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BSC – BALANCED SCORECARD IN TRANSPORT COMPANY 

Bibiána Buková, Eva Brumerčíková1 

 

 

ABSTRACT 

The balanced scorecard is a system of combining financial and non-financial measures 

of performance in one single scorecard. The popular form of this card includes 

performance measures from four perspectives: financial, customer, internal business 

processes, and learning and growth (innovation). It focuses on the link between 

business processes and decisions and results.  
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BSC – BALANCED SCORECARD V DOPRAVNOM PODNIKU 

Dopravný podnik nemôže byť úspešný bez stratégie a strategického plánovania. 

Balanced scorecard je manažérska úloha (systém), ktorá sa zameriava na finančné 

a nefinančné ciele podniku na všetkých úrovniach. BSC systém pokračuje zhodnotením 

procesu a ponúka spätnú väzbu na zefektívnenie vnútorných procesov. Podniky sa často riadia 

finančnými ukazovateľmi, čo však sú nedostatočné indikátory úspešnosti podniku. Úspech 

závisí aj na nefinančných cieľoch – hlavných indikátoroch (perspektívach).  

Podstatou BSC je premeniť stratégiu na operatívu, čiže strategické ciele sformulovať 

do operatívnych, konkrétne definovaných cieľov. Výkonnosť dopravného podniku sa hodnotí 

podľa štyroch hlavných perspektív a to: 

• finančné výsledky (zisk, tržby, ukazovatele rentability...),  

• výsledky na trhu a výkonnosť smerom k zákazníkom (prepravcom, cestujúcim),  

• výsledky a výkonnosť interných podnikových procesov (technológia spracovania 

vozňovej zásielky, technológia vybavenia cestujúcich), 

• výsledky rozvoja zamestnancov a nehmotných aktív (kvalifikácia zamestnancov, ich 

ďalšie vzdelávanie).  

BSC strategický systém merania výkonnosti podniku. Spracúva podnikovú víziu a 

strategické ciele dopravného podniku do súboru merateľných ukazovateľov. 
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Obr. č. 1: Základná schéma metódy BSC 

Zdroj: Beáta Gavurová, http://semafor.euke.sk/zbornik2007/pdf/gavurova.pdf 

Z uvedenej schémy vyplýva, že v BSC sa musí vízia a stratégia premietať do 

všetkých oblastí dopravného podniku. Na základe odpovedí na položené otázky 

v jednotlivých perspektívach si dopravný podnik dokáže sformulovať vhodnú stratégiu. 

V prípade zmeny vízie a stratégie sa táto zmena musí opäť premietnuť do všetkých 4 skupín 

perspektív. Uvedené šípky v schéme taktiež znamenajú neustály kolobeh „vyvažovania“ 

všetkých štyroch perspektív, aby nedošlo k preferencii niektorej z nich. 

Konkrétny nástroj na vizuálnu prezentáciu a komunikáciu podnikových cieľov 

v rámci štyroch perspektív predstavujú strategické mapy, ktoré zobrazujú, ako chce podnik 

premeniť svoje iniciatívy a zdroje – vrátane nehmotných a intelektuálnych aktív ako 

podniková kultúra alebo znalosti zamestnancov – na konkrétne výstupy (Kaplan, Norton, 

2000). Zjednodušený príklad strategickej mapy, spolu so zobrazením kauzálnych súvislostí 

ukazuje obrázok č. 2. 
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Obr. č. 2: Príklad strategickej mapy v dopravnom podniku 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Tvorba podnikového BSC je systematický proces. Umožňuje vytvorenie konsenzu a 

objasnenia spôsobu, ako prevádzať poslanie a stratégiu jednotlivých podnikových jednotiek. 

Dôležitú úlohu pritom zohráva tímová práca vrcholového manažmentu. Proces tvorby BSC 

pozostáva z týchto „krokov“: 

1. konkretizácia strategických cieľov, 

2. prepojenie strategických cieľov reťazcami príčin a následkov, 

3. výber a návrh ukazovateľov, 

4. stanovenie cieľových hodnôt, 

5. odsúhlasenie strategických akcií (čo je nadradeným pojmom pre všetky opatrenia, 

projekty, programy a iniciatívy, ktoré vedú k realizácií strategických cieľov). 

Spracovanie týchto „krokov“ tvorí základ implementácie BSC. Tvorbou BSC sa 

vytvorí aj nový model hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v závislosti od ich prínosov 
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k dosiahnutiu stanovených strategických podnikových cieľov resp. cieľov podnikovej 

jednotky.  

Nevyhnutným predpokladom úspešného zavedenia BSC je výrazná podpora a 

aktívna účasť vrcholového vedenia dopravného podniku. Ďalším predpokladom je 

prispôsobenie činnosti dopravného podniku zodpovedajúce novému spôsobu riadenia. Na to, 

aby sa prostredníctvom BSC vytvoril dopravný podnik schopný flexibilne sa prispôsobovať 

stratégii, musí sa prepojiť s manažérskymi systémami riadenia. 

Zložitosť tejto úlohy spočíva predovšetkým v nekompatibilnosti BSC s architektúrou 

existujúcich systémov riadenia. Systém riadenia je zameraný na hierarchickú a funkcionálnu 

štruktúru podniku, zatiaľ čo štruktúra a obsah BSC oslovuje súčasne viac organizačných 

jednotiek. Systémy riadenia, plánovania, kvality reportingu a účtovníctva sú orientované 

výlučne na organizačnú štruktúru. 

Na prepojenie BSC so systémom riadenia je nevyhnutné zabezpečiť: 

• integráciu BSC do strategického a operatívneho plánovania - cieľom je kontinuálne 

prispôsobovať novú stratégiu a previesť operatívne ciele a strategické akcie do 

ročných plánov a rozpočtov, 

• controlling na sledovanie dôslednej realizácie strategických akcií BSC, 

• integrácia do systému reportingu – na priebežné sledovanie dosahovania cieľov, 

• integrácia do systému riadenia ľudských zdrojov – na zlúčenie operatívnych cieľov a 

strategických akcií do osobných cieľov. Podnik musí jasne definovať zodpovednosť 

za dosahovanie ukazovateľov BSC a zabezpečiť prepojenie so systémom hodnotenia 

a odmeňovania zamestnancov. 

BSC V PRAXI 

V roku 2010 uskutočnila Ing. Ľubica Karabašová prieskum, kde zisťovala, koľko 

podnikov pozná a využíva systém BSC v praxi. Takmer polovica (43,64%) respondentov o 

BSC nikdy nepočula, 29,09% opýtaných BSC pozná, ale neuvažuje o jej zavedení a 11,82% 

naopak uvažuje o aplikácii nástroja. 7 subjektov (6,34%) uviedlo, že metódu BSC majú 

zavedenú a rovnaké percento na otázku neodpovedalo. Napokon 2,73% podnikov BSC práve 

implementuje.  
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Zdroj: Ing. Ľudmila Karabašová, http://www.dominanta.sk/MetodikaBSC.pdf 

Ing. Karabašová v prieskume ďalej zisťovala, čo spôsobovalo podnikom najväčšie 

problémy pri tvorbe a zavádzaní Balanced Scorecard:  

• pre 38,46% subjektov bolo náročné najmä zostavenie relevantných strategických 

cieľov, ukazovateľov, akcií a strategickej mapy,  

• 23,08% opýtaných malo problémy tak s nevyjasnenou aktuálnou stratégiou, ako aj s 

procesom „roll out“, teda s rozšírením BSC na podriadené jednotky,  

• napokon 15,38% respondentov trápila nedokonalá organizácia projektu,  

• žiaden z respondentov nezvolil možnosť neuspokojivá spolupráca členov tímu, 

zaistenie nepretržitého používania BSC, či možnosť iné.  

Z iného prieskumu, ktorý realizovala Beáta Gavurová boli ako hlavné kritické 

faktory zavedenia systému BSC uvedené tieto: 

• na tvorbe a vývoji BSC sa podieľajú osoby s nedostatočnými kompetenciami, 

• zapájanie vrcholového vedenia do procesu tvorby BSC je len sporadické, 

• obsahovou náplňou BSC sa stal controlling, 

• projektový tím nedostáva od vrcholového vedenia spätnú väzbu, pokiaľ ide 

zadávanie úloh, 

• obsahová náplň BSC je príliš všeobecná, absentuje v nej znázornenie zvláštnosti 

podniku a odvetvia, 

• tvorbe a implementácii BSC nie je venovaný dostatok času a trpezlivosti. 
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ZÁVER 

Balanced Scorecard predstavuje strategický systém merania výkonnosti nie len 

dopravného podniku. BSC je moderným systémom strategického riadenia, umožňujúceho 

rozvíjať všetky dôležité aktíva v dopravnom podniku, v záujme dosiahnutia ich synergie pri 

plnení strategických cieľov. Pre účinné využitie BSC v riadení výkonnosti je nevyhnutné 

prepojenie jednotlivých perspektív definovaním vzťahov medzi jednotlivými ukazovateľmi, 

čo predstavuje zložitú úlohu. Zavedenie systému BSC do riadenia podniku splní svoj cieľ 

vtedy, ak prinúti manažment podniku zreteľne stanovovať ciele a hľadať cesty na ich 

dosiahnutie tak, aby sa zabezpečila dlhodobá efektívna existencia podniku. 

Uvedený príspevok je výstupom riešenia úlohy VEGA 01/0411/08 s názvom 

"Komplexná analýza a klasifikácia nástrojov regulácie dopravy v súvislosti s perspektívami a 

výzvami liberalizovaného dopravného trhu EÚ" na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a 

spojov Žilinskej univerzity v Žiline, Katedre železničnej dopravy.  
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THE ROLE OF INNOVATION IN TRANSPORT COMPANY 

Bibiána Buková, Eva Brumerčíková1 

 

 

ABSTRACT 

Results of research and development (R&D) in general are similar to the European 

Union's, as well as in Slovakia. Developing economies provide new ideas as the 

possibility of future competitiveness, economic efficiency and increase its profile. 

Countries, governments which in the past invested in these activities, are currently at 

an advanced level of economic and multiplying effect embedded in science and 

technology. 
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ÚLOHA INOVÁCIÍ V DOPRAVNÝCH PODNIKOCH 

Súčasný vývoj hospodárstva neprináša len problémy, ale aj dobré nápady a 

príležitosti na zefektívnenie činnosti dopravného podniku. Ekonomická situácia núti 

k rýchlemu riešeniu problémov, ktoré sú pri „bežnej prevádzke“ dopravného podniku často 

zanedbateľné. Zníženie dopadov hospodárskej krízy na konkrétny dopravný  podnik je 

obrovskou príležitosťou využitie potenciálu inovácií. Za výhody možno považovať napríklad 

rozšírenie ponúkaných prepravných služieb, zvýšenie kvality prepravných služieb i zníženie 

nákladov.   

Ďalšie pozitívne dopady ekonomického vývoja sa prejavujú v oblasti ľudského 

kapitálu. Väčším výberom na trhu práce, poklesom fluktuácie, návrat kvalifikovanej 

pracovnej sily zo zahraničia, a v neposlednom rade zamestnanci majú reálnejšie očakávania 

v odmeňovaní. V samotnom dopravnom  podniku možno zainteresovať zamestnancov, ktorí 

ho dokážu  posunúť smerom dopredu.  

Hospodárska kríza veľa veci zmenila, zmenil sa prepravný trh a mnohí prepravcovia 

ukončili svoju výrobnú činnosť, tým poklesli množstvá prepravy. Manažéri výrobných 

podnikov teraz s obavami rozhodujú  o budúcnosti ich podnikov. Nová vlna inovácií niekoho 

„posunie“ na globálnych trhoch ďalej niekoho však odstráni z trhu úplne. Inovačný potenciál 

je sústredený najmä v menších podnikoch, tie veľké ho skôr nevyužívajú. Pôsobí tam 

zotrvačnosť a kým sa nápady dostanú až k ľuďom, ktorí rozhodujú, je často neskoro. V tomto 

období je nevyhnutné, aby sa upevňovali a prehlbovali spojenia medzi vysokými školami, 

výskumnými ústavmi a podnikmi. Ďalšou z možností ako zmierniť negatívny dopad 

hospodárskej krízy na ekonomiku SR je uskutočňovanie štrukturálnych zmien účinnou 

podporou zavádzania výsledkov vedy a výskum a transféru moderných technológií do 

vybraných odvetví národného hospodárstva.   

Slovenská ekonomika v porovnaní s krajinami Európskej únie (ďalej EÚ) patrí 

v súčasnosti k málo inovatívnym a stráca tempo so všeobecným trendom EÚ. Z pohľadu 

inovačných aktivít a úrovne stupňa inovatívnosti je zrejmé, že Slovenská republika (ďalej SR) 

sa v súčasnej dobe nachádza pod úrovňou európskeho priemeru. Zvlášť zaostáva v intenzite 

inovačných aktivít na úrovni podnikov a vo výdavkoch na projekty výskumu, vývoja 

a inovácií, ktorých realizačné výstupy sú premietnuté v praxi. Hlavným problémom nízkej 

inovatívnosti SR je nízka efektívnosť súčasného inovačného systému a slabé prepojenie 
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výskumu a vývoja a podnikateľského sektora a súčasne nedostatočná ponuka výsledkov 

výskumu a vývoja vhodných pre komerčné využitie. 

SR v poslednom období urobila kroky najmä v inovačnej politike prvej generácie, 

ktorá bola zameraná na právny, regulačný a finančný rámec inovačných aktivít.  Súčasný 

inovačný systém však zlyháva vo svojej kľúčovej úlohe - pri transformovaní nových 

poznatkov na zdokonalené materiály, výrobky, procesy, technológie a služby. Veľmi malá 

zmena nastala v oblasti inovačnej politiky druhej generácie, ktorá zdôrazňuje systémový 

prístup a význam infraštruktúr podporujúcich inovácie. V najbližšom období je preto v SR 

nevyhnutný prechod na inovačnú politiku tretej generácie, ktorej úlohou je, aby sa inovácie 

stali integrálnou súčasťou všetkých politík.  

Inovačné aktivity ako výsledky výskumu a vývoja vo všeobecnosti sú podobne ako 

v Európskej únii, tak aj v SR, hybnou silou rozvoja ekonomiky, rozvíjajú možnosti budúcej 

konkurencieschopnosti vo forme nových poznatkov, zvyšujú efektívnosť ekonomiky a jej 

akcieschopnosť, najmä prostredníctvom malých a stredných podnikov.  

Tieto aktivity  sú zaväzujúce i pre SR. Predpokladá sa predovšetkým interaktívne 

pôsobenie ostatných politických oblastí na zlepšovanie konkurenčnej schopnosti a tým aj 

prostredia pre inovačný rozvoj. Najvšeobecnejším rámcom podpory inovačného rozvoja v 

priemysle SR je priemyselná politika. Priemyselná politika SR sa vo vývoji opiera o 

horizontálne – selektívne nástroje tvorby vhodného prostredia, v ktorom sa priemysel bude 

„pohybovať“ a v rámci nej bude prioritou podpora inovácie zameraná predovšetkým na 

podporu vzdelávacej sústavy, výskumu a vývoja a inovačných investícií v malých a stredných 

podnikov . Podiel podnikov s inovačnou aktivitou a podiel výdavkov vynaložených na 

inovácie v priemysle obsahuje tabuľka č.1 z dostupných údajov zo Štatistického úradu SR. 

Posledné aktuálne štatistiky z oblasti inovácií boli spracované za rok 2008, nakoľko 

periodicita spracovania uvedených štatistických ukazovateľov je 2-ročná. Podľa informácií zo 

Štatistického úradu, v tabuľkách, ktoré obsahujú aj rok 2008 ide o predpokladané hodnoty.     
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Tabuľka 1 Podiel podnikov s inovačnou aktivitou a podiel výdavkov vynaložených na 
inovácie 

 Ukazovateľ 2001 2004 2006 2008
Podiel podnikov s inovačnou aktivitou z celkového počtu 
podnikov v priemysle a vybraných službách v % 

19,5 23,2 25,1 36, 

malé podniky (10-49 zam stnancov) 15,1 16,3 19,2 31,5
stredné podniky (50-249 zamest ancov) 24,4 34,8 34,4 48,7
veľké podniky (250 a viac zamestnancov) 46,8 58,0 56,0 67,6
 
Podiel výdavkov na inovácie z celkových tržieb v % 5,7 3,2 3,0 1,2
   
Štru túra výdavkov na inovácie v %         
vnútorný výskum a vývoj (VV) 6,8 8,1 8,3 9,9
za bstaranie výskumu a vývoja (vonkajší VV) 2,5 2,2 3,8 7,9
zaobstaranie strojov a zariadení 77,0 84,5 85,5 77,5
zaobstaranie ostatných vonkajších znalostí 4,7 5,2 2,4 4,7
výdavky na prípravnú fázu produkcie a uvedenie na trh 9,0 - - -

Zdroj: www.statistics.sk  

Obrázok 1 Podiel malých, stredných a veľkých  podnikov s inovačnou aktivitou z celkového 
počtu podnikov v priemysle a vybraných službách v % v rokoch  2001 – 2008  

 

Z dostupných údajov je vidieť, že najväčšia inovačná aktivita je vo veľkých 

podnikoch a najmenšia v malých podnikoch. Pokiaľ ide o výdavky na inovácie, najviac 

výdavkov za sledované obdobie bolo vynaložených na  obstaranie strojov a zariadení, značnú 

časť výdavkov podniky vynakladajú aj na vnútorný výskum a vývoj a len nepatrné percento 

výdavkov bolo vynaložených na prípravnú fázu produkcie a uvedenia na trh. Uvedené 

skutočnosti sú znázornené na obrázkoch  1 a 2.  
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Obrázok 2  Štruktúra výdavkov na inovácie v % 

 

Vecným a finančným rámcom podpory inovačného rozvoja, výskumu a vývoja je 

škála multidimenzionálnych programov (podporné programy v gescii Ministerstva 

hospodárstva SR, súkromné zdroje, rámcové programy, štrukturálne fondy). Špecifickú 

pozornosť v rámci inovačného rozvoja v rámci priemyslu SR treba venovať odvetviam s 

nízkym inovačným potenciálom, odvetviam fungujúcim na báze domácich surovinových 

zdrojov (priemysel stavebných hmôt, drevospracujúci priemysel, sklársky priemysel), 

regiónom s nízkou výkonnosťou a malému a strednému podnikaniu. Práve na tieto odvetvia, 

regióny a veľkostné kategórie subjektov je napr. prioritne smerovaná pomoc zo štrukturálnych 

fondov EÚ. V podmienkach SR je v súčasnosti inovácia z väčšej časti zabezpečovaná hlavne 

transferom technológií tak prostredníctvom vstupu zahraničných investorov, ako aj nákupom 

know-how a technológií na kľúč. Nízky je podiel inovácií na báze realizácie výsledkov 

domáceho výskumu a vývoja, čo si vyžaduje venovať zvýšenú pozornosť tomuto aspektu 

podpory inovácie najmä v oblasti stimulovania súkromného sektora vynakladať vyššie 

prostriedky na výskum a vývoj a nadväzne na realizáciu jeho výsledkov, čo by malo byť 

hlavnou náplňou národnej legislatívy v tejto oblasti. 

Výdavky na vedu a výskum v sledovanom období znázorňuje tabuľa 2 a obrázok 3, 

z ktorých sú viditeľné rastúce výdavky. Štruktúru výdavkov na vedu a výskum z HPD 

znázorňuje tabuľka 3 a obrázok 4. Vo všetkých sledovaných rokoch je značne vyšší podiel 

bežných výdavkov oproti kapitálovým výdavkom. Výdavky majú v jednotlivých rokoch 

kolísavý charakter.    
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Tabuľka 2 Výdavky na výskum a vývoj v mil . EUR v r. 2002 - 2009  

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*) 

Výdavky na výskum a 
vývoj 

210 233 231 249 268 283 316 303 

Zdroj: www.statistics.sk  

Obrázok 3  Výdavky na vedu a výskum v mil. EUR v  rokoch 2002 – 2009 

 

Tabuľka 3 Štruktúra výdavkov na vedu a výskum  v rokoch 2002 – 2009  v mil. EUR 

Druh výdavkov  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*) 

Kapitálové výdavky  18 26 25 27 28 29 29 31 

Bežné výdavky    192 207 207 223 240 254 287 272 

Zdroj: www.statistics.sk  
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Obrázok 4  Štruktúra výdavkov na vedu a výskum v rokoch 2002 – 2009 

 

Rozhodujúcim determinantom prekonávania technologického a inovačného 

zaostávania priemyslu, priemyselnej výroby a jej jednotlivých odvetví budú v ďalšom období 

i naďalej investičné aktivity jednotlivých subjektov, vrátane vstupu priamych zahraničných 

investícií. 

Inovačná schopnosť je v súčasnosti považovaná za ultimatívnu podmienku 

konkurencieschopnosti všetkých druhov podnikov. V meniacom sa prostredí, ktorého hnacou 

silou sú stále náročnejšie požiadavky zákazníkov, rast ponuky služieb a tým aj vyššia 

konkurencia na trhoch, technologický rozvoj a globalizácia, sú inovácie prostriedkom 

zvládnutia tejto náročnej situácie. V SR sú tieto trendy tiež známe a dopravné podniky na ne 

reagujú. Zatiaľ však nevyužívajú žiadne zložitejšie systémy riadenia inovácií. Najčastejšou 

formou je „skrinka nápadov“, ktorá existuje vo viacerých podnikoch. Vo väčšine prípadov 

neprináša táto forma využívania znalostí požadovaný efekt, len potvrdzuje, že existencia 

inovačného procesu v podniku nie je zárukou využívania nových myšlienok a nápadov. 

Takouto zárukou je len vytvorenie plodného inovačného prostredia a permanentná 

starostlivosť o inovačný potenciál podniku. Inovačný potenciál podniku možno identifikovať 

na základe hodnotenia štyroch charakteristík existujúceho inovačného prostredia podniku 

miery znalosti inovačných potrieb, miery existencie inovačných príležitostí, stupňa inovačnej 

kultúry a miery motivácie zamestnancov inovovať.  
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Pre podniky, ktoré  majú záujem využívať inovačný potenciál, je potrebné vytvoriť 

inovačné prostredie, ktoré musí byť vnímavé, prístupné a otvorené spolupráci 

prostredníctvom moderných komunikačných kanálov. Výdavky na výskum a vývoj vo 

vybraných oblastiach vedy a výskumu sú uvedené v tabuľke č.4 v jednotlivých rokoch od 

2006 do 2009. 

Tabuľka 4 Výdavky na výskum a vývoj vo vybraných oblastiach VV 2006-2009 v tis. € 

Oblasť   2006 2007 2008 2009 

Biotechnológie 7 393 7 409 9 913 8 255

Nové materiály 6 534 7 247 22 421 10 741

Nanotechnológie a nanomateriály 1 982 2 631 2 497 2 644

Informačné a komunikačné technológie 13 518 12 456 13 603 14 782

- z toho softvér 8 769 8 944 1 875 2 324

Zdroj: www.statistick.sk 

Obrázok 5 Výdavky na výskum a vývoj vo vybraných oblastiach VV 2006-2009 

 

V tabuľke č. 5 a obrázku č.6 je uvedený počet zamestnancov výskumu a vývoja 

v rokoch 2001- 2009. 
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Tabuľka č. 5 Zamestnanci výskumu a vývoja v rokoch 2005– 2009 ( fyzické osoby k 31.12.) 

Ukazovateľ   2005 2006 2007 2008 2009 
Zamestnanci VV spolu 22 294 23 120 23 437 23 641 25 388 
Z toho ženy 9 662 10 175 10 468 10 467 11 220 

Výskumníci 17 526 18 816 19 375 19 814 21 832 

Zdroj: www.statistick.sk 

Obrázok č. 6 Počty zamestnancov výskumu a vývoja v rokoch 2005-2009 

 
 

Uvedený príspevok je výstupom riešenia Operačného programu: Vzdelávanie, 

opatrenie 1.2. vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. 

Kód ITNS: 2611023004. Číslo zmluvy: 017/2010/1.2/OPV s názvom „Systematizácia 

transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným 

prostredím“, ktorý je riešený na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej 

univerzity v Žiline.  
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ODPADOVÁ LOGISTIKA S PODPOROU KOMBINOVANÉ 

PŘEPRAVY 

Domovní stejně jako průmyslové odpady je nutné shromažďovat a likvidovat. Svoz 

odpadů nepostradatelně přispívá k tomu, aby si města a obce zachovaly svou čistotu a 

obyvatelům příjemné životní prostředí. Při plnění těchto úkolů je v rozhodující míře 

vyžadována účelnost a výkon celého systému. Samozřejmě jsou zapotřebí také dopravní 

prostředky, které by tyto úkoly zvládaly spolehlivě, hospodárně a s veškerým ohledem na 

životní prostředí. 

AWILOG (Abfallwirtschaft + Logistik) je zkratka pro přepravní systém pro 

odpadové hospodářství + logistiku, který je v Německu provozován dopravní společností 

s ručením omezeným se stejným označením. Dopravní systém je založen na spolupráci 

silniční a železniční dopravy a aktivní prvky logistického systému tvoří kontejner, silniční 

vozidlo s manipulátorem pro nakládku, vykládku a překládku kontejnerů a železniční vůz. 

Překládka kontejnerů mezi silničním a železničním vozem a opačně může být vykonána 

v kterékoliv železniční stanici se všeobecně nakládkovou a vykládkovou kolejí a manipulační 

plochou (postačí pouze příjezdová silniční komunikace). Překládka kontejnerů (vyrobených 

podle normy DIN 30720) probíhá v horizontálním směru pomocí dvouramenného nosiče 

kontejnerů, který může být namontován na vhodný podvozek nákladního automobilu 

libovolného výrobce (IVECO, MAN, MERCEDES, LIAZ, SCANIA, …). Hydraulicky 

vysouvané prodloužení ramen umožňuje nakládat a manipulovat kontejnery na větší 

vzdálenosti nebo překládat na kontejnerový přívěs nebo železniční vůz. Mechanismus může 

být dodán i v provedení s nezávisle uloženými manipulačními rameny. S rameny lze 

manipulovat i odděleně, nezávisle na sobě. Souběžný provoz je zajišťován pomocí 

inkrementálních čidel. Dvouramenný nosič může být namontován na základní rám systému 

ACTS a pak je pro manipulaci s kontejnery použit automobil s jednoramenným 

manipulátorem. V tomto případě přepravní systém odpadového hospodářství může používat 

dva typy kontejnerů, krom zde popsaného ještě i kontejnery ACTS s objemem do 40 m3.  

Pro přepravu po železnici se používají čtyřnápravové podvozkové plošinové vozy 

řady Renss s ložnou hmotností 65 t a maximální rychlostí 120 kmh-1. Ve většině případů se 

jedná o privátní vozy, ale kontejnery mohou být přepravovány i na vozech volného oběhu 

železničních společností. Na železniční vůz lze umístit 7 kontejnerů, naložení je provedeno 



11th International Scientific Conference 
LOGI 2010 

26 

klouzavým způsobem (možnost pohybu v podélném směru ve stanovené toleranci) a aretace 

kontejnerů je zajištěna podélnými nízkými bočnicemi. Podmínky přepravy odpovídají 

požadavkům všech evropských železnic. Kontejnery jsou určeny pro sypké zboží, ale jsou 

dodávány i jako speciální s uzavíratelným násypným otvorem, se sklopnou čelnicí nebo se 

šikmou podlahou pro snadnou vykládku nákladu. Celková délka kontejneru může odpovídat 

přípustné ložné šířce železničního vozu, tj. 2 660 mm. 

Překládka kontejnerů může být i vertikální pomocí jeřábu a nebo vysokozdvižných 

vozíků. Přepravní systém je vhodný pro pravidelné, příležitostné a nebo pouze pro ojedinělé 

přepravní požadavky. Množství přepravovaného zboží není rozhodující. Přepravu lze 

uskutečnit např. jedním vozem nebo skupinou vozů a nebo uceleným vlakem. 

Systém je vhodný pro odpadové hospodářství, stavebnictví, chemický průmysl, 

zemědělství, hutní provozy apod.  

Závěrem konstatuji, že se jedná o jeden typ přepravního systému z mnoha dalších, 

který využívá kooperaci silniční a železniční dopravy. Chci zde upozornit, že kontejnery 

používané ve velké míře pro odvoz nejen stavebních odpadů, suti, ale i stavebních hmot 

mohou být využity kombinovaně dvěma druhy dopravy. Širší uplatnění kombinované 

přepravní technologie by především ve velkých městech a aglomeracích odstranilo kongesce 

v silniční dopravě, snížilo počet úzkých hrdel v především v silniční dopravě a omezilo 

rostoucí zatěžování životního prostředí. V našich podmínkách s rozvětvenou železniční sítí, 

mnoha podniky s vlečkovým provozem napojeným na veřejnou síť a tramvajovou dopravou 

se shodným rozchodem jako je na železnici, se přímo nabízí využití tohoto systému. Je třeba 

si uvědomit, že i recyklované odpady se v brzké budoucnosti  stanou významnou částí 

primárních zdrojů. Čím dříve si tuto myšlenku osvojíme, tím déle bude trvat život na naší 

planetě Zemi. 

Tento příspěvek vznikl v rámci řešení projektu MD ČR CG932-066-520 Modelování 

logistiky odpadů v městských aglomeracích. 
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TVORBA NÁKLADNÝCH VLAKOV AKO NÁSTROJ 

SKVALITNENIA POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB 

V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE 

ÚVOD 

Produktom činnosti odvetvia dopravy je zmena miesta, ktorá prirodzene nepodlieha 

vývoju, ale spôsob, akým sa tento „výrobok“ môže vyprodukovať je veľmi mnohotvárny. 

Premiestnenie možno vykonať po rôznych dopravných cestách, využitím rozličných 

dopravných prostriedkov, prípadne ich kombináciou s rozličnou časovou, prípadne 

energetickou náročnosťou s rozličným nárokom na pracovné sily a ďalšie technické 

prostriedky. Vzhľadom na to sa pri doprave nikdy neprejavia vedecké poznatky v inovácii 

„výrobku“, ale o to dôležitejšie sú prínosy týchto poznatkov pre inováciu technológie 

dopravy.  

Technológiu premiestnenia môžeme zlepšiť aj inováciou organizácie a riadenia 

pohybu nákladných vlakov po dopravnej sieti. 

Premiestňovanie nákladných vozňov v rámci železničnej sieti sa uskutočňuje 

radením vozňov do súprav vlakov a ich následnou prepravou do cieľovej stanice. V žiadnom 

prípade nie je reálne aby sa jednotlivým vozňom priradilo hnacie vozidlo a takto sa vozeň 

premiestňoval do stanice určenia.  

FORMULÁCIA VLAKOTVORNÉHO PROBLÉMU 

Plán vlakotvorby je prognostickým modelom určovania  najvýhodnejšej organizácie 

vozňových prúdov do vlakov. Problém organizácie vozňových prúdov nákladných vlakov 

spočíva vo variabilite možnosti dopravovať z hľadiska ich smerovania i premiestňovania z 

odosielacej stanice do stanice určenia teoreticky mnohými spôsobmi.  
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POSÚDENIE ÚČELNOSTI SPÁJANIA MIESTNEHO A ÚSEKOVÉHO 

VOZŇOVÉHO PRÚDU 

Vozňové prúdy je možné prepravovať tzv. úsekovým variantom, kedy vozne sú 

preraďované vo všetkých nácestných vlakotvorných staniciach alebo tzv. diaľkovým 

variantom, kedy sú vozne prepravované do cieľovej stanice priamym vlakom. 

 Obe spomenuté možnosti premiestňovania sú krajnými variantmi dopravovania 

elementov. Medzi týmito dvoma extrémnymi variantmi sú ešte ďalšie varianty, ktoré sú 

kombináciami týchto extrémnych variant. Preto vždy je potrebné preskúmavať 

opodstatnenosť spájania jednotlivých vozňových prúdov. Každé rozhodnutie o spájaní 

vozňových prúdov prináša svoje výhody a nevýhody. 

Medzi výhody spájania vozňových prúdov patrí zníženie spotreby vozňových hodín 

na zhromažďovanie spojených vozňových prúdov počiatočnej vlakotvornej stanici, zväčšenie 

počtu odlivov obsluhovacích vlakov zostavených zo spojených vozňových prúdov a tiež 

zväčšenie počtu obslúh v medziľahlých staniciach. 

K nevýhodám spájania patrí zvýšenie potreby vlakových čiat a teda aj nákladov 

spojených s týmto zvýšením a aj zníženie rýchlosti úsekového vozňového prúdu 

dopravovaného medzi zriaďovacími stanicami traťového úseku.   

SÚČASNÝ STAV VLAKOTVORBY NA SIETI ŽSR 

Na železničnom dopravnom trhu od roku 2005 začali vystupovať tri spoločnosti 

Železnice Slovenskej Republiky (ŽSR) ako manažér infraštruktúry, Železničná spoločnosť 

Slovensko a.s. (ZSSK), ako dopravca  vykonávajúci činnosti v osobnej doprave a Železničná 

spoločnosť Cargo Slovakia (ZS Cargo) ako nákladný dopravca. Taktiež pristúpili aj viacerí 

súkromní dopravcovia, ktorí získali licenciu na prevádzkovanie dopravy na dráhe od Štátneho 

dráhového úradu. 

Od začiatku  platnosti Grafikonu vlakovej dopravy 2004/2005 sa na sieti ŽSR 

rozlišujú dva základné typy staníc. Sú to stanice vlakotvorné a stanice smerovacie. 

V porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami platnosti GVD týmto došlo k zmene, keď doteraz 

sa v uvedenej služobnej pomôcke používal iba pojem vlakotvorná stanica a to aj pre tie 

stanice, ktoré sú pre platnosť GVD uvádzané ako smerovacie. V súčasnosti sú smerovacími 

stanicami určené stanice, ktoré spolu s pohraničnými bodmi vytvárajú systém smerovania 
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vozňových zásielok. Z hľadiska technicko-technologického neplnili smerovacie stanice 

vlakotvornú úlohu ani predtým.  

Každá vlakotvorná stanica je zároveň smerovacou stanicou. V GVD 2004/2005 bolo 

na sieti ŽSR celkovo 53 vlakotvorných staníc. V nasledujúcom období sa počet 

vlakotvorných staníc redukoval na 41, následne sa počet ďalej znížil na 34 vlakotvorných 

staníc. V súčasne platnom GVD je na sieti ŽSR evidovaných celkom 31 vlakotvoných staníc. 

Tento dlhodobý vývoj je v súlade s dlhodobou koncepciou rozvoja ŽSR z roku 1995, kde bol 

určený cieľ, koncentrovať diaľkovú vlakotvorbu do rozhodujúcich vlakotvorných staníc.  

Znížením počtu vlakotvorných staníc tak dochádza zákonite ku skráteniu prepravy a 

tým k zrýchleniu behu vozňov. Systém sústreďovania vlakotvorby do menšieho počtu 

vlakotvorných staníc má vplyv na zrýchlenie prechodu záťaže na železnice západnej Európy. 

Ďalší klad alebo zisk tohto riešenia je to, že znižujú náklady na tvorbu vlakov.  

Obr.1: Vlakotvorné a smerovacie stanice na sieti ŽSR 

 

SÚČASNÁ SITUÁCIA PREPRAVY JEDNOTLIVÝCH VOZŇOVÝCH 

ZÁSIELOK V SR 

Služba prepravy jednotlivých vozňových zásielok je poskytovaná Železničnou 

spoločnosťou Cargo Slovakia, a. s. (ZSSK Cargo) ktorá je v značnej miere závislá od plánu 

vlakotvorby Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) a od technológie práce zriaďovacích a 

vlakotvorných staníc, ktoré spravujú a po prevádzkovej stránke riadia tiež ŽSR. Vzhľadom na 
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technologické postupy práce používané ŽSR a ZSSK Cargo nie je vždy možné pristaviť 

vozeň na vykládku zákazníkovi práve v čase, kedy by si to zákazník želal a z hľadiska 

logistiky aj potreboval. To vedie už niekoľko rokov k prechodu zákazníkov železníc 

ku konkurenčnej cestnej nákladnej doprave. 

Vzhľadom na situáciu v dodržiavaní cestovných poriadkov nákladných vlakov je 

železničná nákladná doprava veľmi stochastická a je ťažké dopredu povedať, kedy bude 

vozeň zo stanice A dovezený do stanice B. Cestovné poriadky sú dodržiavané najmä u vlakov 

miestnej obsluhy, pretože ich cestovné poriadky sú previazané s obsluhou vlečiek v staniciach 

na obsluhovanej trati a časmi obsluhy dohodnutými medzi ZSSK Cargo a zákazníkmi. 

Cestovné poriadky vlakov idúcich medzi vlakotvornými stanicami však často nie sú dodržané 

z dôvodu čakania na dosiahnutie normatívu hmotnosti a dĺžky súpravy vlaku 

(zhromažďovanie vozňov na normu vyťaženia) odôvodňované poplatkom, ktorý musí 

dopravca zaplatiť správcovi infraštruktúry za použitie dopravnej infraštruktúry. 

APLIKÁCIE MODELOV VLAKOTVORBY 

Obchodné rokovania dopravcu s klientmi sa nesústredí len na oblasť cenových 

rokovaní. V súčasnosti významným faktorom pre zákazníkov je nielen cena ale aj časová 

presnosť doručenia vozňovej zásielky.  

Jednou z možností skvalitňovania poskytovaných služieb prepráv jednotlivých vozňo 

je uplatnenie metodiky tvorby nákladných vlakov na čas spolu so zaistením pevného 

prechodu vozňov medzi jednotlivými vlakmi. Touto metodikou sa zaoberal vo svojej práci 

Greiner. 

Ďalšou možnosťou je uplatnenie inovatívnych prístupov pri realizácii vlakotvorby 

ktoré spracovával prof. Černý. Jedná sa o časovo kontinuálnu vlakotvorbu a časovo diskrétnu 

vlakotvorbu (tzv. nočný skok).  

Model časovo diskrétnej vlakotvorby sa úspešne realizuje vo Švajčiarsku. 

ZÁVER 

Európska komisia a vlády mnohých európskych krajín deklarujú vo svojich 

dokumentoch cieľ presunúť časť objemu nákladnej prepravy z ciest na železnicu a úmysel 

vytvoriť podmienky pre tento presun. Tento presun by mal nastať najmä v záujme zmenšenia 

znečisťovania životného prostredia, zníženia počtu dopravných nehôd medzi cestnými 
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súpravami a osobnými automobilmi so smrteľnými následkami a eliminácie kongescií 

na cestnej sieti v aglomeráciách veľkých miest. 

Jedným z nástrojov, pomocou ktorého sa tento presun bude dať riešiť je aj 

využívanie služby prepravy vozňových zásielok jednotlivými vozňami. Je potrebné, aby sa aj 

na Slovensku na to pripravili vhodné podmienky a vedeli získať späť v minulosti stratených 

zákazníkov inovovanou ponukou týchto služieb. Avšak poskytovaná služba ešte neznamená 

automatický presun objemu nákladnej prepravy z ciest na železnicu. Je treba zvládnuť celý 

technologický proces tak, aby poskytovaná služba bola akceptovateľná aj z pohľadu 

zákazníka a nákladovo únosná pre dopravcu.  

Príspevok je spracovaný s podporou projektu „Prenos inovatívnych poznatkov 

a technológií v logistických a dopravných procesoch“, ITMS kód projektu 26220220006, 

Žilinská univerzita v Žiline. 

 
 

ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja 
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES 

 
 

 

LITERATURE 

[1] ČERNÝ, J.; KLUVÁNEK, P.: Základy matematickej teórie dopravy. Bratislava: 

VEDA. 1991. s.280. ISBN 80-224-0099-8. 

[2] GREINER K.: Systém optimalizace tvorby dopravních kompletů na dopravní síti. 

Dizertačná práca. Pardubice: Dopravní fakulta Jana Pernera. 2006. 

[3] KENDRA, M.; HRIŇÁK, J.; BARTA, D.: Slovakian railways transport as a part of 

European railway network.  In: TRANSCOM 2009 : 8-th European conference of 

young research and scientific workers. Žilina: University of Žilina, 2009. - ISBN 

978-80-554-0027-3. - S. 97-100. 

[4] MÁRTON P.: Môže služba prepravy vozňových zásielok v jednotlivých vozňoch 

uspokojiťť požiadavky slovenských zákazníkov aj v súčasnosti? In: Manažment 

v železničnej doprave. 2006. str. 86 – 91. ISBN 80-8070-613-1. 

[5] MÁRTON, P.: Vývoj počtu vlakotvorných staníc v sieti ŽSR v rokoch 2005-2010. 

In.: Železničná doprava a logistika. (elektronický časopis). Žilina: Katedra 

železničnej dopravy, 2010. Č. 1. Roč. VI str. 9-12. ISSN 1336-7943 



11th International Scientific Conference 
LOGI 2010 

33 

[6] MAŠEK, J.; MENDROŠOVÁ, K.: Spoplatnenie dopravnej infraštruktúry v 

železničnej doprave a v cestnej doprave po zavedení mýta. In: Horizonty železničnej 

dopravy 2009. Medzinárodná vedecká konferencia. Strečno 29.-30. septembra 2009. 

Žilina : Žilinská univerzita, 2009. - ISBN 978-80-554-0094-5. - S. 206-211. 

[7] MAŠEK, J., KENDRA, M.: Draft of traffic service of the area in freight and personal 

transport. In: Perner´s Contacts [elektronický zdroj]. Dopravní fakulta Jána Pernera. 

University of Pardubice. ISSN 1801-674X. - Roč. 3, č. 3 (2008), s. 44-52.  

[8] KAMPF, R., HODÁŠ-PAUER, M. Development of innovations in transport 

companies SR. In scientific journal on transport and logistics „LOGI“, 2(1), p. 23 – 

28, ISSN 1804-3216 

[9] ŠVAGR, P. Method of benchmarking and its use in transport companies. In scientific 

journal on transport and logistics „LOGI“, 2(1), p. 63 – 67, ISSN 1804-3216 



11th International Scientific Conference 
LOGI 2010 

34 

TRANSFER INNOVATIVE KNOWLEDGE TO TRANSPORT 

TECHNOLOGIES AND LOGISTIC PROCESSES 

Juraj Čamaj, Jaroslav Mašek, Martin Kendra1 

 

 

ABSTRACT 

Paper is devoted to the current project, transfer of knowledge on logistics centers in 

innovative approaches to proposals for new transport technologies and logistics 

processes. Separately discussed the proposal for a comprehensive logistics center, 

which are marshalling yard, warehouse and intermodal terminal. 

 

KEY WORDS 

marshalling yard, intermodal terminal, warehouse, logistic concepts, transport 

technologies 

 

LANGUAGE OF THE PAPER: 

English 

 

REVIEWERS 

doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. – lilbor.svadlenka@upce.cz 

doc. Ing. Petr Průša, Ph.D. - petr.prusa@upce.cz 

                                                 
1 Ing. Juraj Čamaj PhD., Ing. Jaroslav Mašek, PhD. , Ing. Martin Kendra, PhD., University of Žilina, Faculty of 
Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Railway Transport 
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovakia, E-mail: juraj.camaj@fpedas.uniza.sk, 
jaroslav.masek@fpedas.uniza.sk, martin.kendra@fpedas.uniza.sk 



11th International Scientific Conference 
LOGI 2010 

35 

TRANSFER INNOVATIVE KNOWLEDGE TO TRANSPORT 

TECHNOLOGIES AND LOGISTIC PROCESSES 

INTRODUCTION 

Efficient transport and related logistics processes are essential conditions for 

minimizing costs, maximizing added value and ensuring the competitiveness of ecological 

transport modes in relation to these processes. Therefore, there is an effort on the most 

effective (in terms of time and funding) the transfer of innovative knowledge and technology 

from the field to practice in the transport sector. Application of innovative knowledge and 

technologies to ensure sustainable and environmentally acceptable development of transport, 

logistics processes and hence society. 

THE BASIC GOALS OF THE PROJECT 

Through the research activities of the Department is developing innovative 

technologies that are largely theoretically thoroughly described, but for students and staff 

from the practice are few illustrations, and therefore sometimes difficult to understand. 

Transport and logistics technological processes are very time consuming, space, technical 

personnel and equipment. Therefore, experimental verification of innovative knowledge and 

technology on the ground is very demanding, sometimes even impossible. The verification of 

knowledge and innovative technologies currently used simulation models, which can preserve 

the essential characteristics of real processes and by software tools can model the complex 

transport and logistics processes. This model simulation is therefore suitable for testing 

innovative knowledge and technologies, as well as their visual presentation. 

BACKGROUND 

There are currently at the Department of rail transport unique laboratory work with a 

model railroad (unique in Slovakia), which can simulate the basic technological processes of 

transport operations, as well as simulation of incidents due to failure safety device and 

accidents. At this facility, however, can not simulate the innovative complex logistics 

processes, in which, inter alia, also include the transportation, material handling, storage, 
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sorting, collection and processing of items. So we can verify and also serve to present the 

results of the research department in this area, we need to create a simulation model. 

MODULAR SYSTEM 

Logistics center is not generally only store or intermodal terminal. It links various 

systems which at first sight appear to be as independent and without any link to other systems. 

Thus it may seem self-reliance yard, said the warehouse, or an intermodal terminal. A 

simulation model law prepared to tie these various components and systems to enable self-

examination but mainly in relation to other surrounding systems. Therefore, as the basic 

elements of the simulation program modules will be an intermodal terminal, rail yard and 

warehouse. 

PHASING OF THE PROJECT 

The project is planned to address all the time by various specialized activities: 

• 1st step is: Analysis of technological activities in various modules 

The basic task of this activity is a detailed description of the parameters and 

requirements for model simulation technology, including development of detailed procedures 

of individual modules logistics center. Prepared requirements and parameters will serve as a 

baseline database for processing the simulation model. 

• 2nd step: Implementation of transport technology and logistics processes to the 

simulation model 

In this activity will be followed implementation previously described transport 

technologies and logistics processes within a specific software tool. This activity will bring 

together all the knowledge gained in the previous activity in the simulation model, which will 

serve to verify and visual presentation of research results to students and representatives of 

the practice of transport. 

• 3rd step: Testing of functional simulation model 

This activity is intended to ensure testing and verifying the operation of the 

simulation model of the logistics center, according to various criterial requirements. At the 

same time, this activity reduces the likelihood of subsequent errors, respectively. emergency 

situations which could cause malfunction of the simulation model. 
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• 4th step: Manual elaboration for operating the simulation model 

Simulation model that was available for verification and presentation for the widest 

range of people, ie University staff and students, as well as representatives of transport 

industry experience, will be drawn to it a detailed manual for its operation. This manual is 

designed to ensure that users of this simulation model without having to time and personnel-

intensive training on their own to use all its features for verification and presentation of 

research results. 

CONCLUSION 

One of the priorities of the research activities of the Department of rail transport is 

also developing advanced technologies in traffic control and logistics processes. The team, 

which deals with this project has the opportunity to summarize and transform all the 

information necessary for the logistics center. Main aim of the project is to expand the 

knowledge base, the operation of a logistics center in accommodating all criterial conditions. 

The main aim is better, and especially imaginative presentation of innovative 

knowledge and technologies in logistics and transport processes, which are developed at the 

Department of rail transport, field of study, student transportation and representatives of 

companies from the transport sector. 

The paper is processed with the support of the project "Transfer of innovative 

knowledge and technology in logistics and transport processes”, project code 26220220006 

ITMS, University of Žilina. 
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Planning of building and modernization of public logistics centres requires to know the 

development of transport performance by modal split in the long term. Development 

of modal split in freight transport significantly affects the use of logistics centers and 

their efficient operation. The paper deals with factors affecting freight transport. These 

factors are explored in the following areas: transport policy, economic development, 

globalization of trade, legislation, environmental policy, foreign trade and transport by 

itself. 
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FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE VÝVOJ NÁKLADNEJ 

DOPRAVY 

ÚVOD 

Základným predpokladom prognózovania dopravných nárokov jednotlivých druhov 

dopravy, a tým plánovania výstavby a modernizácie príslušnej dopravnej infraštruktúry, t.j. aj 

verejných logistických centier je identifikácia faktorov, ktoré výrazným spôsobom 

ovplyvňujú deľbu prepravnej práce.  

Faktory, ktoré ovplyvňujú vývoj nákladnej dopravy, možno rozdeliť do 

nasledujúcich oblastí : 

• dopravná politika, 

• hospodársky rozvoj, 

• globalizácia obchodu, 

• legislatíva, 

• environmentálna politika, 

• zahraničný obchod,  

• doprava. 

Všetky tieto oblasti je potrebné skúmať nielen z hľadiska ich doterajšieho vývoja, ale 

predovšetkým z hľadiska ich vývoja v budúcnosti, aby bola infraštruktúra verejných 

logistických centier optimálne využívaná.  

DOPRAVNÁ POLITIKA 

Dopravná politika EÚ je zakotvená v dokumente Biela kniha: Európska dopravná 

politika do roku 2010: Čas rozhodnutia. Keďže táto dopravná politika bola vypracovaná do 

roku 2010, v júli 2010 bolo publikované Uznesenie európskeho parlamentu o udržateľnej 

budúcnosti dopravy, ktoré sa zaoberá spoločenskými, hospodárskymi a environmentálnymi 

výzvami a ich vplyvom na dopravu, bezpečnosťou,  efektívnou komodalitou, výskumom 

a technológiami v doprave a financovaním dopravy. 
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V uznesení sa konštatuje naďalej významný vplyv dopravy na hospodárstvo, 

zamestnanosť a životné prostredie a sú navrhnuté jasnejšie a merateľnejšie ciele do roku 2020 

v porovnaní s rokom 2010. Pre pozemnú nákladnú dopravu sú to nasledujúce ciele: 

• zníženie počtu mŕtvych a ťažko zranených osôb pri dopravných  nehodách o 40% 

v porovnaní s rokom 2002, či ide o pasívnych alebo aktívnych účastníkov dopravy, 

• zvýšenie počtu odpočívadiel pre nákladné automobily na sieti TEN-T v každom 

členskom štáte o 40%, 

• zníženie podielu CO2 vo výfukových plynoch v cestnej premávke o 20%, 

• v železničnej doprave zníženie spotreby energie o 20% a spotreby nafty o 40% 

v porovnaní s rokom 2010 prostredníctvom cielených investícií do elektrifikácie 

železničnej infraštruktúry, 

• vybavenie všetkého nového vozidlového parku v železničnej doprave od roku 2011 

systémom kompatibilným s ERTMS a systémom automatického ovládania rýchlosti 

vlakov, 

• finančná podpora optimalizácie a v prípade potreby vytvorenie multimodálnych 

prepojení v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy, prístavov a železničnej dopravy, 

aby sa ich počet zvýšil o 20%, 

• z finančných prostriedkov určených na projekty TEN-T alokovať minimálne 10% do 

projektov vnútrozemskej vodnej dopravy. (Uznesenie Európskeho parlamentu, 

2010). 

Všetky tieto ciele by mali byť zakotvené v budúcej Bielej knihe o doprave a malo by 

byť zabezpečené každoročné monitorovanie ich napĺňania.  

Tabuľka 1 Ciele a priority rozvoja dopravy SR do roku 2020 

Oblasť Cieľ Merateľné ukazovatele 
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Modernizácia železničnej infraštruktúry 
a jej napojenie na sieť TEN-T 

Počet km zmodernizovaných železničných tratí 
zaradených do TEN-T 
% ukončenia projektov európskeho záujmu  

Budovanie a modernizácia cestnej 
infraštruktúry a napojenie regiónov na 
nadradenú infraštruktúru 

Hustota nadradenej infraštruktúry na 1000 km2 
rozlohy územia SR a % územia a obyvateľstva 
s prístupom na diaľnicu alebo rýchlostnú cestu v čase 
kratšom ako 45 minút  

Vybudovanie nových terminálov 
intermodálnej prepravy 

Počet nových terminálov intermodálnej prepravy  

Modernizácia verejných prístavov Kapacita verejných prístavov  
Budovanie a modernizácia infraštruktúry 
leteckej dopravy 

Počet vybavených cestujúcich / % využívania 
kapacity letísk 
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Oblasť Cieľ Merateľné ukazovatele 
2.
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Zvýšenie konkurencieschopnosti 
železničnej dopravy 

Zachovanie podielu železničnej dopravy na celkovom 
objeme prepravovaných tovarov a na preprave osôb 

Zlepšenie kvality cestnej dopravy a 
podpora hospodárskej súťaže 

% dosiahnutia predpísaných počet kontrol dopravcov 
v zmysle pravidiel EÚ 
% zníženia priestupkov voči legislatíve platnej 
v doprave 

Zlepšenie logistiky podporou 
intermodálnej prepravy 

Zvýšenie podielu intermodálnej dopravy na 
celkovom objeme prepravy presunom časti prepráv 
z cestnej dopravy na železničnú a vodnú dopravu 

Zvýšenie konkurencieschopnosti 
vnútrozemskej vodnej dopravy 

% zvýšenia podielu vnútrozemskej vodnej dopravy 
voči súčasnému stavu  

Podpora rozvoja leteckej dopravy % nárastu počtu prepravených osôb a % využitia 
kapacity letísk 
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Zvýšenie konkurencieschopnosti 
dopravných podnikov 

Počet zamestnancov, rast produktivity práce v 
doprave  
Podiel dopravných služieb na tvorbe HDP 

Zabezpečenie práv a povinností 
užívateľov dopravy 

% železničných staníc v trase koridoru V.a 
umožňujúci bezbariérový prístup 

Zvýšenie podielu verejnej osobnej 
dopravy na celkovom počte 
prepravených osôb 

Podiel verejnej osobnej dopravy voči individuálnej 
doprave (základ rok 2008), počet prepravených osôb 

Zvýšenie bezpečnosti a  bezpečnostnej 
ochrany dopravy 

Počet obetí dopravných nehôd 

4.
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 Znižovanie vplyvu dopravy na životné 
prostredie 

Produkcia emisií skleníkových plynov (mil. t) 

Znižovanie energetickej náročnosti 
dopravy 

Energetická náročnosť dopravy ku HDP 

Začleňovanie externých nákladov do 
spoplatnenia dopravnej infraštruktúry 

Zníženie rozdielov výšky poplatkov na prepravené 
množstvo tovaru (t) a prejdenú vzdialenosť medzi 
železničnou a cestnou dopravou 

Zavádzanie inteligentných dopravných 
systémov 

Pokrytie územia SR službami IDS 

Zdroj: Stratégia rozvoja dopravy SR do roku 2020 

Z dopravnej politiky EÚ vychádza aj dopravná politika SR. V Stratégii rozvoja 

dopravy SR do roku 2020 sú definované štyri hlavné oblasti, ktoré by mali podporiť zvýšenie 

konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky, zabezpečiť sociálny rozvoj spoločnosti 

a pomôcť znížiť regionálne rozdiely. Oblasti, ciele a merateľné ukazovatele dokumentuje 

tabuľka 1. 

Financovanie navrhovaných priorít by malo byť zabezpečené z prostriedkov 

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, využívaním pomoci z Kohézneho fondu 

a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, z príjmov zo spoplatnenia dopravnej infraštruktúry 

a súkromných zdrojov. 
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HOSPODÁRSKY ROZVOJ 

Rast nákladnej dopravy je takmer identický s rastom hospodárstva. Z rozsiahlych 

analýz, vzťahov a väzieb dopravy a hospodárskeho rozvoja možno určiť základné faktory 

pôsobiace na výšku prepravných potrieb: 

• hrubý domáci produkt v stálych cenách, 

• hrubá pridaná hodnota, 

• hrubý domáci produkt vyjadrený naturálne (má význam pri vytváraní  prognóz 

jednotlivých segmentov dopravy), 

• podiel tovarovej výmeny na objeme hrubého produktu, 

• materiálová a energetická náročnosť výroby, 

• špecializácia a kooperácia výroby. 

Všetky tieto dáta možno získať z publikovaných dokumentov Štatistického úradu, 

príp. niektoré agregované ukazovatele aj z európskych štatistických ročeniek vydávaných 

EUROSTATOM.  

Analýza by mala byť zameraná na  predpokladanú produkciu existujúcich, príp. 

nových spoločností a ich požiadaviek na dopravu najmä z pohľadu prepravných trás, 

očakávanej rýchlosti, kvality prepravy a pod. 

GLOBALIZÁCIA OBCHODU 

Globalizácia obchodu zo sebou prináša hlavne presun výroby do oblastí s nižšími 

nákladmi a vysokú špecializáciu výroby. To si vyžaduje zvýšené nároky na medzinárodnú 

prepravu. Je dôležité sledovať vývoj obchodu medzi Európou a Áziou a vývoj dopravno – 

prepravných procesov. Vzhľadom na snahy o využívanie pozemnej dopravy je predpoklad, že 

pri dostatočnej a kvalitnej dopravnej infraštruktúre môže výrazne vzrásť objem intermodálnej 

prepravy, keďže preprava tovaru medzi týmito dvoma kontinentmi sa uskutočňuje 

v kontajneroch. Tento nárast je však ovplyvnený situáciou v Rusku a na Ukrajine. 

LEGISLATÍVA 

Legislatíva má významný vplyv na vývoj jednotlivých druhov dopravy v rámci 

dopravného systému, pretože určuje podmienky podnikania. V SR sú podmienky podnikania 

v jednotlivých dopravných odboroch upravené právnymi predpismi EÚ (acquis 
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communitaire) a všeobecnými právnymi normami, t.j. Ústava SR, Zákony (Občiansky 

zákonník, Obchodný zákonník, Živnostenský zákon, Zákonník práce a pod.), vyhláškami 

a nariadeniami a opatreniami ministerstiev. 

Medzi zákonné právne normy upravujúce podnikanie v jednotlivých druhoch 

pozemnej nákladnej dopravy v SR patria: 

• železničná doprava: 

o zákon č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov,  

o zákon č. 259/2001 Z. z. o Železničnej spoločnosti a. s., a o zmene a doplnení 

zákona č. 258/1993,  

o zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

o zákon č. 514/2009 o doprave na dráhach, 

o zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene 

a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení 

zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.; 

• cestná doprava: 

o zákon č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, 

o zákon č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

o zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na 

pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov; 

• vodná doprava: 

o zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe v znení neskorších predpisov; 

• intermodálna doprava – v oblasti intermodálnej prepravy platia zákony, vyhlášky, 

nariadenia a opatrenia ministerstiev všetkých druhov dopravy, ktorý sa na danej 

preprave podieľajú. 

ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA 

Environmentálna politika má na vývoj dopravy a predovšetkým na deľbu prepravnej 

práce veľký dopad. Ak štát presadzuje environmentálnu politiku, prejaví sa to v podpore 
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environmentálne priaznivejších druhov dopravy, či už formou priamych alebo nepriamych 

ekonomických nástrojov, dôsledkom čoho môže nastať zmena deľby prepravnej práce. 

Významnejší posun v deľbe prepravnej práce v prospech environmentálne 

priaznivejších druhov dopravy možno očakávať po zavedení internalizácie externých 

nákladov dopravy. V Európskom parlamente bol v marci roku 2009 prerokovávaný návrh 

o zmene a doplnení Smernice 1999/62/ES. V návrhu sa konštatuje, že existujúce cestné 

poplatky sa nepreukázali ako dostatočne účinné na účely internalizácie externých nákladov na 

cestnú nákladnú dopravu.  

Navrhovaná smernica umožňuje členským štátom, aby do mýta vyberaného 

z ťažkých nákladných vozidiel bola začlenená suma, ktorá odráža náklady na znečistenie 

ovzdušia a hluk spôsobené premávkou. Umožňuje tiež, aby sa počas dopravných špičiek mýto 

vypočítavalo na základe nákladov na preťaženie komunikácie spôsobené ostatným vozidlám. 

Sumy by sa mali odlišovať podľa prejazdenej vzdialenosti a miesta a času používania cestnej 

infraštruktúry s cieľom presnejšej kvantifikácie týchto externých nákladov. Výnosy budú 

musieť členské štáty využívať na dosiahnutie udržateľnejšej dopravy prostredníctvom 

projektov výskumu a vývoja ekologickejších a energeticky úspornejších vozidiel, aby sa 

zmiernil účinok znečistenia životného prostredia spôsobeného cestnou dopravou alebo na 

zabezpečenie alternatívnej kapacity infraštruktúry pre používateľov. (COM(2008)0436) 

ZAHRANIČNÝ OBCHOD 

Výška zahraničného obchodu priamo vplýva na medzinárodnú prepravu v rámci 

dovozu a vývozu tovarov. Významným faktorom je prílev priamych zahraničných investícií, 

ktorý  zvyšuje prepravné nároky v dotknutom území. Zvyšuje sa nielen preprava finálnych 

výrobkov, ale aj preprava materiálov a komponentov potrebných na výrobu. 

V rámci medzinárodnej prepravy je potrebné sledovať aj ostatné medzinárodné 

väzby, ktoré majú vplyv predovšetkým na tranzitnú dopravu. 

DOPRAVA 

Na vývoj prepravných potrieb v nákladnej doprave vplýva aj samotný rozvoj 

dopravy. Analýza by sa mala zamerať predovšetkým na: 

• stav a  investície do dopravnej infraštruktúry, 
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• stav a investície do dopravných prostriedkov podľa jednotlivých druhov nákladnej 

dopravy, 

• rozsah spoplatnenia dopravnej infraštruktúry, 

• tarifnú a prepravnú politiku, 

• kvalitu dopravnej služby, 

• logistické reťazce, 

• vývoj technológií v doprave a pod. 

Dopravná infraštruktúra v SR je spoplatnená v zmysle smerníc EÚ. V železničnej 

doprave operátori dopravy platia poplatky za použitie železničnej dopravnej cesty vlakovou 

dopravou a poplatky za ďalšie infraštrukturálne služby manažérovi infraštruktúry, t.j. ŽSR. 

V cestnej doprave bolo od 1.1.2010 zavedené elektronické mýto, čím sa spoplatnili diaľnice, 

rýchlostné cesty a vybrané úseky ciest I. triedy pre vozidlá nad 3,5 tony. Aj napriek zavedeniu 

elektronického mýta nedošlo k harmonizácii cestnej a železničnej dopravy v tejto oblasti. Pri 

preprave jednej tony tej istej komodity sú náklady na jeden kilometer v železničnej doprave 

takmer o dve tretiny vyššie ako je výška elektronického mýta. Súvisí to s vysokou výškou 

poplatku za použitie železničnej dopravnej cesty, ktorá by sa mala od roku 2011 zmeniť tak, 

aby boli poplatky za používanie dopravnej infraštruktúry v cestnej a železničnej doprave 

harmonizované. Pri znížení poplatku za použitie železničnej dopravnej cesty možno 

predpokladať presun určitých komodít na určitých prepravných reláciách z cestnej na 

železničnú a intermodálnu dopravu, čo si bude vyžadovať kvalitné verejné logistické centrá 

s dostatočnou infraštruktúrou. 

ZÁVER 

Vo vyspelom trhovom hospodárstve je nákladná doprava súčasťou logistického 

manažmentu, kde zohráva dôležitú úlohu zabezpečovania podnikových činností a ovplyvňuje 

kvalitu obehových procesov. Poznanie faktorov ovplyvňujúcich dopravu a deľbu prepravnej 

práce má na jednej strane význam pri plánovaní, výstavbe a modernizácií dopravnej 

infraštruktúry, na strane druhej ich výhľadové poznanie  umožňuje vhodnými priamymi 

a nepriamymi legislatívnymi nástrojmi už vopred pôsobiť na  zabezpečenie trvalo udržateľnej 

mobility. 

Príspevok je spracovaný s podporou projektu „Prenos inovatívnych poznatkov 

a technológií v logistických a dopravných procesoch“, ITMS kód projektu 26220220006, 

Žilinská univerzita v Žiline. 
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ABSTRACT 

The article deal about use of supply logistics for the optimization of inventories in the 

company ComElix. Based on the utilization of knowledge to solve the problem of 

optimization stock buffer stocks proposed actions arising from our analysis. In dealing 

with insurance stocks we used calculations of variances and coefficient of guarantee 

which allow the company to ensure maintenance of the continuity of the production 

process and reduce costs. 
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VYUŽITIE ZÁSOBOVACEJ LOGISTIKY PRE 

OPTIMALIZÁCIU ZÁSOB VO FIRME COMELIX 

ÚVOD 

Zásoby boli prvé, kde firmy hľadali úspory na začiatku krízy, a to preto, že až kríza 

odhalila problémy, ktoré boli zakryté zásobami. Problematike logistiky sa v súčasnej dobe 

dostáva veľká miera pozornosti. Je to aj dôsledok liberalizácie svetového obchodu, 

pokračujúcej explózie informačných technológií, pokračujúcej globalizácie svetového trhu 

a dôsledok orientácie podnikov na oblasť kvality a spokojnosti zákazníkov. Logistika 

predstavuje významnú oblasť podnikania. Jej nároky na zdroje – pracovnú silu, pôdu, kapitál 

a informácie, a jej dopady na celosvetovú životnú úroveň sú enormné. Logistika je veľmi 

široký odbor, ktorý v mnohých ohľadoch a vo veľkej miere ovplyvňuje životnú úroveň 

spoločnosti. V modernej vyspelej spoločnosti sme si zvykli na to, že logistické služby fungujú 

bezproblémovo a máme tendenciu všímať si logistiku až v okamihu, kedy nastane nejaký 

problém. Preto poznanie logistiky, jej funkcií, princípov a metód umožní manažmentu 

správne riadiť túto oblasť. 

Keďže zásoby sú veľkou a nákladnou investíciou, tak len ich kvalitným riadením sa 

dá dosiahnuť zlepšenie ekonomických ukazovateľov v podniku. Manažment podniku by mal 

mať dôkladné znalosti a informácie o nákladoch na udržiavanie zásob, aby mohli prijímať 

kvalifikované rozhodnutia o návrhu logistického zásobovacieho systému, výške zásob, o tom, 

kde a v akej výške udržiavať zásoby a o spôsoboch prepravy a skladovania. Skladovanie je 

neoddeliteľnou súčasťou každého logistického systému. Má významný podiel na zaisťovaní 

potrebnej úrovne zákazníckeho servisu a tvorí dôležitý spojovací článok medzi výrobcom 

a zákazníkom.  

1 ZÁSOBOVACIA LOGISTIKA 

Zásobovacia logistika je zameraná na zákazníka tak, aby mu mohli podniky dodávať 

výrobky, alebo služby v správny čas a na správne miesto a tak uspokojiť jeho potreby. 

Schopnosť podniku reagovať na požiadavky zákazníka je závislá na zásobovaní prostriedkami 

od vonkajších dodávateľov tak, aby mohol zabezpečiť dispozíciu výrobkov a služieb 

potrebných k vykonávaniu svojich výkonov (Lambert, Stock, Ellram, Logistika, 2000). 



11th International Scientific Conference 
LOGI 2010 

50 

Zásoby sú veľkou a nákladnou investíciou. Kvalitným riadeným zásob v podniku sa 

dá dosiahnuť zlepšenie cash-flow podniku aj návratnosti investícií. Vo väčšine podnikov 

dochádza k pravidelným rituálom zbavovania sa zásob, keď sa napr. raz za rok vyhlási 

program totálneho zníženia zásob a pod. Pokiaľ však manažment neuplatňuje vhodné metódy 

riadenia zásob a nepozná vzájomné nákladové závislosti rôznych aspektov riadenia zásob, 

často potom dochádza k veľkému poklesu úrovne zákazníckeho servisu a takéto programy sa 

musia zastaviť. Je zrejmé, že je potom nevyhnutné zdokonaľovať prístup k riadeniu zásob 

(Tomek, Řízení materiálového hospodářství v podniku, 1987). Úlohu zásobovacej logistiky 

možno rozdeliť do dvoch čiastkových úloh, kde jedna sa pohybuje v úrovni nákupu 

orientovaného na trh, spojená s uzatváraním zmlúv – nákup a druhá úloha je spojená 

s fyzickými úlohami súvisiacimi s tokmi materiálu a tovaru – zásobovanie (Jurová, 1998). 

ABC analýza sa využíva aj pri rozbore zásob, kde sledovaným parametrom nie je len 

obsah, ale aj priemerná výška zásob jednotlivých položiek v hodnotovom vyjadrení. Metóda 

ABC vychádza zo skutočnosti, že obvykle je veľmi prácne a často neúčelné venovať všetkým 

druhom zásob rovnakú pozornosť a sledovať a riadiť ich rovnako podrobne jednotlivými 

postupmi a metódami. Ukazuje sa, že je vhodná diferenciácia vo všetkých fázach 

zásobovacieho procesu: pri strategickom riadení zásobovania, pri plánovaní budúcej spotreby, 

pri zabezpečovaní zásob i pri ich vlastnom riadení. Na tomto princípe je vybudovaný systém 

diferencovaného riadenia zásob – systém ABC. 

Východiskom pre uplatnenie tohto systému je rozčlenenie materiálových druhov na 

tri (ABC), resp. štyri (ABCD), poprípade viac skupín. Najdôležitejším hľadiskom pre 

triedenie, ktoré môžeme urobiť podľa rôznych kritérií, je obvykle hodnotový rozsah spotreby 

jednotlivých druhov materiálu. Vychádza sa z poznatku, že vo väčšine podnikov môžeme 

pozorovať veľmi nerovnomernú hodnotovú štruktúru spotreby za určité obdobie (rok, kvartál, 

mesiac). Keď rozdelíme jednotlivé druhy materiálu podľa ich podielu na celkovej výške 

celoročnej spotreby, zistíme že existujú tri základné skupiny s týmto zložením počtu druhov 

a podielu na hodnote spotreby: 

• A – 5 až 15 % druhov predstavuje 60 % až 80 % podiel na celkovej hodnote 

spotreby, 

• B – 15 až 25 % druhov predstavuje 15 % až 25 % podiel na celkovej hodnote 

spotreby, 

• C – 60 až 80 % druhov predstavuje 5 % až 15 % podiel na celkove hodnote spotreby. 
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Rozlíšenie materiálového sortimentu môžeme vykonávať buď podľa jedného alebo 

podľa niekoľkých kombinovaných kritérií, ktoré závisia na konkrétnych podmienkach 

výroby, spotreby, spôsobu skladovania a hlavne na vonkajších a vnútorných podmienkach 

zásobovania (Horáková, Kubča, 1998).  

2 CIEĽ PRÁCE 

Cieľom práce je navrhnúť vo firme ComElix, a. s. optimálny model zásobovania. 

ComElix, a. s. je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorej hlavným predmetom činnosti je 

distribúcia farmaceutických výrobkov, zdravotníckeho materiálu, kozmetiky, diagnostík, 

homeopatík a doplnkového sortimentu vrátane nutričných a dietetických prípravkov. Centrála 

a distribučné strediská zabezpečujú pomocou dodávkových vozidiel permanentné 

zásobovanie liekmi pre lekárne, nemocnice a ostatné zdravotnícke zariadenia po celej 

Slovenskej republike. Ponuka sortimentu obsahuje viac ako 12 000 položiek. Realizácia 

predaja prebieha z 90% prostredníctvom telefonického kontaktu cez referentov predaja a 

zvyšnú časť tvoria modemové objednávky. Konkrétne podmienky predaja dohodujú obchodní 

reprezentanti v úzkej spolupráci s referentmi predaja. Expanzívny rast obchodných aktivít 

umožňuje spoločnosti neustále investovať do nových skladových kapacít, dokupovať nové 

technológie do skladového hospodárstva a budovať väčší autopark.  

Produktové portfólio tvorí široký sortiment humánnych liečiv, ktoré tvoria približne 

61% celého sortimentu. Neoddeliteľnou súčasťou obchodovania s humánnymi liečivami je 

neustály odborný dozor a to nielen interný, ale aj dozor štátnych kontrolných orgánov, ktoré 

preverujú prácu ovplyvňujúcu kvalitu uskladňovania, evidencie a expedície humánnych 

liečiv. Nákup je realizovaný cez domácich a zahraničných obchodných partnerov. V týchto 

podmienkach je výhodnejšie prevádzkovať konsignačné sklady, ktoré zaručujú stabilnejšie 

obchodné podmienky. Sortiment humánnych liekov obsahuje približne 7 300 položiek, ktoré 

musia spĺňať určené kritériá (https://www.phoenix-zz.sk/App/index2.aspx/sortiment/ 

zdravotnicky_material). 

Odberateľmi zdravotníckeho materiálu sú lekárne, verejné výdajne zdravotníckych 

potrieb, oddelenia výdaja zdravotníckeho materiálu v nemocniciach, štátne zdravotnícke 

ústavy a asociácie domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Sortiment tvorí približne 2 400 

položiek. Ponuka zdravotníckeho materiálu je rozdelená do niekoľkých sortimentných skupín, 

ktoré poskytujú prehľadnejší obraz o jednotlivých položkách a zároveň umožňujú lepšie sa 

orientovať pri výbere požadovaného sortimentu. 



11th International Scientific Conference 
LOGI 2010 

52 

Oddelenie doplnkového sortimentu sa snaží zabezpečiť v dostatočnej štruktúre a 

kvalite tovar doplnkového charakteru, ktorý ponúka svojím zákazníkom. Ide najmä o všetky 

typy kozmetiky, doplnky výživy, detskú výživu, čaje, výrobky na chudnutie, vitamíny 

a výrobky pre celiatikov  

(https://www.phoenix-zz.sk/App/index2.aspx/sortiment/doplnkovy_sortiment). 

3 OPTIMALIZÁCIA ZÁSOB 

Jednotlivý počet výdaja položiek vo firme kolíše podľa mesiacov v roku. 

V mesiacoch ako január, apríl, jún a október prebieha kategorizácia liekov, teda zmena ich 

cien a zaradenia.. Má to vplyv na výdaj liekov, ktorý je v tomto období o niečo nižší. Mesiace 

ako júl a august sú obdobím dovoleniek nielen vo firme ale aj u zákazníkov, preto je takisto 

nižší dopyt po liekoch a teda aj výdaj opäť klesá. Najvyšší výdaj je zaznamenaný v júni, kedy 

sa lekárne predzásobujú pred dovolenkovým obdobím. V decembri prebieha inventúra tovaru, 

preto sa firma snaží o čo najnižšie stavy liekov na sklade pre uľahčenie prepočítavania 

položiek. Pri klasifikácii položiek podľa metódy ABC sme postupovali podľa všeobecného 

postupu: 

1. Zvoliť parameter, ktorý najlepšie vystihuje podstatu sledovaného problému – bol 

zvolený parameter hodnoty ročného obratu, ktorý sa z hľadiska riadenia zásob 

považuje za najvhodnejšie kritérium 

2. Vypočítať percentuálny podiel každého prvku na celkovej hodnote parametra – bol 

prepočítaný podiel obratu každej položky na celkovom ročnom obrate všetkých 

položiek spolu 

3. Zoradiť prvky vzostupne podľa percentuálneho podielu na sledovanom parametre – 

položky boli zoradené vzostupne od položky, ktorá má najvyšší percentuálny podiel 

na celkovom obrate až po položku, ktorá ma najnižší percentuálny podiel na 

celkovom obrate a boli vypočítané kumulované hodnoty ročného obratu 

4. Rozdeliť položky do skupín A, B, C podľa nasledovného pravidla: 

o skupina A - 5 až 15 % druhov predstavuje 60 % až 80 % podiel na celkovej 

hodnote parametra = v skupine A sa nachádza 8 položiek  

o skupina B – 15 až 25 % druhov predstavuje 15 % až 25 % podiel na celkovej 

hodnote spotreby = v skupine B sa nachádza 21 položiek 

o skupina C – 60 až 80 % druhov predstavuje 5 % až 15 % podiel na celkove 

hodnote spotreby = v skupine C sa nachádza 6 položiek 
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3.1 Výpočet poistnej zásoby pomocou rozptylov 

Pre použitie tejto metódy je potrebné zistiť nasledovné veličiny: 

• činiteľ R, ktorý sa počíta podľa bodovacej sústavy, 

• výsledok určený na základe hodnôt poistného činiteľa R pre rôzne stupne úplnosti 

dodávok, 

• priemerná dĺžka dodacej lehoty udaná v dňoch, 

• smerodajná odchýlka pre výšku dodávky vypočítaná na základe tabuľky údajov pre 

výpočet poistnej zásoby pre danú skupinu. 

Následne je potrebné zistené veličiny dosadiť do vzorcov: 

22( DimiNpi tRZ σσ +=  
 

pričom: 

∑ −=
n

mi mimi
n 1

(1σ  

 

∑ −=
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iidi DD
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(1σ  

 

kde: 

• R – poistný činiteľ, ktorý vyjadruje určitý počet smerodajných odchýlok 

odpovedajúci určitému percentu krytia požiadaviek (podľa tabuliek normálneho 

rozdelenia) 

• σmi – smerodajná odchýlka v spotrebe i-tého materiálu 

• σDi – smerodajná odchýlka v dodávkovom cykle i-tého materiálu 

• σ2
mi – rozptyl mesačnej spotreby 

• σ2
Di – rozptyl rozdielov medzi množstvom zmluvne podloženým na jednotlivé mesiace 

a množstvom skutočne dodaným 

• tN – interval neistoty, súčet priemernej dĺžky dodacej lehoty a dĺžky obdobia, na ktoré 

sa zmluva uzatvára (Tomek, G. Tomek, J., 1996) 

 

Na základe ABC analýzy bola vypočítaná poistná zásoba pre skupinu položiek 

A a B. 
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Tabuľka 1 Mesačný výdaj pre skupinu A a B 

Mesiac 
Mesačný výdaj v ks 

skupina A skupina B 
Január 4 905 11 013 
Február 5 042 11 488 
Marec 5 149 11 597 
Apríl 5 039 11 512 
Máj 5 244 11 934 
Jún 5 692 12 901 
Júl 4 506 9 793 
August 4 538 9 633 
September 5 492 12 232 
Október 5 210 12 226 
November 5 277 12 057 
December 4 846 11 439 

∑ 60 940 137 825 
Zdroj: https://www.phoenix-zz.sk/App/index2.aspx/sortiment/zdravotnicky_material 

3.2 Výpočet poistnej zásoby pomocou koeficientu istenia pre 

skupiny A a B 

Pri výpočte poistnej zásoby pomocou tejto metódy je potrebné určiť dve základné 

veličiny Mr – ktorý určuje ročnú spotrebu tovaru a Ki – koeficient istenia, ktorý sa určuje 

pomocou tabuľky na jeho výpočet. 

Ročná spotreba pre skupinu A je 60 940 ks. Koeficient istenia vyšiel vo výške 69 

bodov a potom na základe tabuľky koeficientov istenia pre výpočet poistnej zásoby sme pri 

frekvencii dodávok za rok (12) a dodávkovom cykle v mesiacoch (1) vybrali variant 2, ktorý 

zodpovedá bodovému rozsahu 60 – 69 bodov. Zistili sme, že koeficient pre výpočet ročnej 

spotreby je 0,011. 
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Tabuľka 2 Výpočet koeficientu istenia pre skupinu A 

Bodovacie kritérium Charakteristika Body 

Základná sadzba 50 
Zdroje zásobovania 

Možnosti a počet náhradných 
zdrojov Niekoľko dodávateľov i odberateľov 3 

Spoľahlivosť a úplnosť dodávok Len menšie odchýlky v dodávkovom cykle a 
dodávkach (do 25 %) 5 

Pružnosť, operatívnosť Dodávateľ vždy operatívne pomôže 1 
Spotreba 

Charakter spotreby Pravidelná, ale kolísanie veľkosti 3 
Zameniteľnosť materiálu Spravidla možná zámena z vlastných zdrojov 1 
Dôsledky nekrytia spotreby Nevýznamné 3 
Plánovateľnosť Dobrá 3 

∑  69 
Zdroj: Vlastný 

Tabuľka 3 Výpočet koeficientu istenia pre skupinu B 

Bodovacie kritérium Charakteristika Body 

Základná sadzba 50 
Zdroje zásobovania 

Možnosti a počet náhradných 
zdrojov Niekoľko dodávateľov i odberateľov 3 

Spoľahlivosť a úplnosť dodávok Len menšie odchýlky v dodávkovom cykle 
a dodávkach (do 25 %) 5 

Pružnosť, operatívnosť Dodávateľ vždy operatívne pomôže 1 
Spotreba 

Charakter spotreby Pravidelná, ale kolísanie veľkosti 3 

Zameniteľnosť materiálu Spravidla možná zámena z vlastných 
zdrojov 1 

Dôsledky nekrytia spotreby Nevýznamné 3 

Plánovateľnosť Výborná 1 
∑  67 

Zdroj: Vlastný 

Takým istým spôsobom sme postupovali aj pri výpočte poistnej zásoby pre skupinu 

B. Ročná spotreba je 137 825 ks. 
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Použitie dvoch metód výpočtu poistných zásob nám umožnilo kontrolu správnosti 

týchto výpočtov. Výsledky oboch použitých metód sa od seba veľmi neodlišujú, čo znamená, 

že postup výpočtu poistných zásob bol správny. 

Tabuľka 4 Porovnanie výsledkov prepočtov 

Skupina Pomocou rozptylov Pomocou koeficientu istenia 

A 419 ks 671 ks 
B 1 151 ks 1 516 ks 

Zdroj: Vlastný 
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Tabuľka 5 Porovnanie skutočnej poistnej zásoby s vypočítanou poistnou zásobou 

Názov Skupina 
Stav ku koncu 

mesiaca 
jednotlivo 

Stav ku 
koncu 

mesiaca 
spolu 

Poistná zásoba 

XELODA 

A 

97 

1 022 

pomocou 
rozptylov 419 

ABILIFY 136 
AZILECT 158 
TROMBEX 118 
SPIRIVA 161 

pomocou 
koeficientu 

istenia 
671 

CLEXANE 79 
MINIRIN 0,2 MG 98 
EZETROL 175 
Januvia 

B 

287 

3407 

pomocou 
rozptylov 1 151 

YASNAL 167 
ATORIS 20 248 
SERETIDE 

DISKUS 92 

YENTREVE 37 
URSOFALK 29 
EVISTA 213 
CRESTOR 371 
ACTOS 93 
Caduet 159 
TENAXUM 234 

pomocou 
koeficientu 

istenia 
1 516 

Cezera 133 
XYZAL 228 
MINIRIN 0,1MG 103 
TRITACE 10 56 
Timonil Retard 75 
Rasilez 83 
COAPROVEL 146 
DIAPREL 360 
Cinie 100 134 
TRITTICO 159 

Zdroj: Vlastný 

Na základe porovnania skutočnej poistnej zásoby, ktorá ostáva v sklade ku koncu 

mesiaca a vypočítanej poistnej zásoby bolo zistené, že firma zbytočne drží vysokú zásobu 

liekov, či už ide o položky nachádzajúce sa v skupine A a hlavne sú príliš vysoké pre skupinu 

B. 
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4 NÁVRH OPATRENÍ A ZÁVER 

Na základe vykonaných analýz si dovolíme v oblasti riadenia poistných zásob 

navrhnúť nasledovné opatrenia. Firme odporúčame prepočítanie poistných zásob, nakoľko 

firmou vytvárané zásoby sú príliš vysoké, čo zbytočne viaže finančné prostriedky, ktoré by 

mohli byť využité na iné účely. Pre skupinu A  navrhujeme zníženie skutočnej poistnej 

zásoby. Pri porovnaní reálnej poistnej zásoby, ktorá je 1 022 ks a prepočítaných poistných 

zásob, ktoré činia 419 ks / 617 ks by bolo vhodné aby firma zvážila zníženie týchto zásob, 

ktoré sú príliš nákladné. Či už sa jedná o finančné prostriedky, ktoré sú viazané priamo 

v nadbytočných zásobách alebo sa jedná o náklady, ktoré súvisia s prepravou, príjmom, 

a uskladnením tovaru. Znížiť výšku zásob je možné takmer o 50 %.  

Obrázok 1 Porovnanie skutočnej výšky poistnej a navrhovanej zásoby 

 
Zdroj: Vlastný 

Takisto zníženie navrhujeme aj pre skupinu B, v ktorej sú poistné zásoby nadmerne 

vysoké. Na základe analýz je optimálna poistná zásoba stanovená vo výške 1 151 ks / 1 516 

ks no skutočné množstvo dosahuje až 3 407 ks. Preto by stačilo držať iba 1/3 z celkového 

terajšieho množstva zásob. Tým by sa aj uvoľnili skladové kapacity a bolo by jednoduchšie 

uskladnenie iných druhov tovaru, ktoré vzhľadom na svoje veľké rozmery potrebujú viac 

úložného priestoru. 

Pojem zásobovacia logistika v sebe zahŕňa veľké množstvo činností, ktorými sa 

zaoberá. Náplňou zásobovacej logistiky je doprava, preprava, riadenie zásob, manipulácia 
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s nimi, skladovanie, informačné systémy a dodávatelia. V oblasti zásob sme sa snažili 

stanoviť optimálny objem poistných zásob, ktorý zabezpečí plynulosť distribučného procesu 

pri čo najefektívnejšom vynaložení finančných prostriedkov. Reálne vytváranie poistnej 

zásoby bolo založené na základe odborného odhadu zodpovedného pracovníka a na základe 

jeho dlhodobých pracovných skúseností a údajov z informačného systému podniku.  
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OPTIMALIZÁCIA MATERIÁLOVÉHO TOKU PRI VÝROBE 

HORIZONTÁLNYCH ŽALUZIÍ 

ÚVOD  
V súčasnej dobe, v ktorej je svetová ekonomika ovplyvnená globálnou hospodárskou 

a finančnou krízou a mnoho podnikov v dôsledku nej zaniká, zohráva dôležitú úlohu logistika 

a riadenie výroby. Využívanie týchto disciplín umožňuje v podnikoch zlepšiť 

ziskovosť(eliminovaním problémov v oblasti nákladov) a konkurenčnú schopnosť. Logistika 

a výroba sú disciplíny, ktoré sú navzájom prepojene a jednu od druhej nemožno oddeliť. 

Spracovanie logistickej koncepcie neznamená len dosiahnutie viacerých konkrétnych 

zlepšení, ale aj dodatočné uvedomenie si dôležitosti priebehu materiálového toku. Neustále 

zdokonaľovanie a optimalizácia tokov materiálu vedú k úspore logistických nákladov, čo 

umožňuje podniku ľahšie manévrovať v konkurenčných bojoch na trhu. Ide predovšetkým o 

to, aby sa materiálové a informačné toky realizovali rýchlejšie. O rýchlej reakcieschopnosti 

podnikov do značnej miery rozhoduje výroba. Je potrebné sa sústrediť nie len na plánovanie 

výroby ale aj na jej samotnú realizáciu. Treba si však uvedomiť, že neexistuje univerzálny 

postup na spôsob zoradenia výroby (Keřkovský, 2001).  

1 SÚČASNÝ STAV MATERIÁLOVÉHO TOKU VÝROBNÉHO 

PROCESU  

1.1 Vecné hľadisko výrobného procesu a postup výroby horizontálnych 

žalúzií  

V oblasti výroby sme sa zamerali na výrobný proces horizontálnych žalúzií a to od 

prijatia objednávky až po jej expedíciu. Výroba v oddelení horizontálnych žalúzií je 

orientovaná na zákazkovú produkciu (kusovú, malosériovú) s cieľom maximálne 

naplniťpriania zákazníkov. Horizontálne žalúzie sú neoddeliteľným sortimentom 

spoločnosti,v rokoch 2005, 2006, 2007 a 2008 tvorili viac ako 88% z celkovej produkcie. 

Úroveň operácií pri výrobe horizontálnych žalúzií je znázornená na obrázku 1 

(http://www.ksystem.sk/). Pre spresnenie materiálového toku sme vytvorili postupový list 

(viď tabuľka 1), v ktorom sú uvedené jednotlivé operácie, ich dĺžka trvania a počet 

robotníkov, ktorí ich vykonávajú. Je potrebné poznamenať, že časy trvania operácií sú len 
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orientačné, pretože ich dĺžka závisí od výšky a šírky konkrétnej žalúzie. Vzdialenosti v 

postupovom liste neuvádzame, pretože v oddelení sa zamestnanci nepohybujú po pevne 

stanovených trasách a tak ich nemôžeme ani presne vyčísliť.  

Obrázok 1 Priebeh materiálových tokov od skladu materiálu po odbytový sklad 

 
Zdroj: vlastné spracovanie  

1.2 Rozbor výrobného procesu z hľadiska priestoru a času  

Po zadaní objednávky a po dohode s odberateľom spoločnosť pozná predpokladaný 

dátum expedície, obvykle to trvá 5-7 dní. Z dôvodu výroby viacerých typov žalúzií (s 

rôznymi rozmermi) sa doba trvania operácií pri každom výrobku mení. Predpokladaná dĺžka 

výroby je 30 až 50 minút, pričom sa berie do úvahy čas, za ktorý prejde žalúzia celým 

oddelením vrátane časov uloženia na vozíkoch a čakania na ďalšie operácie 

(http://www.ksystem.sk/). 

 Priestorové usporiadanie oddelenia horizontálnych žalúzií je pomerne zložité ako 

vidieť na obrázku 2. Materiál do oddelenia prichádza z centrálneho skladu, ktorý sa nachádza 

vedľa výrobnej haly. Materiál je umiestnený do regálov (komponenty), stojanov (profily) a 

stolov, ktoré sú výrobnými skladmi. Materiálový tok začína stojanmi na profily, ktoré 

prechádzajú na jeden z dvoch sekacích strojov. Následne postupuje cez stroj na pílenie, 

odkiaľmôže materiál postupovať viacerými spôsobmi z dôvodu existencie štyroch strojov na 

sekanie lamiel. Ďalej sa materiálový tok rozdeľuje na niekoľko vetiev, pretože prechádza 

nitovaním u jednej z troch zamestnankýň. Príprava sa realizuje na štyroch pracovných 

miestach a kompletácia na piatich. Po kompletácií sa materiál rozvetvuje medzi 22 

montážnych stojanov. Nakoniec prejde kontrolou a zabalí sa. Hotová sieť postupuje na 

expedíciu, teda do skladu hotových výrobkov.  
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CIEĽ A METODIKA PRÁCE  

Cieľom práce bolo analyzovať súčasný stav materiálového toku pri výrobe 

horizontálnych žalúzií a na základe výsledkov a zistení navrhnúť možné riešenia pre jeho 

optimalizáciu. V záujme optimalizácie materiálového toku bolo potrebné analyzovať výrobný 

proces z dvoch hľadísk – priestorového usporiadania a organizácie práce v oddelení (Lambert, 

Stok, Ellram, 2005).  

V rámci analýzy sme sa venovali súčasnému stavu materiálového toku pri výrobe 

horizontálnych žalúzií. Na základe pozorovania výrobného procesu sme ho charakterizovali z 

vecného, časového a priestorového hľadiska. Následne sme definovali jednotlivé kroky 

postupu výroby horizontálnych žalúzií. Analyzovali sme priebeh materiálových tokov, pričom 

sme pre podrobnú analýzu materiálového toku využili postupovú metódu (Keřkovský, 2001).  

Operácie, ktoré súviseli s pohybom materiálu sme zapísali do postupového listu. Na 

základe zistených nedostatkov boli navrhnuté nové riešenia v oblasti materiálového toku pri 

výrobe horizontálnych žalúzií. Navrhli sme novú organizáciu práce v oddelení horizontálnych 

žalúzií, ktorá sa stala podkladom pre tvorbu nového postupového listu. Následne boli 

navrhnuté aj zmeny v priestorovom usporiadaní oddelenia, kde sme brali do úvahy 

nasledovné podmienky.:  

• plnenie plánovaných úloh v množstve a v sortimente,  

• zabezpečenie práce ľudí v súlade s poznatkami psychológie a ergonómie  

• ľahká a spoľahlivá kontrola a prehľadnosť pri riadení výrobného procesu. Kritériom 

priestorového rozmiestnenia na pracovisku boli dráhy pohybov zamestnancov a 

pracovných prostriedkov (http://www.ksystem.sk/)..  
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Zdroj: vlastné spracovanie  
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Obrázok 2 Oddelenie horizontálnych žalúzií a materiálový tok výrobku Zdroj: Interné 
materiály spoločnosti 

 
Legenda: číslami 1 -14 sú v obrázku označené trasy materiálového toku v oddelení 
horizontálnych žalúzií  
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VÝSLEDKY  

Na základe analýzy oddelenia horizontálnych žalúzií sme odhalili nedostatky v 

usporiadaní oddelenia ako aj v materiálovom toku. Odhalili sme potrebu zmien rozmiestnenia 

dispozičného usporiadania pracovísk vo výrobnej hale, pretože súčasný stav usporiadania 

neumožňuje optimálny materiálový tok. Navrhujeme zachovať pôvodné predmetné 

zoskupenie pracovísk, nakoľko sú v ňom príslušné technologické miesta zoskupené za sebou 

podľa priebehu vyrábaného predmetu. Čo sa pozitívne premieta do plynulejšieho toku 

materiálu, ľahšieho riadenia výroby a kratšej priebežnej doby výrobku. Na druhej strane si ale 

takéto usporiadanie vyžaduje vyššiu náročnosť organizácie, pretože zmena výrobného 

programu si vyžaduje nové usporiadanie, čo môžeme považovať za hlavne nedostatky 

spomínaného usporiadania.  

Hlavným problémom oddelenia je skutočnosť, že zamestnanci presúvajúci materiál 

nemajú presne stanovené trasy, kadiaľ sa majú pohybovať. Na základe nášho pozorovania 

môžeme konštatovať, že pohyb zamestnancov je značne chaotický a brzdí ich v práci, 

nakoľko často dochádza ku križovaniu ich trás. Nedostatky v organizácií práce vnímajú aj 

samotní zamestnanci, ktorí nám dali podnet k vytvoreniu pravidiel presúvania sa 

zamestnancov v rámci súčasného usporiadania oddelenia. Pri tvorbe návrhu organizácie práce 

v tomto oddelení sme sa snažili vymedziť trasy tak aby vyhovovali obidvom požiadavkám na 

ne kladených. Požiadavkou bolo vymedziť trasy tak, aby boli čo najkratšie a aby sa čo 

najmenej križovali. Pri stoloch a stojanoch na navliekanie odporúčame vytvoriť trasy, po 

ktorých sa zamestnanci môžu pohybovať len jedným smerom. Vzhľadom k tomu že trasy 

presunu sú dosť úzke. Rovnako odporúčame postupovať aj pri manipulačných trasách 

zamestnancov kompletovania. Pri manipulačných trasách zamestnancov prípravy, 

kompletovania a nitovania nie je možné zabrániť ich križovaniu, problém je možné riešiť len 

značným predĺženým manipulačných trás, čo by však viedlo k predĺženiu času potrebného na 

presun materiálu a preto toto riešenie považujeme za nevhodné a neefektívne. Návrh 

organizácie práce v oddelení horizontálnych žalúzii je znázornení na obrázku 3.  

Spomínaný problém sa dá odstrániť len zmenou priestorového usporiadania 

oddelenia. Návrh riešenia vychádza z premiestnenia existujúcich strojov, ktorými spoločnosť 

disponuje, z nákupu nového stroja a z premiestnenie niektorých pracovísk. Prvou zmenou 

ktorú navrhujeme, je premiestnenie stojana na ovládanie. Pri umiestnení stojana medzi ostatné 

vozíky sa materiálový tok stane prehľadnejším a skráti sa. Pri premiestnení bola využitá 
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metóda GRAFT, ktorú z dôvodu rozsahu práce neuvádzame. Ďalšia zmena sa týka 

montážnych stojanov a stolov pre navliekanie žalúzií, kde navrhujeme ich otočenie (zmenu 

orientácie), čím dosiahneme vytvorenie väčšieho priestoru pre presúvanie sa zamestnancov a 

skrátenie vzdialeností pri manipulácií s materiálom (úspora času). V oddelení sú problémom 

aj prestoje, ktoré vznikajú v dôsledku toho, že sekači profilov nestíhajú zabezpečiť dostatok 

profilov pre plynulý chod prevádzky. Zakúpením ďalšieho stroja na sekanie profilov, ktorý 

obsahuje aj valcovú linku je možné eliminovať prestoje. Tento stroj v porovnaní so strojmi, 

ktoré sú umiestnené v oddelení disponuje výhodou v podobe zníženia množstva odpadu 

(odpílené zvyšky nejdú do odpadu, ale sa ďalej použijú). K stroju navrhujeme umiestniť aj 

stojan na profily, ktorý by bol výrobným skladom profilov potrebných pri výrobe. Spolu s 

umiestnením nového stroja navrhujeme aj presun stroja na pílenie hliníkových tyčí a skladu 

pre hliníkové tyče z dôvodu zachovania predmetného usporiadania pracovísk. Všetky 

spomínané zmeny sú zobrazené na obrázku 4, kde sú označené žltou farbou a slovom návrh.   

Na základe navrhnutého riešenia (viď obrázok 4) sme vypočítali vzdialenosti 

nevyhnutné na manipuláciu s materiálom a porovnali sme ich so vzdialenosťami pri súčasnom 

usporiadaní oddelenia. Jednotlivých zamestnancov, ktorých sa zmeny týkajú sme v obrázkoch 

očíslovali aby bolo jasné, o trasu ktorého zamestnanca sa jedná. Vzdialenosti manipulačných 

trás sú uvedené v postupovom liste znázornenom v tabuľke 3.  

Ako sme uviedli v časti 4.1 zamestnanci nemali presne stanovené trasy pohybu, preto 

nebolo možné vyčísliť ani ich dĺžku. Tým, že jedným z našich návrhov bol aj návrh 

manipulačných trás môžeme už vyčísliť ich dĺžku. Keďže niektoré operácie vykonáva aj 

niekoľko zamestnancov súčasne, z dĺžok ich trás sme urobili priemer. Vzdialenosti 

jednotlivých trás sú uvedené v postupovom liste v tabuľke 2.  

Tabuľka 2 Postupový list na základe návrhu organizácie Obrázok 3 Návrh 

organizácie práce v oddelení horizontálnych žalúzii Zdroj: vlastné spracovanie Legenda: 1-22 

sú v obrázku očíslovaní jednotliví zamestnanci, ktorých sa zmeny v organizácií práce 

oddelenia horizontálnych žalúzií týkajú (aby bolo jasné, o trasu ktorého zamestnanca sa 

jedná) Obrázok 4 Návrh oddelenia horizontálnych žalúzií Zdroj: vlastné spracovanie 

Legenda: zmeny v priestorovom usporiadaní oddelenia sú v obrázku označené žltou farbou a 

slovom návrh  
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Tabuľka 3 Postupový list pred návrhom a po realizácií návrhu  

 
Zdroj: vlastné spracovanie  
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ZÁVER  

Úspešnosť podnikania vo vysokej miere závisí na schopnosti dokázať 

uspokojovaťnáročné požiadavky a potreby zákazníka ponukou nových a kvalitných výrobkov 

a služieb. Popri tom je potrebné zabezpečiť, aby sa tieto výrobky a služby dostali k 

zákazníkovi v požadovanom množstve, v správnom čase, vhodnej kvalite a pri vynaložení 

minimálnych nákladov. Práve logistika sa zaoberá systémovým riešením, koordináciou, 

synchronizáciou a optimalizáciou reťazca hmotných a nehmotných tokov.  

Podniky stále viac zisťujú, že aplikáciou logistických nástrojov sa dajú využiť nielen 

racionalizačné rezervy, ale aj výhody v prednosti uplatnenia sa na trhu prostredníctvom 

kratších pribežných dôb výroby, dodacích lehôt, vyššej pružnosti, činnosti a pod.  

Cieľom tohto príspevku bolo posúdiť súčasný stav materiálového toku pri výrobe 

horizontálnych žalúzií a navrhnúť zmeny, ktoré povedú k jej optimalizácií. Navrhnuté zmeny 

sa týkali organizácie práce v oddelení, s cieľom zabrániť križovaniu manipulačných trás 

zamestnancov a skrátiť dĺžku trás. Z týchto dôvodov sme vypracovali nový návrh 

priestorového usporiadania oddelenia, ktorý odstránil spomínané nedostatky a dosiahla sa ním 

aj úspora manipulačných trás celkovo o 15,3 metra. Zavedenie našich návrhov v spoločnosti 

prispelo k optimalizácií materiálového toku a tým aj k zefektívneniu výrobného procesu 

horizontálnych žalúzií, k uľahčeniu práce a k lepšej prehľadnosti. Výsledným efektom našich 

zmien je skrátenie priebežnej doby výroby.  
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V DOPRAVNÍM PODNIKU 

ÚVOD 

Přestože nátlak ze strany legislativy i společnosti na oblast ekologie a s ní úzce 

související odpadové hospodářství je stále větší, ve většině firem v České republice je tato 

problematika i v současné době dosti podceňována. Všeobecný názor je pak takový, že oblast 

odpadového hospodářství je pro firmy nutné a finančně náročné zlo. Opak však může být 

pravdou. V případě, kdy je na jednotlivé činnosti odpadového hospodářství pohlíženo jako na 

součást zpětné logistiky a je na ně kladen stejný důraz, jako na činnosti logistického řetězce, 

může být tato oblast zisková. 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V PODNIKU 

Odpadové hospodářství je v podnicích definováno hlavně pomocí legislativního 

rámce a to jak ze strany České republiky, tak ze strany Evropské unie. Mezi hlavní zákony, 

vyhlášky a směrnice vztahující se k legislativě České republiky patří: 

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech;  

• Zákon 477/2001 Sb., o obalech;  

• Vyhláška MTP č. 503/2004 Sb. definující Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy související s vývozem, dovozem či tranzitem odpadů; 

• Vyhláška MTP č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady. 

Mezi stěžejní dokumenty Evropské unie pak patří tyto směrnice: 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 94/62/ES o obalech a obalových 

odpadech,  

• Směrnice o skládkách odpadů 31/99/ES,  

• Rámcová směrnice rady č.75/442/ES o odpadech.  

Tyto výše uvedené dokumenty kompletně zahrnují celou problematiku týkající se 

odpadového hospodářství. Definují jednotlivé pojmy, dále pak návod pro katalogizaci, 

skladování či financování. Kompletní přehled daných bodů obsažených v jednotlivých 

zákonech znázorňuje tabulka č. 1. 
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Tabulka 1: Společné faktory zákonů, směrnic a vyhlášek o odpadech a obalech 

Činnost Zákon č. 
185/2001 Sb., 
O odpadech 

Zákon 
477/2001 
Sb., O 
obalech 

Rámcová 
směrnice rady 
č.75/442/ES 
O odpadech 

Vyhláška č. 
383/2001 

Směrnice 
Evropského 
parlamentu 
a Rady č. 
94/62/ES 

Definice + + +  + 

Katalogizace +     

Značení + +   + 

Prevence + + +   

Skladování/přeprava +     

Zpětný odběr + + +  + 

Financování +   +  

Recyklace + + +  + 

Informační systémy  +   + 

Zdroj: [autor] 

PROBLEMATIKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V DOPRAVNÍM 

PODNIKU MĚSTA PARDUBIC A.S. 

Dopravní podnik města Pardubic a.s. zajišťuje městskou hromadnou dopravu ve 

městě Pardubice. Zároveň je však významným producentem odpadů, jejichž zpracováním se 

zabývá několik externích firem. Dopravní podnik ročně vyprodukuje přibližně 141,3 t 

odpadu. V tomto množství je obsažen jak odpad komunální, nebezpečný, tak odpad ostatní.  

Většina odpadu z vyprodukovaného množství je zpracovávána klasickým způsobem 

a to tak, že je za předem stanovenou cenu odvážen k následnému zpracování externí firmou. 

Část tohoto odpadu, přibližně 31 %, je pak od dopravního podniku vykupována. Výsledné 

porovnání nákladových a výnosových položek odpadového hospodářství v dopravním 

podniku je kladné, tudíž je možno tuto oblast považovat za ziskovou. Přestože dopravní 

podnik v této oblasti zisku dosahuje, nejsou využity veškeré možnosti, prostřednictvím 

kterých by dosahovaný zisk mohl být vyšší. 

Návrh alternativního zpracování odpadu  

Návrh alternativního řešení na zpracování odpadu se týká především rozpouštědel, 

která jsou v dopravním podniku používána na údržbu stříkacích pistolí. Celkové náklady 
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související s pořízením a následnou likvidací těchto rozpouštědel se pohybují kolem 

24 000 Kč ročně. Podrobný rozpis těchto nákladů znázorňuje tabulka č. 2. 

Tabulka 2: kalkulace nákladů spojených s pořízením a likvidací ředidla 

Druh činnosti  Roční produkce / Roční náklady  

Spotřeba ředidla na mytí stříkacích pistolí  800 l  

Náklady na nákup 1 l ředidla  20,31 Kč  

Náklady na nákup ředidla  16 248 Kč  

Produkce odpadů /znečištěné ředidlo/  550 kg  

Náklady na likvidaci 1 kg odpadu  13 Kč  

Náklady na likvidaci odpadů  6 545 Kč  

Celkové emise VOC látek  250 kg  

Poplatek za 1 kg emisí  2 Kč  

Poplatek za znečišťování ovzduší  500 Kč  

Celkové náklady  23 293 Kč  

Zdroj: [Dopravní podnik města Pardubice a.s., autor] 

V současné době se na trhu vyskytuje velké množství zařízení, která dokážou 

recyklovat, či jiným způsobem zpracovávat již vyprodukovaný odpad. Jedním z nich jsou 

destilační zařízení, která umožňují recyklaci a opětovné použití rozpouštědel používajících se 

pro čištění a odmašťování. Využitím jednoduchého principu destilace je znečištěné 

rozpouštědlo očištěno od pryskyřic, pigmentů, laků, olejů atd. Zbytky z destilace se usazují na 

dně speciální nádrže a po ukončení destilace mohou být bez problémů odstraněny. Čisté 

rozpouštědlo se zachytává v nádrži a opětovně se používá. Účinnost těchto zařízení je 

poměrně vysoká. V závislosti na míře znečištění je možno zpětně získat až 65 % celkového 

množství používaných rozpouštědel. 

Pořízení takovéhoto zařízení by bylo pro dopravní podnik z dlouhodobějšího 

hlediska ekonomicky výhodnější, jelikož by to znamenalo úsporu financí vynakládaných na 

likvidaci ředidla znečištěného a následného pořízení ředidla nového. Celková finanční úspora 

(tab. č. 5)  vyplývá z hrubé finanční úspory (tab. č. 3), od které jsou odečteny náklady na 

elektřinu a provoz destilačního zařízení (tab. č. 4). 
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Tabulka 3: Hrubá finanční úspora 

Hrubé finanční úspory  

Úspora ředidla  520 l  

Finanční úspora pořízení  10 155 Kč  

Úspora vzniklého odpadu  344 kg  

Finanční úspora likvidace odpadu  4 094Kč  

Celková hrubá finanční úspora  14 249 Kč  

Zdroj: [Gamin s.r.o. vlastní] 

Tabulka 4: Náklady na elektřinu 

Náklady na elektřinu při provozu destilačního zařízení  

Doba destilace objemu 12 l ředidla  4 hodiny  

Celková doba destilace 800 l ředidla  268 h/rok  

Elektrický příkon destilačního zařízení  1,04 KW  

Spotřeba elektrické energie  279 kWh/rok  

Náklady na elektřinu  3 Kč/kWh  

Celkové náklady  837 Kč  

Zdroj: [Gamin s.r.o., vlastní] 

Tabulka 5: Celková finanční úspora 

Celková finanční úspora  

Celková hrubá finanční úspora  14 249 Kč  

Celkové náklady na elektřinu  -837 Kč  

Celková finanční úspora  13 412  

Zdroj: [vlastní]  

Z výše uvedených tabulek vyplývá, že pořízením destilačního zařízení by bylo 

možné uspořit v daném případě přibližně 57 % vynaložených nákladů. Zároveň je však 

důležité porovnat dobu návratnosti investice s dobou životnosti destilačního zařízení, která 

musí být vyšší. 

ZÁVĚR 

Odpadové hospodářství je oblast, na kterou lze nahlížet ze dvou pohledů. První 

pohled souvisí se strohým plněním legislativních nařízení bez jakéhokoliv kreativního 
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myšlení. Výsledný efekt zůstává pak takový, že firmy nepřestávají na odpadové hospodářství 

nahlížet jako nutné a finančně náročné zlo. 

Druhý pohled je složitější v organizaci jednotlivých činností a zároveň časově 

náročnější, spočívá ve vyhledávání nejrůznějších alternativ vyhovujících daným legislativním 

nařízením, ale i samotným potřebám firmy. Vyhledává nejrůznější způsoby či metody, jakými 

vyprodukovaný odpad zpracovávat a dosahovat tak úspory nákladů či v ideálním případě 

přiměřeného zisku. 

Tento příspěvek vznikl v rámci řešení projektu MD ČR CG932-066-520 Modelování 

logistiky odpadů v městských aglomeracích. 
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supportive services. Globalization increased need of communicational, travel and 

informational services. Contemporary trend in larger cities, in case in suburban areas 

of large agglomerative centres, is introduction of integrated transport system of urban 

public transport. Within interregional relations, equilibrium system should be created, 

which task would be stable satisfaction of present and increasing transportational 

needs with adequate quality without further increasing of negative impacts on 

environment.   
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MEZIREGIONÁLNÍ VAZBY V DOPRAVNÍM SYSTÉMU 

ÚVOD 

Doprava v současnosti dospívá do stadia víceoborového systému. Vysoká členitost 

moderní dopravy vede k tomu, že na dopravu je nutno nazírat jako na mnohasektorový 

systém. Termín systém je používán volněji než označení dopravní soustava a obsahově je 

výstižnější. 

Dopravní systém jako celek patří mezi růstová odvětví. Výkony spjaté s dopravním 

systémem zaznamenávají trvalý růst. K růstu výkonů přispívají zejména: 

• změny ve struktuře zpracovatelského průmyslu vedoucí k přesunům ekonomických 

aktivit z tradičních center do nových rozvojových oblastí. Proces je zesilován 

integračními aktivitami, 

• změny v metodách výroby, které vedou k potřebě rychlé, pružné, uživatelsky 

orientované dopravy, jejímž pozitivním příspěvkem je vliv na zrychlení obratu 

kapitálu, redukce zásob, redukce skladovacích nároků, 

• narůstající podíl odvětví služeb v ekonomice. Podnikání v této sféře je spojeno s 

růstem nároků na profesní mobilitu na krátké, střední i dlouhé vzdálenosti, 

• nárůst čistých příjmů a změny v sociální a demografické struktuře společnosti, 

příjmový efekt, touha po zabezpečení mobility vede k vyššímu podílu vlastnictví 

osobních vozidel a ke zvýšení počtu a délky cest. 

1. CHARAKTERISTIKA DOPRAVY V DOPRAVNÍM SYSTÉMU 

Do dopravního systému se promítají výrazné důsledky fenoménu individuální 

dopravy. Individuální doprava se rozvíjí jako konkurenční, ale i jako komplementární systém. 

I když výroba automobilů má svůj zrod v začátcích tohoto století, souběh řady okolností vede 

k takovému rozvoji individuální dopravy, jež má za rozhodující význam na konfiguraci 

dopravního systému v současné době. Rozvoj individuální dopravy spadá do oboru silniční 

dopravy, v širších souvislostech do silničního sektoru, jenž zahrnuje i oblast silničního 

hospodářství, čímž významně ovlivňuje dynamiku rozvoje této části dopravního systému. 

Hromadný vstup individuálních dopravních prostředků do systému dopravních sítí 

představuje další významnou charakteristiku současné dopravy. 
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Celkový růst dopravního systému je spjat s nerovnoměrným vývojem jednotlivých 

druhů dopravy. Pokud jde o přepravu zboží, většina nárůstu výkonů se soustřeďuje do silniční 

dopravy. Její podíl na celkových výkonech dosahuje až 70%. Podíl ostatních druhů dopravy 

(železniční, vnitrozemská říční a potrubní) přes menší nárůsty objemů přeprav inklinuje spíše 

k poklesu. V přepravě  osob se růst výkonů orientuje na výkony individuální dopravy. Podíl 

individuální dopravy dosahuje až 80% na celkových výkonech. Relativně vysoké tempo růstu 

charakterizuje výkony letecké dopravy, její podíl na celkových výkonech je však nízký (asi 

6%). Podíl ostatních oborů na celkových výkonech zatím  stále klesal. Absolutní růst počtu 

cestujících zaznamenává osobní železniční doprava a doprava autobusová. 

Uvedené údaje charakterizují pouze všeobecně změny probíhající uvnitř dopravního 

systému. Významné a z hlediska ekonomického nezanedbatelné je druhové a prostorové 

rozložení výkonů. Disponibilní, zprůměrňované údaje je obtížné generalizovat, lze však 

předpokládat, že v silniční nákladní dopravě se rozhodující objem přepravních výkonů 

uskutečňuje v krátkém pásmu zhruba do 50 km. Jde asi o 65% přepravních výkonů.  Zváží-li 

se vysoký podíl silniční dopravy na celkových výkonech v přepravě  zboží, pak prakticky 

polovina všech přepravních výkonů se odbývá ve výše uvedených vzdálenostních relacích. 

Analogická situace je i v nákladní železniční dopravě, kde asi 35% výkonů se 

uskutečňuje do vzdálenosti 150 km, 50% výkonů do vzdálenosti 150 – 500 km. 

U ostatních druhů dopravy v rámci systému převládají  výkony spíše na střední a 

delší vzdálenosti. Analogické tendence platí i pro rozdělení  výkonů v osobní dopravě: 

hrubým odhadem celá jedna  polovina výkonů připadá na velmi krátké a krátké vzdálenosti do 

5 km, jedna čtvrtina na vzdálenost do 5 – 10 km, zbývající čtvrtina na delší  vzdálenosti. 

Uvedené skutečnosti lze interpretovat jako další charakteristický rys dopravního systému: 

výkony dopravy se soustřeďují především do oblastí obsluhy míst a  prostorů, jež mají  

podobu sídelních a hospodářských center na straně jedné, na straně druhé na vzájemné 

propojení těchto celků. V těchto dvou základních polohách se odvíjí i  většina ekonomických 

problémů dopravy. 

2. PROBLÉM MEZIREGIONÁLNÍ DOPRAVY 

Sektor služeb patří v současné době mezi nejdynamičtější oblasti ekonomiky. Jeho 

růst je vyvolán mnoha faktory. Jsou to především vlivy demografické, sociální, ekonomické a 

politické. Rozvoj měst a regionů vyvolal potřeby infrastruktury a podpůrných služeb. 
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Globalizace zvýšila potřebu komunikačních, cestovních a informačních služeb. Rostoucí 

specializace podniků vedla k úzké spolupráci s externími dodavateli služeb. 

Problémy se mohou objevovat v souvislosti zvyšování nároků na kapacitu. Těžkosti 

budou tím větší, čím průměrná vzdálenost mezi městy bude menší (jako kritická se jeví 

vzdálenost mezi 50 až 60 km) a stávající převážně silniční infrastruktura bude rozvinutější. 

Jde zejména o problematiku nákladní dopravy, kde pro přepravu zboží se bude těžko hledat 

alternativní dopravní systém a zvýšení kapacit silnic vyššího řádu (zejména dálnic).  

V etapě fungování několika v podstatě nahraditelných druhů dopravy v určitých 

oblastech nebo při určitých přepravách se začala doprava pojímat jako systém, v němž se 

využijí přednosti jednotlivých druhů dopravy, včetně možností využití jejich disponibilních 

kapacit, protože jejich další rozšiřování v některých druzích dopravy není prakticky možné 

buď vůbec nebo přiměřeně potřebám ekonomického rozvoje. Vedle konkurence jednotlivých 

druhů dopravy začal současně narůstat i význam jejich spolupráce. 

Dopravní podniky patří mezi podniky poskytující služby, tedy do nevýrobního 

sektoru hospodářství. Všechny podniky poskytující služby mají na trhu složitější postavení 

než podniky výrobní, neboť nemohou své produkty „vyrábět tzv. do zásoby“. V dopravě jde o 

službu spočívající v přemísťování osob a věcí, tj. o osobní a nákladní přepravu, popř.  

doplňkové služby, které souvisí s realizací a bezpečností přepravy (údržba a opravy 

dopravních prostředků) nebo s určitou kvalitou (rezervace míst pro cestující, přeprava a 

rozvoz zavazadel, zasílatelské služby). 

Funkce, kterou dopravní podniky plní v rozvoji národního hospodářství a 

společnosti, klade významné požadavky na kvalitu přepravy. Dopravní podnik je zákazníkem 

hodnocen podle kvality přemístění zboží, osob a informací v prostoru, bezpečností přemístění, 

pravidelností, četností frekvence a přesností služeb. 

3. VAZBA MEZI REGIONY Z HLEDISKA IDS 

Současným trendem ve větších městech, případně v příměstských oblastech velkých 

aglomeračních center, je zavádění integrovaného dopravního systému hromadné dopravy. 

Zavádění těchto systémů ovšem může být účelné i v řidčeji zabydlených oblastech, kde 

mohou přispívat nejen ke zlepšení dopravních vazeb mezi regiony, ale i k lepšímu vytížení 

jednotlivých linek. Tyto systémy integrují všechny dostupné druhy veřejné dopravy s 

preferencí kolejové dopravy a současně umožňují i integraci tarifní politiky.  
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Tab.č.1: Integrované dopravní systémy 

Název IDS Zkratka Poznámka 
Pražská integrovaná doprava  PID  
Středočeská integrovaná 
doprava 

SID  

Českobudějovická 
integrovaná doprava 

IDS ČB  

IDS Tábor  Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí 
Integrovaná doprava 
Plzeňska 

IDP  

Plzeňský organizátor veřejné 
dopravy 

POVED Plzeňský kraj v lednu 2010 zveřejnil záměr 
založit organizaci POVED, s. r. o. s třetinovým 
podílem města Plzně. 

Integrovaná doprava 
Karlovarského kraje 

IDOK  

Integrovaný dopravní systém 
Ústeckého kraje 

 Spočívá ve vzájemné akceptaci čipové karty, 
pilotního projektu se od května 2008 účastní 
Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a. s. 
a ČSAD Slaný, a. s 

Integrovaný dopravní systém 
Libereckého kraje 

IDOL  

Jablonecký regionální 
integrovaný dopravní systém 

JARIS  

Východočeský dopravní 
integrovaný systém 

VYDIS  

Integrovaná regionální 
doprava Královéhradeckého 
kraje 

IREDO  

Integrovaný dopravní systém 
Pardubického kraje 

IDS Pk  

Integrovaný dopravní systém 
Jihomoravského kraje 

IDS JMK  

Integrovaný dopravní systém 
Olomouckého kraje 

IDSOK  

Zlínská integrovaná doprava ZID  
Ostravský dopravní 
integrovaný systém 

ODIS  

V současnosti je v ČR v různé fázi zavádění 17 takovýchto systémů (v některých 

případech je ovšem diskutabilní, zda dopravní systém označovaný jako integrovaný má 

skutečně charakter IDS; jednotlivé systémy se také nacházejí v různém stupni integrace). 

V těchto integrovaných systémech je železnice stále více chápána jako páteř 

dopravní soustavy, na kterou navazují ostatní druhy dopravy, a to včetně dopravy individuální 

(parkoviště P&R). Kolejová doprava v oblastech, ve kterých nebude plnit funkci takových 

páteří, ztrácí opodstatněnost jak z hlediska ekonomického, tak ekologického. Páteřní síť by 
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proto měla být stanovena ve střednědobých plánech dopravní obslužnosti, které by se tak staly 

podkladem pro plánování rozvoje železniční infrastruktury z hlediska potřeb osobní dopravy. 

V železniční osobní dopravě se očekává nárůst výkonů z důvodů lepšího zapojení 

tohoto druhu dopravy do celé soustavy osobní dopravy, avšak podmínkou je vznik a funkční a 

územní rozšiřování integrovaných dopravních systémů organizovaných kraji včetně zajištění 

vazeb se systémem celostátní objednávky a vazeb mezi krajskými systémy navzájem.  

S problematikou IDS je spojena i segregace jednotlivých druhů dopravy (pěší oblasti 

atd.), která je pro veřejnost velice atraktivní. Mělo by být podporováno větší zapojení 

železniční dopravy do systémů veřejné dopravy ve větších městech. Tam, kde proto budou 

vhodné podmínky, by mělo být podporováno zavádění systémů kombinujících tramvajovou a 

železniční dopravu (tram-train) se záměrem přivést železniční dopravu blíže ke zdrojům a 

cílům cest. V oblasti dálkové dopravy umožní dokončení modernizace dalších úseků 

železničních koridorů zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy.  

Pozvolný růst linkové veřejné autobusové dopravy bude rovněž umožněn zvýšením 

zapojení do integrovaných dopravních systémů, kde kapacitní linky doplní páteřní síť 

železniční dopravy o chybějící segmenty a kde bude také plnit funkci plošné obsluhy území s 

vazbou na páteřní síť.  

V případě dopravy na větší vzdálenosti lze předpokládat další velký nárůst 

individuální automobilové dopravy a to především v těch relacích, kde zároveň neproběhne 

modernizace železniční infrastruktury. Přestože prudký nárůst IAD způsobuje v některých 

částech silniční sítě problémy, obliba tohoto druhu dopravy vzrůstá. Individuální doprava 

roste nejen na úkor dopravy hromadné, ale i na úkor pěší dopravy ve městech. K důležitým 

faktorům růstu individuální dopravy patří rovněž tlaky na zrychlení suburbanizačního 

procesu.  

Předpokládanému nárůstu přepravních výkonů v osobní dopravě bude třeba 

přizpůsobit i rozvoj dopravní infrastruktury, včetně zohlednění dopadů na životní prostředí. V 

případě nedostatku finančních prostředků, určených pro ty druhy dopravy, které jsou šetrnější 

k životnímu prostředí, může docházet ke zvýšení negativních důsledků rostoucí dopravy na 

životní prostředí. Je proto důležité, aby rozvoj dopravní infrastruktury byl plánován s 

multimodálním přístupem. 

Realizace IDS si vyžaduje vyřešení těchto stěžejních problémů: 

• sjednocení přepravních podmínek, 
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• sjednocení tarifních podmínek (vypracování a realizace tarifního, odbavovacího a 

informačního systému, 

• funkční organizační struktury IDS, 

• financování IDS. 

ZÁVĚR 

Doprava je reprezentována jednotlivými dopravními obory a nese celou řadu 

problémů, které by měly být efektivně vyřešeny. Dále by měl být vytvořen rovnovážný 

systém, jehož úkolem by bylo stabilní uspokojování současných i narůstajících přepravních 

potřeb patřičné kvality bez dalšího zvyšování negativních vlivů na životní prostředí. Složitost 

dopravy je dána užitou technologií v jednotlivých druzích dopravy, jejich specifiky a z toho 

vyplývajícími problémy. 

V oblasti minimalizace nákladů na dopravní systém je třeba: 

1. provést výběr nejvhodnějšího druhu dopravy nebo kombinace druhů dopravy ( ať jde 

o přepravní systémy multimodální, intermodální nebo kombinované), 

2. optimalizovat vlastní dopravní výkon s použitím exaktních metod, např. 

vícekriteriální analýzy a lineárního programování (pro rozložení dopravních proudů 

na dopravních sítích), řešení minimalizace vlivů úzkých míst na dopravních sítích na 

vznik kongescí, vyhledávání cesty s minimálními náklady pro spojení dodavatele a 

odběratele a další.  

Zpracovaný článek prezentuje dílčí výsledky řešení Výzkumného záměru MŠM 

0021627505 „Teorie dopravních systémů“. 
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NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A JEHO 

PŘEPRAVA 

DOPORUČENÉ POSTUPY NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM  

Konkrétní způsob nakládání s komunálním odpadem (popř. i stavebním odpadem) 

může obec podle platné právní úpravy v odpadovém hospodářství upravit vydáním obecní 

vyhlášky. Protože žádná z obcí v ČR není izolovaná, mělo by takové rozhodnutí vždy 

vycházet z hlubší a zejména do budoucnosti zaměřené rozvahy o nakládání s KO, nebo i 

dalšími druhy odpadů, ve větším regionu (kraj). To podporuje i v současnosti navrhovaná 

nová legislativa, která zřizuje institut krajských plánů odpadového hospodářství.  

Přesto lze na základě hodnocení provozních výsledků systémů nakládání s KO v 

různých městech ČR doporučit určité systémy v závislosti na velikosti obce a typu zástavby. 

Je zřejmé, že výsledné uspořádání bude vždy kompromisem mezi doporučeními, stavem 

obecní pokladny a ochotou lidí navržený systém každodenně využívat. Doporučené postupy 

jsou v tabulce 1. 

Tab. 1: Doporučené postupy nakládání s komunálním odpadem 

OBEC (SDRUŽENÍ OBCÍ) do 10 000 obyvatel  
sběr směsného komunálního odpadu  odvozový (objem nádob 70 - 240 l); v rozptýlené 

zástavbě výměnné kontejnery uzavřené (objem 5 
- 7 m

3
)  

sběr objemného odpadu  výměnné kontejnery (5 -11 m
3
); v městské 

zástavbě doplněno recyklačním dvorem  
separovaný sběr (papír, plasty, sklo)  donáškový (objem nádob 1000 - 2000 l), nebo 

pytlový (papír, plasty) a donáškový (sklo; objem 
nádob 1000 - 1500 l) ); v městské zástavbě 
doplněno recyklačním dvorem  

sběr nebezpečných složek  mobilní; v městské zástavbě doplněno 
recyklačním dvorem 

doplňkové postupy  zahradní kompostování bioodpadu, sběr léků 
v lékárnách, sběr olejů u čerpadel pohonných 
hmot, zpětný odběr vybraných výrobků a 
obalů v obchodech (např. zálohový sběr 
suchých článků)  
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OBEC 10 000 až 100 000 obyvatel  
Sběr směsného komunálního odpadu  odvozový (objem nádob 70 -1100 l)  

sběr objemného odpadu  výměnné kontejnery (5 -11 m
3
) a recyklační 

dvůr a odvoz na vyžádání  
separovaný sběr (papír, plasty, sklo, 
bioodpad)  
- sídlištní zástavba  
- střed měs  
- rodinné domy  

donáškový (objem nádob 1000 - 2500 l), nebo 
odvozový (objem nádob 1100 l);  
odvozový (objem nádob 240 l);  
donáškový (objem nádob 1000 - 2500 l), nebo  
odvozový (objem nádob 80 -120 l) a bioodpad 
(objem nádob 80 -120 l), nebo pytlový (papír a 
plasty, objem 70 l) a donáškový (sklo, objem 
nádob 1000 -1500 l)  

sběr nebezpečných složek  mobilní a recyklační dvůr  

doplňkové postupy  sběr léků v lékárnách, sběr olejů u čerpadel 
pohonných hmot, zpětný odběr vybraných 
výrobků a obalů v obchodech (např. zálohový 
sběr suchých článků)  

PŘEPRAVA KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

Přeprava komunálního odpadu zahrnuje jednak dopravu odpadu z místa jeho vzniku 

(např.: domácnost) na místo soustřeďování (např.: stanoviště nádob) a jednak přepravu 

odpadu z místa soustřeďování na místo odstraňování.  

Obecně lze přepravu tuhého komunálního odpadu členit podle různých hledisek. 

Nejběžnější je rozdělení:  

• podle přepravní vzdálenosti,  

• podle použitého dopravního prostředku. 

Podle přepravní vzdálenosti mezi těžištěm výskytu odpadů a místem odstranění lze 

přepravu organizovat jako jednofázovou, dvoufázovou a vícefázovou. U nás je všeobecně 

zavedena pouze jednofázová doprava, i když se pomalu začíná rozvíjet u různých firem i 

přeprava dvou, či vícefázová (např. systém MSTS).  

V zahraničí se vícefázová přeprava používá běžně. V první fázi dochází ke sběru 

odpadků svozovým odpadkovým automobilem, který je převáží do překládací stanice. Ve 

druhé fázi dvoufázové přepravy se často používají velkoobjemové návěsy, které z překládací 

stanice dopravují tuhý komunální odpad po silnici dále, např. na skládku. V některých 

případech je překládací stanice vybudována zároveň jako třídírna odpadu.  
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U vícefázové přepravy je odpad v překládací stanici lisován nebo nakládán do 

přepravníků a dále přepravován např. lodí do další překládací stanice a odtud odvážen 

automobily a nosiči přepravníků na místo odstranění.  

Z hlediska použitého dopravního prostředku je nejběžnějším způsobem přepravy 

komunálního odpadu doprava automobily. V zahraničí se pro větší vzdálenosti používá též 

doprava lodní a železniční. Pro krátké vzdálenosti lze používat vzduchových nebo vodních 

potrubních systémů.  

Doprava lodní a železniční se používá jako součást vícefázové přepravy. Odpady 

jsou přepravovány v přepravnících (kontejnerech) nebo ve slisovaných balících a jejich 

přeprava se tedy neliší od jiných obdobně balených látek.  

Systémy Garchy a Matthew-Hall používají jako prostředek pro dopravu vodu. První 

používá zvláštní odpadní potrubí a kanalizační síť pro dopravu odpadků ve směsi s vodou až 

na místo zneškodnění. Druhý dopravuje směs odpadků pouze do usazovací nádrže, kde 

přebytečná voda odtéká do běžné kanalizace. Z usazovací nádrže se pak odpadky dopravují 

sacími automobily. Nevýhodou z hlediska životního prostředí je znečištění značného 

množství vody.  

V některých zemích se uplatnil systém Centralsug, který používá jako prostředek pro 

dopravu vzduch. Pracuje na principu vzduchového podtlakového systému. V obytných 

domech jsou vybudovány shozové šachty, dole uzavírané šoupátkem a v určitých intervalech 

(např. po 8 hodinách) se odpady ze šachet odsávají a dopravují potrubím přes odlučovače 

např. do zásobníku spalovny nebo do přepravníku, ve kterém se dále přepravují obvyklým 

způsobem. 

TECHNIKA PRO SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU  

Výběr svozových prostředků je přizpůsoben širokému sortimentu nádob. Existují 

nástavby univerzální, dovolující vyprazdňování všech základních typů nádob - 110, 120, 240 

a 1100 l. K předním dodavatelům vozidel, nebo nástaveb v ČR patří firmy například OTTO, 

FARID, HANES a METECO.  

Pro dopravu KO se používají velmi různé - pro tento účel speciálně konstruované - 

automobily. Lze je rozdělit přibližně do tří skupin:  

5. Svozové odpadkové automobily  
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o pro odvoz odpadků shromažďovaných v normalizovaných odpadkových 

nádobách. 

6. Nosiče přepravníků  

o pro odvoz odpadků shromažďovaných v odpadkových přepravnících.  

7. Přepravní odpadkové automobily  

o pro dálkovou přepravu odpadků z překládacích stanic.  

Svozové odpadkové automobily jsou převážně stavěny na částečně upraveném 

podvozku nákladního automobilu. Vlastní nástavba, která z něho dělá speciální automobil, 

sestává z nádrže na odpadky, stlačovacího zařízení a vyklápěče nádob. Stlačovací zařízení 

slouží ke zhutnění odpadků v nádrži tak, aby nosnost automobilu byla co nejlépe využita. 

Používá se dvou způsobů stlačování, a to rotačního a lineárního.  

Rotační stlačování spočívá v tom, že válcová nádrž na odpadky se otáčí kolem své 

osy a lopatkami umístěnými v zadní části nádrže nabírá odpad a zatlačuje ho dovnitř, kde je 

dále posouván šroubovicí.  

Zejména v městské zástavbě se čím dál více uplatňují vozidla s lineárním 

stlačováním komunálního odpadu, spočívajícím v přímočarém pohybu desky, která nejen 

lisuje převážený komunální odpad (v poměru cca 1:5), ale po odklopení zadního čela 

vytlačuje slisované odpady z nástavby. 

Obr. 1: Vozidlo s lineárním stlačováním odpadu 
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Oba základní typy svozových prostředků se rovněž liší svými výkonnostními 

parametry. U vozidel s rotačním způsobem stlačování komunálních odpadů je průměrný počet 

obsloužených nádob (110 l) 200 - 300 podle ročního období. Průměrná doba nakládky jedné 

nádoby je 0,5 min. a počet obyvatel svozového okrsku, který obslouží jedno vozidlo je 9000 

až 12 000 (podle typu zástavby). Vozidla s lineárním způsobem stlačování pojmou 80-100 

nádob (1100 l) s průměrnou dobou nakládky jedné nádoby 1-1,5 min. a obslouží svozový 

okrsek s 30 000 - 35 000 obyvateli.  

Kromě uvedených konstrukcí se používá řada dalších více či méně podobných. V 

odvozu komunálního odpadu se vyskytuje mnoho překážek. Na pěší zóny a do úzkých ulic se 

těžko vejde velké popelářské auto. Manipulace bývá obtížná a proto zde vyprazdňování košů 

provádí co nejmenší technika, které se rychle naplní. Jindy vznikne situace, kdy musí velké 

popelářské auto s plnou obsluhou vykonat dlouhou cestu pro málo odpadu. Odpadkový 

automobil by mělo být běžné volit podle dopravních podmínek, druhu a plošného soustředění 

odpadu apod. Proto ve snaze o maximální hospodárnost odvozu odpadků pomáhají výrobci 

příslušných automobilů tím, že nabízejí řadu velikostí nástaveb s objemy 5 - 20 m3 a 

užitečnou hmotností 2 - 12 t. Příkladem mohou být firmy Knierim, Ekotechnika nebo BSS 

Metaco.  

V zahraničí jsou v provozu vysoce moderní účinné způsoby shromažďování a svozu 

odpadů. Jeden z nich, systém MSTS (Multi Servise Transport System) se nyní zavádí pro sběr 

komunálních odpadů i u nás prostřednictvím akciové společnosti Elbeco. Tento systém se 

úspěšně využívá v řadě měst SRN, USA, Nizozemí a dalších zemí.  

Přednosti tohoto systému jsou:  

• sběr a doprava odpadů jsou odděleny, 

• je použitelný pro nejrůznější druhy a skupiny odpadů,  

• výrazně ulehčuje dosavadní nehygienickou a fyzicky namáhavou práci,  

• podstatně se zvyšuje produktivita práce a využití svozových vozidel.  

Poprvé je takto do odpadového hospodářství komplexně zaváděn kontejnerový 

systém. Tento systém využívá menších sběrných vozidel (typu Packer a Lader), která odvážejí 

separovaný sběr ze sběrných nádob z vymezené svozové oblasti a shromažďují jej ve 

velkoobjemových kontejnerech o objemu 20 m3. Speciální svozové soupravy (Transportlift) 

mohou potom odvážet současně 3 tyto kontejnery do zpracovatelských podniků či na skládky.  
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PŘEKLÁDACÍ STANICE KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

Na stanici dochází k rychlému a ekonomickému přeložení odpadu ze svozových 

odpadkových automobilů do přepravních kontejnerových souprav, které jsou určeny k odvozu 

odpadu na větší a velké vzdálenosti tj. na velkokapacitní skládku nebo do spalovny. 

Překládací stanice bývá vybavena automaticky vyhodnovací váhou a čističkou odpadních vod.  

Způsob překládky je řešen individuálně podle povahy odpadu, jeho množství a 

přepravní vzdálenosti. Odpad lze pouze přesypat do kontejnerů nebo přesypat a slisovat v 

odpojitelné slisovací jednotce. Možné je i vzájemně oddělit stlačitelný a nestlačitelný podíl 

odpadu v bubnovém sítě; stlačitelný podíl lisovat do uzavřených kontejnerů a zbytek odpadu 

pouze přesypat do otevřených kontejnerů krytých plachtou nebo odklopnými kryty. To vede k 

dokonalému využití převozní kapacity přepravních kontejnerových souprav.  

Vlastní překládací stanoviště je řešeno přesypem odpadu z rampy vysoké 3,6 až 4m 

do výsypek jednotlivých překládacích stanovišť, nebo vysypáním odpadu na volnou plochu. 

Druhé řešení umožňuje odpad na volné ploše hrubě předtřídit a objemově velké kusy rozdrtit 

v rotačním drtiči. Odpad se pak nahrne na pás speciálního dopravníku, který ho vynese do 

násypky odpojitelné lisovací jednotky nebo násypky otevřeného kontejneru.  

Jednotlivá překládací stanoviště jsou zakrytá pro omezení prašnosti překládky a k 

zamezení úletu lehkých složek odpadu (papír,igelit apod.), případně mohou být umístěna i v 

uzavřené budově. Přepravní kontejnerové soupravy vycházejí z normalizovaných 

univerzálních systémů. Velikost kontejnerů je volena v závislosti na tahači a návěsu tak, aby 

bylo odváženo minimálně 20 tun. K přepravě lze využít již místně zavedené systémy 

veřejných přepravců. Vlastní kontejnery jsou zabezpečeny před únikem kapalných podílů 

odpadů během přepravy. 

ZÁVĚR 

Se zvyšujícím se nárůstem poptávky po různých výrobcích a se snižováním jejich 

životnosti a užitné hodnoty, ale i potřebou vlastnit novou věc, narůstá množství vznikajících 

odpadů. Výroba konzumních produktů spotřebovává neobnovitelné zdroje prvotních surovin a 

jejich získávání má negativní dopad na životní prostředí. S ohledem na tento důsledek je 

nutno veškeré naše konzumní aktivity chápat a posuzovat z hlediska principů udržitelného 

rozvoje. Udržitelný rozvoj znamená předcházení vzniku odpadů a jejich nebezpečnosti, 

používání výrobků, které se po odložení nemohou stát nebezpečnými odpady s dopadem na 
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životní prostředí a lidské zdraví. Pokud již odpady vzniknou, je třeba s nimi nakládat tak, aby 

byly maximálně využity jako druhotné suroviny v původní nebo upravené formě a aby 

minimálně narušovaly životní prostředí. 

Poznámka: Tento příspěvek je publikován jako výstup z výzkumu CG932-066-520 

„Modelování logistiky odpadů v městských aglomeracích“.  
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ABSTRACT 

Underground containers represent modern solution of waste economy. Their 

installation is appropriate for exponed town centres, historical and sights zones. These 

underground containers can be used for collection of sorted and mixed communal 

waste. Due to putting of containers under ground, this solution enables to cities to 

divest themselves of frequently unsightly containers and to create more pleasant 

environment to inhabitants. 

 

KEY WORDS 

Underground containers, waste ekonomy, communal waste 

 

LANGUAGE OF THE PAPER: 

Czech 

 

REVIEWERS 

doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD. – gasparik@fpedas.uniza.sk 

Ing. Ján Ližbetin, PhD. - Jan.Lizbetin@fpedas.uniza.sk 

                                                 
1 Ing. Jindřich Ježek, Ph.D., University of Pardubice, Jan Perner Transport Faculty, Department of Transport 
Management, Marketing and Logistics, Studentská 95, 532 10 Pardubice, Czech Republic,  
E-mail: Jindrich.Jezek@upce.cz 



11th International Scientific Conference 
LOGI 2010 

95 

PODZEMNÍ KONTEJNERY V ODPADOVÉM 

HOSPODÁŘSTVÍ 

ÚVOD 

Komunální odpad je významný pojem v oblasti odpadového hospodářství. V zákoně 

o odpadech (zákon č.185/2001 Sb.) je definován jako veškerý odpad vznikající na území obce 

činností fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla 

nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo osob oprávněných k 

podnikání. Komunálním odpadem se také rozumí odpad vznikající při čištění veřejných 

komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů. Složení komunálního 

odpadu se liší podle typu zástavby, ročního období a podle typu sídla, v němž je produkován. 

Jedná se o velmi heterogenní směs, která obsahuje například popel, papír, plasty, zbytky 

potravin, zahradní zbytky, smetky, textil, kovy, sklo, gumu atd.  

1. SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 

Systémy sběru a třídění komunálního odpadu lze obecně charakterizovat podle 

dostupnosti sběrového místa, stupně třídění odpadů a podle používané technologie sběru či 

způsobu sběru:  

• Podle dostupnosti sběrového místa se rozlišují způsoby sběru na odvozový, 

donáškový a sběrný dvůr.  

• Systém podle stupně třídění se rozlišují zejména na sběr směsného (netříděného) 

komunálního odpadu, sběr vícedruhového odpadu (např. spalitelný odpad) a sběr 

jednodruhového odpadu (oddělený sběr jednotlivých komodit - papír, plast, sklo 

atd.).  

• Podle používané technologie sběru je možné rozlišit sběr do nádob s horním 

výsypem, nádob se spodním výsypem, do kontejnerů větších objemů, podzemních 

kontejnerů, boxů, pytlů a beznádobový sběr.  

• Způsoby sběru lze také rozdělit na stacionární a mobilní.  

V případě odděleného sběru využitelných složek - komodit se každý materiál sbírá 

zvlášť do speciálních oddělených nádob, pytlů nebo jiných sběrných prostředků. V tomto 

případě v obcích a městech ČR převládá stále donáškový způsob sběru, kdy občané musí při 
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odevzdání vytříděných složek překonat určitou vzdálenost. Výtěžnost odděleného sběru 

ovlivňuje vybavenost území a dostupnost sběrné sítě pro občany. Vybavenost obcí se neustále 

zlepšuje, v období mezi roky 2004 - 2007 vzrostl počet kontejneru na sběr využitelných 

složek v obcích o 40 %. Používají se kontejnery různých objemů a typů. Užití konkrétního 

typu kontejneru závisí na místních podmínkách, technické vybavenosti firem, ochotě obyvatel 

a přepravních vzdálenostech. S rostoucí výtěžností sběru dochází u papíru a plastů k přechodu 

na odvozové systémy. 

2. ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY  

Mezi nejčastější způsoby dalšího nakládání s komunálními odpady v ČR patří 

především skládkování, dále pak spalování, kompostování, anaerobní rozklad biologicky 

rozložitelných odpadů včetně odpadů ze zeleně a odpadů z veřejného stravování 

(kofermentační technologie), využívání tuhých odpadů ve fermentorech pro anaerobní 

stabilizaci kalů z čistíren odpadních vod veřejných kanalizací a zemědělské bioplynové 

stanice. Ve světě se ještě využívá mechanicko - biologická úprava a anaerobní rozklad 

komunálního odpadu.  

V zemí EU dochází v současné době k omezování ukládání komunálního odpadu na 

skládky, zvyšuje se podíl materiálového využití odpadů (recyklace a kompostování) před 

skládkováním. Přesto odstraňování skládkováním je nejčastější způsob nakládání s 

komunálním odpadem v ČR, ale i ve většině dalších zemí EU. I přes legislativní omezení 

bude v ČR i v nejbližší budoucnosti skládkování s největší pravděpodobností nezbytnou 

součástí nakládání s odpady, ale množství komunálního odpadu takto ukládaného by se mělo 

postupně snižovat. 

3. PODZEMNÍ KONTEJNERY  

Podzemní kontejnery na sběr tříděného i komunálního odpadu jsou umístěné buď 

částečně nebo zcela pod terénem. Podzemní část kontejneru je uložena obvykle v betonové 

vodovzdorné šachtě s vnitřní bezpečnostní podlahou. Podzemní kontejnery se dodávají v 

široké škále materiálového a barevného provedení.  

Viditelnou část podzemních kontejnerů představuje sloupek s vhazovacím otvorem 

pro odpad a dále horní podlaha, tedy pochozí plocha. Vhazovací sloupky mohou být vyráběny 
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jak ze sklolaminátu v libovolné barevnosti, tak kovové s povrchovou úpravou. Při 

vyprazdňování kontejneru je šachta chráněna bezpečnostní zábranou.  

Obr. č.1: Příklad řešení nadzemní části podzemních kontejnerů 

  

Vzhledem k designu nadzemní části je využití těchto kontejnerů vhodné pro městské 

části, administrativní a obchodní centra, sportoviště, parky a další prostory.  

Při plánování podzemních kontejnerů bývá spolupráce s městským architektem 

samozřejmostí, přičemž firmy zabývající se touto problematikou na základě konkrétních 

požadavků jsou schopny upravit design vhazovací šachty. 

Přednosti podzemních kontejnerů: 

• progresivní architektonické řešení ukládání odpadu, 

• možnost snížení nákladů na svoz odpadu, 

• brání případnému zápachu z odpadu, 

• nehořlavé, 

• lépe odolné negativním jevům jako vandalismus, opětovné vybírání odloženého 

odpadu atd. 

V praxi se používají obvykle různé varianty podzemních kontejnerů: 

Komplet pro separaci odpadů (2 až 3 kontejnery v setu) - Stabilní podzemní kontejner s 

ocelovou základovou vanou. 

Podzemní kontejner pro směsný odpad s následnou obsluhou formou vysátí obsahu - Stabilní 

podzemní kontejner s ocelovou základovou vanou. 

Výhody varianty 1 a 2: 

• sofistikovaný vzhled, skvělý design, variabilní funkcionalita (lavičky, držáky atd.), 

• možnost instalace různých seskupení (směsný odpad, papír, sklo, plasty), 
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• snížení nákladů na svoz odpadků z košů, 

• šetrná alternativa z pohledu prostorového záboru, 

• jednoduchá obsluha, 

• velká objemová kapacita, 

• zmírnění ekologické a dopravní zátěže v důsledku snížení četnosti obsluhy košů. 

Sklolaminátové tubusy zapuštěné do země 

Výhody varianty 3: 

• nižší pořizovací náklady oproti variantám 1 a 2, 

• jednoduchá a technicky i finančně nenáročná instalace, 

• nenáročnost výkopových a stavebních prací, 

• možnost instalace různých seskupení (směsný odpad, papír, sklo, plasty), 

• provedení dřevěný obklad nebo drátěný program zamezující lepení plakátů, 

• tento systém již funguje na mnoha místech České republiky, 

• ideální pro vhoz odpadků většího rozměru, které jsou nyní zanechávány v okolí 

sběrných nádob, 

• snížení nákladů na svoz odpadků z košů. 

Náklady na vybudování jednoho stanoviště se třemi podzemními kontejnery o 

obsahu 3 m3 vedle sebe a s nadzemními vhozovými otvory se pohybují těsně pod hranicí 

jednoho milionu korun.  

Obr. č.2: Podzemní kontejnery na tříděný odpad 
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Nespornou výhodou podzemních kontejnerů je jejich objem. Běžné nadzemní 

nádoby na třídění mají objem 1100 l u plastů a papíru a 2100 l u skla. U podzemních 

kontejnerů je objem u všech frakcí stejný - 3000 l ( sklo je rozděleno 1500 l čiré sklo a 1500 l 

barevné sklo). Po dohodě se dají realizovat i jiné objemy. 

Obr. č.3: Podzemní kontejner a manipulace při vyprazdňování 

        

ZÁVĚR 

Otázka omezení vzniku odpadů a způsobů jejich bezpečného, ekologicky a 

ekonomicky výhodného zneškodnění patří dnes k nejpalčivějším hospodářským i politickým 

problémům na celém světě. Přestože ve výrobní i společenské sféře množství produkovaných 

odpadů, které mnohdy jsou již příčinou ekologického kolapsu, stále narůstá, teprve v 

posledních 20 letech se začaly průmyslově vyspělé země intenzivně zabývat jejich 

zneškodněním i možností omezení jejich vzniku.  

Ekonomicky výhodné a současně ekologicky přijatelné nakládání s odpady vyžaduje 

nové přístupy u všech producentů odpadu, tj. nejenom průmyslových výrobců, ale i široké 

veřejnosti. To vyžaduje rozsáhle založenou osvětu směřující k tomu, aby pochopení nebezpečí 

vyplývající z hromadění odpadů a nezbytnosti správného nakládání s nimi vstoupilo v obecné 

ekologické povědomí všech občanů. 
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Poznámka: Tento příspěvek je publikován jako výstup z výzkumu CG932-066-520 

„Modelování logistiky odpadů v městských aglomeracích“.  
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ABSTRACT 

The Slovak Republic is modernizing its innovation system and creating innovative 

policies which offer a suitable solution to increase its innovativeness. A new approach 

to innovation in particular include open access to information, information and 

communication technologies, access collective innovative spirit and teamwork, 

intensive feedback and the principle of continuous innovation process. 
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VÝVOJ INOVÁCIÍ V DOPRAVNÝCH PODNIKOV  SR 

Z výsledkov štatistických výskumov, ktoré boli premietnuté do Inovačnej stratégie 

SR vyplýva, že hnacou silou  ekonomického rastu SR vo vývoji do roku 2013 je i naďalej 

priemysel a tá časť služieb, ktorá je úzko previazaná na aktivity priemyslu (dopravné, 

finančné, obchodné služby). Z údajov uverejnených ŠU SR vyplýva, že v oblasti dopravy 

a skladovania v prvých 7 mesiacoch roku 2010 je mierny rast  tržieb, podrobne v tabuľke č. 1 

a č. 2 a v obrázkoch 1 a 2.  

Tabuľka č. 1 Tržby za vlastné výkony v SR  

Štatistická klasifikácia ekonomických 
činností MJ 

2010 
1 2 3 4 5 6 7 

Vybrané trhové služby mil. € 610,7 608 680 665,5 682 728 707
Nehnuteľnosti, odborné, vedecké a 
technické činnosti mil. € 356,7 334 394,3 379,4 384 408,8 385
Administratívne a podporné služby  mil. € 116,6 136 145,7 155,2 164 180,5 186
Ostatné vzdelávanie a pomocné vzdelávacie 
činnosti mil. € 7,6 8,5 8,8 9,8 9,6 9,4 8,1
Umenie, zábava a rekreácia mil. € 107,8 108 107,1 98,5 100 102,2 101
Ostatné činnosti mil. € 22 22,1 24,1 22,6 24,1 27,1 26,8
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Obrázok č. 1 Vybrané tržby za vlastné výkony v SR 

 

Tabuľka č. 2  Tržby za dopravu a skladovanie v SR 

Štatistická klasifikácia 
ekonomických činností SK 

Merná 
jednotka

2010 
január február marec apríl máj jún júl 

DOPRAVA A SKLADOVANIE mil. € 417,6 440,7 489,2 478,6 476,8 499 500,2
Index 102,5 95,7 112 110,6 110,7 111,2 103,2

v tom: 
pozemná doprava a doprava 

potrubím 
mil. € 234 246,6 264,3 265,1 266,1 270,6 267,8
Index 101,6 98,7 109,7 111,9 108,9 114,1 109,5

vodná doprava mil. € 2,4 2,2 2,8 4,7 3,5 2,8 3,4
Index 73,3 60,2 121,5 164 129,2 89,6 84,2

letecká doprava mil. € 12,7 1,4 1,9 2,9 5,4 2,4 3,3
Index 54,6 5 9,8 14,4 21,5 6,9 5,5

skladové a pomocné činnosti v 
doprave 

mil. € 129 153,6 177,9 167,7 164,2 185,3 190,8
Index 113,1 106,5 131 121,5 129,7 132,6 134,8

poštové služby a služby kuriérov mil. € 39,5 36,9 42,4 38,2 37,6 38,1 34,8
Index 108,8 106,2 109,8 109,7 117 109,1 101,7
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Obrázok č. 2  Grafické znázornenie tržieb za dopravu a skladovanie v SR 

 

Pri úspešnom prekonaní negatívnych dopadov hospodárskej  krízy SR patrí k tým 

krajinám EÚ, v ktorých podiel priemyslu na tvorbe HDP a zamestnanosti prevyšuje priemer 

zoskupenia. V štruktúre slovenského priemyslu je dominantná pozícia priemyselnej výroby, 

ktorá sa viac upevňuje. Podiel priemyselnej výroby na zamestnanosti, tvorbe HDP a tvorbe 

pridanej hodnoty sa zvyšuje. Vo všeobecnosti sú tak vytvorené reálne predpoklady pre to, aby 

sa v priemysle SR v  ďalšom  vývoji  posilnila pozícia trvalo udržateľného rozvoja, t. j. aby 

rozvoj priemyslu okrem pozitívnych dopadov na ekonomiku, tvorbu pracovných miest, 

zvýšenú efektívnosť využívania materiálových a energetických zdrojov spĺňal i požiadavky 

rozvoja environmentálne vhodných technológií a minimalizácie nepriaznivých účinkov 

priemyslu na životné prostredie. Druhým najvýznamnejším determinantom prekonávania 

technologickej a inovačnej medzery slovenského priemyslu za priemyslom  EÚ je výskum a 

vývoj. 

V nasledujúcej tabuľke č. 3 a obrázku č. 3 sú spracované štatistické údaje, ktoré 

zverejnil Štatistický úrad SR o počty a hodnoty certifikovaných výrobkoch a certifikované 

systémy manažérstva kvality v SR v jednotlivých rokoch.  

Tržby za vlastné výkony a tovary v roku 2010

360 
380 
400 
420 
440 
460 
480 
500 
520 

január február marec apríl máj jún júl 



11th International Scientific Conference 
LOGI 2010 

105 

Tabuľka č. 3  Certifikované výrobky a certifikované systémy manažérstva kvality v SR 

Ukazovateľ MJ 2001 2003 2006 2008 

Certifikované výrobky počet 
druhov 8 741 6 158 5 962 3 850

Hodnota certifikovaných výrobkov tis. Eur 663 688 723 544 2 831 129 1 765 477
Podiel hodnoty certifikovaných výrobkov  % 58,2 69,0 84,7 66,9
Certifikované systémy manažérstva 
kvality počet 122 105 156 178

Obrázok č. 3 Vývoj počtu certifikovaný výrobkov a certifikovaných systémov manažérstva 
kvality 

 

Zásadný vplyv na rozvoj inovatívnosti priemyselnej výroby SR a jej jednotlivých 

odvetví bude v najbližšom období mať taktiež celkové vytváranie prostredia pre konkurenčnú 

schopnosť v ekonomike SR, daňová politika, možnosti prístupu novo vznikajúcich podnikov 

k štartovaciemu kapitálu, previazanosť výskumu a vývoja s podnikateľskou sférou, úroveň 

vzdelávania budúcich potenciálnych podnikateľov, úroveň administratívnych prekážok napr. 

pri zakladaní nových podnikov a pod. Významnú úlohu pri rozvoji inovatívnosti priemyselnej 

výroby SR ,jednotlivých odvetví zohrá i schopnosť využívania štrukturálnych fondov EÚ. 

Priemyselná výroba v strednodobom výhľade predstavuje nosnú časť rastu 

ekonomiky, dôjde však k zmenám jej vnútornej štruktúry prechodom od nákladovej výroby k 

výrobe podporovanej znalosťami a inováciami. Najlepšie perspektívy ekonomického rozvoja 
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v ďalšom období budú mať najmä strojársky priemysel, elektrotechnický priemysel, časť 

chemického priemyslu a energetika. Predpokladá sa, že cielenou podporou týchto odvetví sa 

vytvoria i vhodné podmienky pre ďalší prílev priamych zahraničných investícií. 

SR sa pri podpore inovačných aktivít zameria predovšetkým na budovanie 

regionálnych inovačných štruktúr a podnikový sektor. Cieľom podpory bude naštartovať 

inovačné aktivity v podnikovom sektore vytváraním vhodného prostredia a nevyhnutných 

podmienok na realizáciu inovácií. Bude potrebné podporovať všetky druhy inovácií, počnúc 

výrobkovými, technologickými, cez organizačné inovácie až po inovácie v oblasti služieb.  

Jedným z negatívnych javov pôsobiacich v slovenských dopravných podnikoch  je 

fakt, že kľúčový vzťah v inovačnom systéme, t.j. vzťah medzi výskumno-vzdelávacím 

systémom a podnikmi je veľmi slabo rozvinutý. Ďalším negatívnym dôsledkom slabého 

prepojenia dopravnej a výskumnej sféry je nedostatočná ponuka výsledkov výskumu a vývoja 

vhodných pre komerčné využitie. Z uvedených skutočností vyplýva nízka mobilita vedecko-

výskumných pracovníkov medzi vedou a dopravou, ako aj opačným smerom, ktorá by 

uľahčila prenos poznatkov a schopnosť dopravných podnikov tieto poznatky aplikovať 

v praxi. V SR je rovnako slabo rozvinuté prepojenie podnikovej sféry s výskumným a 

vzdelávacím systémom, pričom štátne opatrenia na túto potrebu nereagujú flexibilne. 

Nemenej dôležitým problémom slovenských podnikov v procese inovácie sú 

nepostačujúce vlastné finančné zdroje a súčasne ťažký prístup k cudzím zdrojom.  

Článek je publikován v rámci řešení úlohy GAČR 103/09/1158 "Výzkum tvorby 

hodnoty pro uživatele dopravy". 
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PRÁVNE NORMY PODPORUJÚCE ROZVOJ 

KOMBINOVANEJ DOPRAVY NA SLOVENSKU 

ÚVOD 

Kombinovaná doprava stále nedokáže konkurovať rozvinutej priamej cestnej 

nákladnej doprave, a preto aspoň na počiatočné etapy zavádzania prepravných systémov 

kombinovanej dopravy je nevyhnutná jej podpora ako po stránke finančnej, tak aj po stránke 

legislatívnej. V článku sú ďalej charakterizované len tie právne normy, ktoré sa z praktického 

hľadiska najviac týkajú podpory rozvoja kombinovanej dopravy. Viacmenej sú to akési 

zvýhodnenia tých cestných dopravcov, ktorí využívajú kombinovanú dopravu, resp. sú do nej 

zapojení. Ďalsie právne predpisy, ako aj úplné znenia možno nájsť na stránke 

www.intermodal.sk. 

ZÁKON Č. 514/2009 Z.Z. O DOPRAVE NA DRÁHACH 

V § 2, odseku 4 sa nachádza základná definícia kombinovanej dopravy formulovaná 

v Smernici 92/106/EHS o stanovení spoločných pravidiel pre určité typy kombinovanej 

dopravy tovaru medzi členskými štátmi. „Kombinovanou dopravou je premiestňovanie 

tovaru, počas ktorého cestné nákladné vozidlo, príves, náves s ťahačom alebo bez neho, 

výmenná nadstavba alebo prepravný kontajner použije v počiatočnom alebo konečnom úseku 

trasy cestu a na inom úseku trasy železničnú dopravu, vnútrozemskú vodnú dopravu alebo 

námornú dopravu, ak táto časť prepravy tovaru presahuje vzdušnou čiarou 100 km a vykoná 

počiatočný alebo konečný úsek trasy cestnou dopravou buď medzi bodom, v ktorom bol tovar 

naložený a najbližším vhodným terminálom nakládky pri počiatočnom úseku trasy a medzi 

najbližším vhodným terminálom vykládky tovaru a bodom, v ktorom bol tovar vyložený pri 

konečnom úseku trasy, alebo vo vnútri polomeru nepresahujúceho 150 km vzdušnou čiarou z 

vnútroštátneho riečneho prístavu alebo z námorného prístavu nakládky alebo vykládky 

tovaru.“ 

Podľa § 22 môže byť z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový 

rok poskytnutá dotácia v oblasti kombinovanej dopravy. Dotáciu možno poskytnúť na 

financovanie projektov a časti projektov v príslušnom rozpočtovom roku na prevádzkovanie 

liniek v systéme nesprevádzanej, ale aj sprevádzanej kombinovanej dopravy. Dotáciu možno 



11th International Scientific Conference 
LOGI 2010 

109 

poskytnúť žiadateľovi, ak preukáže, že má na financovanie projektu zabezpečených najmenej 

70 % nákladov z iných zdrojov. Dotáciu možno poskytnúť najviac do výšky 30 % nákladov 

potrebných na realizáciu projektu. Dotáciu možno taktiež poskytnúť do výšky 15% aj na 

nákup technických prostriedkov potrebných na realizáciu kombinovanej dopravy. Poskytnutie 

dotácie je podmienené schválenými prostriedkami na príslušný rozpočtový rok. 

NAJVÄČŠIE PRÍPUSTNÉ ROZMERY A HMOTNOSTI CESTNÝCH 

VOZIDIEL 

Nariadenie 403/2005 Z.z. o najväčších prípustných rozmeroch a najväčšej prípustnej 

hmotnosti niektorých vozidiel stanovuje maximálne rozmery a hmotnosti cestných vozidiel. 

Maximálna šírka vozidiel nesmie presiahnuť 2,55 metra. Vozidlá prepravujúce izotermickú 

nadstavbu, resp. kontajner môžu dosahovať šírku až 2,6 metra. Maximálna povolená 

hmotnosť jazdnej súpravy je 40 ton, avšak jazdné súpravy prepravujúce veľké kontajnery ISO 

v rámci kombinovanej dopravy môžu mať hmotnosť až 44 ton. 

ZÁKON Č. 8/2009 Z.Z. O CESTNEJ PREMÁVKE 

Zákon ustanovuje v § 39 obmedzenia jazdy niektorých druhov vozidiel. Motorové 

vozidlá alebo jazdné súpravy nad 7,5 tony majú zakázanú jazdu po diaľniciach, rýchlostných 

cestách a cestách I. triedy v prvý deň pracovného pokoja a v sobotu, ak táto nasleduje po 

pracovnom dni, a to v období od 1. júla do 31. augusta v čase od 07.00 do 19.00 h a v nedeľu 

a v posledný deň pracovného pokoja v čase od 00.00 do 22.00 hodín. Tieto zákazy neplatia 

pre motorové vozidlá a jazdné súpravy používané v kombinovanej doprave. 

EURÓPSKA DOHODA O PRÁCI  OSÁDOK VOZIDIEL V 

MEDZINÁRODNEJ CESTNEJ DOPRAVE (AETR) 

V rámci tejto dohody sú stanovené minimálne denné a týžednné časy odpočinku 

osádky vozidla. Čas strávený v ležadlovom vozni pri sprevádzanej kombinovanej doprave sa 

zarátava osádke do denného času odpočinku. Do právneho poriadku Slovenskej republiky 

bola začleneá dohoda AETR vyhláškou 108/1976 Zb. o Európskej dohode o práci osádok 

vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR) a tiež sa na ňu odvoláva vyhláška 

č. 208/1991 Zb. Slovenského úradu bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, 

údržbe a opravách vozidiel. 
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ZÁKON Č. 168/1996 Z.Z. O CESTNEJ DOPRAVE 

V § 25 je stanovená povinnosť zahraničného dopravcu, ktorý chce realizovať 

vnútroštátnu nákladnú dopravu na území Slovenskej republiky, vlastniť povolenie 

ministerstva. Avšak, ak dopravca sídliaci na území členského štátu EÚ má povolenie 

Spoločenstva a vykonáva kombinovanú dopravu, môže  vykonávať vnútroštátnu nákladnú 

dopravu na území SR bez osobitného povolenia. 

ZÁKON 582/2004 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM 

POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ 

ODPADY 

V Slovenskej republike je od 1. januára 2009 účinný zákon č. 465/2008 Z.z., ktorým 

sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti MF SR v súvislosti so zavedením meny euro v SR, 

v rámci ktorého je zmenený a doplnený zákon č. 582/2004 Z.z., a to aj jeho jedenásta časť - 

daň z motorových vozidiel. Cestné vozidlá, ktoré boli používané v kombinovanej doprave 

majú nárok na vrátenie časti tejto dane. Pokiaľ dopravca používal vozidlo počas zdaňovacieho 

obdobia minimálne 60-krát v rámci kombinovanej dopravy, môže si uplatniť 50 % zníženie 

dane z výšky ročnej sadzby dane za toto vozidlo. Ako podmienka splnenia predpokladov na 

uplatnenie zníženia dane platí, že použitie pozemných komunikácií pri jednej prepravnej trase 

v rámci kombinovanej dopravy nesmie prekročiť vzdušnou čiarou medzi miestom naloženia a 

najbližším terminálom kombinovanej dopravy a z terminálu do miesta vyloženia vzdialenosť 

150 km. Nárok na uplatnenie zníženia dane musí byť preukázaný prostredníctvom záznamov 

vozidla potvrdených terminálom kombinovanej dopravy. 

NARIADENIE 1692/2006/ES V ZNENÍ NARIADENIA 923/2009/ES 

Nariadenie (zákon) Európskeho parlamentu a Rady ES (Európskych spoločenstiev) 

Marco Polo zakladá finančný podporný nástroj, ktorého cieľom je znížiť kongescie na 

cestách, zlepšiť environmentálne vlastnosti dopravného systému a zvýšiť intermodalitu a tým 

prispieť k efektívnemu a udržateľnému dopravnému systému na obdobie od 1. januára 2003 

do 31. decembra 2013, aby sa na konci tohto programu dosiahol presun očakávaného ročného 

celkového rastu medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy, meraný v tonokilometroch, na 

malú námornú pobrežnú plavbu, železničnú a vnútrozemskú vodnú dopravu alebo kombináciu 

jednotlivých druhov dopravy, pri ktorej budú cestné úseky čo možno najkratšie. 
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ZÁVER 

Podpora rozvoja kombinovanej dopravy zo strany štátu je na Slovensku oproti iným 

členským štátom ešte stále nedostatočná. Zľavy na dani z motorových vozidiel, ktoré sa 

použijú v rámci kombinovanej dopravy nie sú dostatočne motivujúce. Napríklad v Rakúsku 

môžu byť takéto vozidlá, ak sú v danom mesiaci (resp. celý rok) používané výhradne 

v kombinovanej doprave, úplne osobodené od dane. V Poľsku už pri počte 20 jázd v rámci 

kombinovanej dopravy si môže dopravca uplatniť 25 % zľavu z dane a pri počte 100 jázd až 

100 % zníženie dane. Navyše, na Slovensku ešte stále nie sú v dostatočnom rozsahu 

podporovaní priamo zákazníci kombinovanej dopravy, napr. dotácia pre cestných dopravcov 

na kúpu manipulovateľných cestných návesov, resp. jazdných súprav s výmennými 

nadstavbami je len 15 % z obstarávacej ceny, a aj to je podmienené schválenými 

prostriedkami na príslušný rozpočtový rok. To znamená, že ak vláda nevyčlení v rámci 

štátneho rozpočtu na túto kapitolu nijaké prostriedky, cestným dopravcom tak neumožní 

dotovať nákup potrebných technických prostriedkov. Podpora sa tak stáve len čisto 

teoretickou a na papieri. Štát by mal preto garantovať každoročné vyčlenenie finančných 

prostriedkov na dotácie v kombinovanej dopravy, aby sa tak podpora rozvoja kombinovanej 

dopravy zo strany štátu preniesla z teoretickej podoby aj do praktickej. 

Príspevok vznikol za podpory grantovej agentúry VEGA reg. c. projektu 1/0595/08 

Systémové opatrenia štátu na podporu rozvoja intermodálnej prepravy v podmienkach SR. 
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METODIKA HODNOTENIA LOGISTICKÝCH REŤAZCOV 

V MEDZINÁRODNEJ LOGISTIKE S AKCEPTOVANÍM 

BEZPEČNOSTNÝCH KOMPETENCII 

ÚVOD 

Snaha poskytovateľov logistických služieb, zasielateľov a dopravcov v čase 

hospodárskej krízy ale aj v čase konjunktúry má snahu analyzovať svoje prepravné reťazce 

s cieľom zistiť slabé miesta týchto tokov a pokúsiť sa ich modifikovať podľa potrieb 

zákazníkov, ale aj svojich potenciálnych možností. Tieto reťazce v súčasnosti už predstavujú 

reťazce nielen regionálne, ale prevažné nadnárodné a pri takomto porovnaní vychádza, že 

európske dodávateľské reťazce sú po všetkých stránkach efektívnejšie ako americké, ktoré 

konštatuje správa [1].  

Analýza, ktorá sa vykonávala medzi respondentmi v 22 priemyselných odvetviach, 

ktoré pôsobia v 32 krajinách sveta vyjadrilo svoje názory tak, že podľa nich je logistika 

dodávok materiálu, zdrojov a finančných a podporných informačných prostriedkov optimálna. 

Tento názor zdieľa v Európe 75% respondentov, kým v USA len asi polovica. V tejto 

súvislosti je zaujímavá aktivita Svetovej banky, ktorá uvedené informácie a metodiku 

hodnotenia logistického procesu – dodávateľských reťazcov hodnotí indexom LPI. 

1. ČO JE LPI?  

LPI (Logistics Performance Index) je súhrn vopred stanovených hodnotiacich kritérií 

na základe ktorých je možné porovnávať výkonnosť  logistických reťazcov  medzi  

jednotlivými krajinami.  

Jedná  sa o anketový systém zberu informácií, na ktorom sa zúčastnilo takmer 1000 

logistických odborníkov z medzinárodných logistických spoločností v 130 krajinách sveta. 

Logistics Performance Index  je teda porovnávací nástroj vyvinutý Svetovou bankou a 

aktuálne umožňuje porovnávanie logistickej výkonnosti medzi 155 krajinami sveta. Index 

môže pomôcť krajinám identifikovať problémy a dáva príležitosť na zlepšenie výkonnosti 

logistiky.  

Svetová banka vykonáva ankety a ich vyhodnotenie každé dva roky.  
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2. MERANIE LOGISTICKEJ VÝKONNOSTI POMOCOU LPI  

Proces merania logistickej výkonnosti zahŕňa výsledky krajín, rozdelených do 

šiestich oblastí, ktoré zachytávajú najdôležitejšie aspekty súčasného logistického prostredia. 

Na túto metodiku hodnotenia bola zvolená stupnica od 1 do 5. Jednotlivé oblasti boli zvolené 

z ohľadom na charakterizovanie procesu, ktorý sa javí byť dôležitým článkom hodnotenia 

logistického reťazca a zahŕňa tieto oblastí: 

• Účinnosť procesu colného odbavenia (Hodnotenie na stupnici: 1-veľmi malá, 5-

veľmi vysoká) 

• Kvalita obchodu a dopravy – súvisiaca s infraštruktúrou (1-veľmi nízka, 5-veľmi 

vysoká) 

• Jednoduchosť dojednania konkurenčnej ceny dodávky (1-veľmi ťažké, 5-veľmi 

jednoduché) 

• Kompetencie a kvalita logistických služieb (1-veľmi nízka,  5-veľmi vysoká) 

• Možnosť vyhľadávania a sledovania zásielok (1-veľmi slabá, 5-veľmi dobrá)  

• Včasnosť dodávok príjemcovi s ktorou sú zásielky doručené v rámci plánu alebo 

predpokladaného času (1-skoro nikdy, 5-skoro vždy) 

Tieto oblasti sa pohybujú od tradičných otázok (colné postupy a kvalita 

infraštruktúry) po nové problémy (sledovanie a vyhľadávanie zásielok, aktuálnosť v súvislosti 

s dosiahnutím cieľa a právomoci národných odvetví logistiky).  

Žiadna z týchto oblastí nemôže sama o sebe zaistiť dobrú výkonnosť logistiky. Ich 

výber je založený na najnovších teoretických a empirických výskumoch a na rozsiahlych 

rozhovoroch s odborníkmi zapojených do medzinárodnej dopravnej logistiky. Práve tieto 

okolnosti ovplyvnili zmenu počtu sledovaných oblastí oproti vyhodnoteniu LPI 2007 pri 

hodnotení LPI 2010 a ich zmene počtu zo siedmich na šesť oblastí. 

LPI používa štandardné štatistické metódy súhrnných dát pre tvorbu každého 

indikátora. 

3. NOVÉ FUNKCIE PRIESKUMU LPI  

Prieskum LPI bol zdokonaľovaný so zreteľom na spätnú väzbu od užívateľov a 

pracovníkov v oblasti logistiky. Rozšírené informácie zahŕňajú: 

• Čas/údaje o nákladoch na dovozné a vývozné operácie  
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• Colné správy a postupy  

• Hraničné bezpečnostné opatrenia  

• Kvalita dát pre infraštruktúru a poskytovateľov služieb  

LPI umožnili identifikovať rozdiely v obsahu  logistiky pri osobitných druhoch 

dopravy, vrátane významných rozdielov medzi prepravou tovaru po súši, po mori alebo 

letecky. Prieskum tiež poskytuje rozsiahle informácie o nových nástrojoch v colných 

podmienkach, čo umožňuje viac podrobností pri analýze konkrétnych aspektov v colnom 

odbavovaní. Okrem hodnotenia času na odbavenie  a hodnotenie efektívnosti colných 

postupov, respondenti hodnotia aj colné oceňovacie metódy, metódy pre určenie, či zásielka 

bude fyzicky skontrolovaná, možnosť používania elektronického podania, transparentnosť 

postupov colnej správy.  

Vzhľadom na nové požiadavky na bezpečnosť hraníc má otázka nových nákladov v 

medzinárodnej časti prieskumu pomôcť zhodnotiť, do akej miery tieto opatrenia obmedzujú 

medzinárodné dodávateľské reťazce. Respondenti uviedli pre každého z ôsmich hlavných 

obchodných partnerov vo svojej domovskej krajine, či je teraz jednoduchšie alebo zložitejšie 

vyhovieť požiadavkám pri poskytovaní predbežných informácii o nákladoch v procese 

logistického zabezpečenia prepravy tovaru. 

Technologický pokrok vo svete obchodu, investícií a liberalizácia trhu predstavuje 

nové príležitosti pre krajiny, ako využiť globálne trhy na jednej strane pre rast a na druhej 

strane pre znižovanie chudoby vo svete. S príchodom globálnych dodávateľských reťazcov sa 

kladie čoraz väčší dôraz na schopnosti pohybu tovaru (rýchlo, spoľahlivo a lacno). Možnosť 

pripojenia ku globálnej logistike závisí na infraštruktúre krajiny, možnosti služieb a 

obchodných procesoch.  

Význam efektívnej logistiky pre obchod a rast je všeobecne uznávaným faktom. 

Analýza založená na LPI 2007 ale aj ďalšie štúdie ukázali, že lepšia výkonnosť logistiky je 

silne spojená s obchodnou expanziou, diverzifikáciou vývozu, schopnosťou prilákať priame 

zahraničné investície a hospodárskym rastom. 

Svetový obchod sa pohyboval medzi krajinami, ktorých logistická sieť sa stáva stále 

globálnejšou. Jednoduchosť s ktorou obchodníci môžu využiť túto sieť s napojením na 

medzinárodné trhy, závisí z veľkej časti na špecifických faktoroch krajiny, ako sú obchodné 

postupy, dopravná a telekomunikačná infraštruktúra a poskytovanie podporných služieb. LPI 
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a jeho čiastkové indikátory poskytujú jedinečný globálny referenčný bod pre lepšie 

pochopenie týchto dimenzií logistickej výkonnosti.  

4. VYSVETLENIE METODIKY HODNOTENIA NA PRÍKLADOCH 

Nemecko a Singapur boli najvyššie hodnotené krajiny v LPI 2010 so skóre viac ako 

4,08, zatiaľ čo Somálsko sa radí medzi posledných so skóre 1.34. Slovenská republika bola 

vyhodnotená ako 38. krajina s LPI skóre 3,24. Oproti roku 2007, keď bolo naše hodnotenie 

LPI skóre 2,92 a boli sme na 50 mieste je to určite významné zlepšenie.  

Pre porovnanie uvediem výsledky v nasledujúcej tabuľke č.1: 

Tabuľka č.1 Hodnotenie štátov V4 podľa LPI medzi rokmi 2007  a 2010 

Štát   Umiestnenie v 
roku  2010        

Umiestnenie v 
roku  2007 

Hodnota LPI 
2010           

Hodnota LPI 
2007 

Česká republika          26 38 3,51 3,13 
Poľsko 30 40 3,44 3,04 
Slovensko 38 50 3,24 2,92 
Maďarsko 52 35 2,99 3,15 

Našou najväčšou slabinou pri hodnotení výkonnosti logistického reťazca zostáva aj 

naďalej účinnosť procesu colného odbavenia. Za povšimnutie stojí aj pokles Maďarska (keď 

prišlo k poklesu vo všetkých sledovaných oblastiach). Netreba zabudnúť, že Logistics 

Performance Index je porovnávací nástroj a Maďarsko sa teda nemuselo zhoršiť, ale mohlo 

prísť napríklad ku stagnácii oproti ostatným krajinám. 

Hodnoty LPI vyspelých ekonomík a niektorých rozvíjajúcich a transformujúcich sa 

ekonomík sú relatívne vysoké vzhľadom na ich dobre vyvinuté programy na uľahčenie 

obchodu. Väčšina krajín je ale stále v procese riešenia problémov s výkonnosťou. 

Liberalizácia trhu so službami však môže povzbudiť miestnych poskytovateľov služieb k 

zvýšeniu kvality a zmene cenovej politiky. To je dôležité najmä v sektoroch, ako sú prepravné 

a colné sprostredkovanie, ktoré sú nevyhnutné pre efektívne poskytovanie služieb v 

medzinárodnom procese prepravy.  

Krajiny s nízkou hodnotou LPI mávajú dlhšie doby realizácie v procese dovozu 

alebo vývozu. Dôležitým momentom však je, aby tieto oneskorenia v perspektíve boli čoraz 

menšie. Ešte viac ako na čase a nákladoch výkon logistiky závisí na spoľahlivosti a 

predvídateľnosti dodávateľského reťazca. Úroveň logistických služieb dostupných v krajinách 

s najvyšším LPI je približne dvojnásobná, než v krajinách s najnižšou výkonnosťou. V týchto 
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krajinách dovozcom a vývozcom vznikajú dodatočné náklady v dôsledku nutnosti zmierniť 

dopady nespoľahlivých dodávateľských reťazcov, napríklad zvýšením zásob na zabezpečenie 

sa proti zlyhaniu dodávky.  

Železničná doprava má veľmi nízke číselné vyjadrenie takmer všade. Efektívna 

správa hraníc a koordinácia jednotlivých subjektov pôsobiacich v pohraničných bodoch sú 

čoraz dôležitejšie. Veľkou výzvou pre medzinárodné spoločenstvo je otázka, ako pomôcť 

najmenej výkonným krajinám pri využívaní stále otvoreného globálneho obchodného 

systému. V týchto krajinách musí prísť k výraznému zlepšeniu v oblasti logistickej 

kompetencie a obchodných postupov. Môže byť však ťažké dosiahnuť dané požiadavky 

vzhľadom na mnohé iné priority. Problém je ešte umocnený skutočnosťou, že mnohé z týchto 

krajín sú uzavreté a často závisia na tranzitných krajinách, ktoré majú samy nízku výkonnosť 

logistiky. Potreba zvyšovania regionálnej spolupráce a vytvorenie efektívneho systému 

tranzitných koridorov je pre obchod  kritická.  

Práca logistických odborníkov posudzovaním trendov v oblasti logistiky a uľahčenie 

obchodu je vnímaná vo všeobecnosti pozitívne. Použitie štandardizovaných riešení v oblasti 

informačných technológií v logistike je rozšírený po celom svete, v colných reformách 

pokročila väčšina krajín bez ohľadu na ich úroveň výkonnosti. V skutočnosti značný počet 

krajín sa postupne približuje v oblasti logistickej výkonnosti smerom na úroveň dosiahnutú v 

krajinách s najvyšším hodnotením. Časť tejto konvergencie je poháňaná globálnym trendom 

konsolidácie a homogenizácie poskytovania služieb najmä v preprave tovaru v kontajneri, 

leteckej nákladnej doprave, expresného carga a zmluvnej logistiky.  

ZÁVER 

Pri súčasnej ekonomickej situácii je veľký predpoklad ďalšieho rozvoja nastoleného 

trendu. Dá sa predpokladať, že uvedená metodika hodnotenia dodávateľských reťazcov 

napomôže nie len na vzájomné porovnávanie umiestnenia medzi jednotlivými hodnotenými 

obdobiami, ale bude predovšetkým nápomocná na riešenie a odhaľovanie slabých, úzkych 

miest logistických reťazcov s cieľom odstrániť resp. znížiť entropiu reťazca, čo bude viesť 

k jeho zefektívneniu a operatívnemu riešeniu a odstráneniu nedostatkov hlavne 

v medzinárodnej doprave a deľbe práce a povinnosti v prepravných reťazcoch. 

Nezanedbateľnou sa javí aj otázka časovej istoty dodania zásielky príjemcovi pri rešpektovaní 

bezpečnostných štandardov v týchto reťazcoch, ktoré bude potrebné samostatne analyzovať 

a garantovať ich splnenie dodacích lehôt. V opačnom prípade bude potrebné zvýšiť tieto 
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požiadavky aj vo finančnom vyjadrení takejto prepravy. Tieto myšlienky ponúkajú aj závery 

pracovného materiálu [2] [3] [4]. 

Príspevok je spracovaný s podporou projektu Centrum excelentnosti pre systémy a 

služby inteligentnej dopravy, ITMS kód projektu 26220120028, Žilinská univerzita v Žiline. 
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ABSTRACT 

Six Sigma is an instrument for processes´ quality increase of entire company. It is 

focused on searching of weak sites and on their elimination. At the same time it helps 

to decrease costs and to increase profit of a company. The Six Sigma method is 

presented here as a compact system which helps to reach, maintain and maximize the 

entrepreneurial success of a company. The target of this paper is to present Six Sigma 
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SIX SIGMA V LOGISTICE 

ÚVOD 

Statistické metody aplikované do řízení procesů byly základem Six Sigma. V 

průběhu vývoje a kombinací dalších nástrojů kvality vznikla nová filozofie, jež je nazývaná 

Six Sigma. V současné době je za Six Sigma považován komplexní, pružný podnikatelský 

proces k dosažení maximálního obchodního úspěchu firmy. Je založen na porozumění potřeb 

a očekávání zákazníků, disciplinovaném používání informací, dat a také statistické analýzy. 

Toto vše je využíváno k řízenému zlepšování obchodních, výrobních, logistických a jiných 

procesů. 

1 CÍLE SIX SIGMA 

Six Sigma je strategií řízení, původně vyvinutá společností Motorola. Dnes 

používána v různých odvětvích průmyslu. Za cíl si klade zejména identifikovat a odstranit 

příčiny defektů a chyb v procesech výroby a obchodu. 

Six Sigma si dává zejména následující cíle: 

• maximalizovat zisk, 

• růst podílu na trhu, 

• zvýšit produktivitu, 

• redukovat obslužné doby, 

• minimalizovat neshody, náklady, chyby a předcházet jejich vzniku, 

• efektivně využívat zdroje, 

• monitorovat procesy k jejich úspěšnému řízení. 

Snahou Six Sigma je úprava firemních procesů takovým způsobem, aby předcházely 

vzniku negativních jevů (např.: ztráty, neshody, reklamace, atd.). Při změně a vytváření 

firemních procesů na cestě k zisku využívá řadu nástrojů. Mezi základní patří: 

• potřeby a očekávání zákazníka, 

• kreativní myšlení, 

• návrh experimentů, 

• procesní řízení, 
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• SPC – Statistické řízení procesů, 

• analýza rozptylu, 

• vyvážené vztahy – lidé, procesy, ekonomika, 

• průběžné zlepšování. 

2 CYKLUS DMAIC 

Všechny projekty Six Sigma sledují standardizovaný průběh, jenž je založen na 

klasickém Demingově cyklu PDCA (Plan, Do, Check, Act). Z toho jsou odvozeny cykly 

DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control) a DMADV (Define, Measure, 

Analyse, Design, Verify), který se používá v Design for Six Sigma (DFSS) u nových výrobků 

a který se také liší v posledních dvou fázích od DMAIC. 

Pro zavádění Six Sigma je využíván model DMAIC (viz. Obr. 1), tento model je 

zřetelnější a komplexnější než PDCA a rovněž silněji vnímá, jak hlas zákazníků, tak i hlas 

procesů. 

Obr. 1: DMAIC cyklus 

 
Zdroj: http://www.systemonline.cz 

DMAIC definuje pro úspěšné zavedení změny nebo řízení projektu určeného ke 

zlepšování 5 fází. 

D – Define (definovat) – v první fázi se definují cíle, získávají informace, popisuje 

se stav, kterého má být dosaženo, určuje se tým pracovníků. Také se popisuje proces, jenž má 

být zlepšen. Součástí popisu procesu je i jeho rozsah (začátek a konec procesu, vstupy 

a výstupy). Definuje se plán, který by měl obsahovat jednotlivé činnosti, jež jsou potřeba 

k odstranění problému. 
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Cílem této fáze je jasné vymezení toho „co, kdo, proč, s kým, jak moc a do kdy“ 

bude zlepšováno. Součástí správné definice je jasné definování cílů, ale nikoliv toho „jak“ 

bude cílů dosaženo, což je předmětem DMAIC Lean Six Sigma projektu. [7] 

M – Measure (měřit) – při zlepšování jsou důležité postupné kroky, kterých má být 

dosaženo a jež vedou k naplnění definovaných cílů. Jen na základě předem definovaných 

měření a měřitelných ukazatelů je možné doložit plnění cílů a domněnky od skutečnosti. 

Fáze Měření má tedy za cíl sběr a vyhodnocení informací o současné situaci 

(sledování výskytu vad, měření výstupů z procesu a zaznamenávání vstupů). 

A – Analyze (analyzovat) – zjištěné informace je nutné podrobně analyzovat a zjistit 

skutečný potenciál pro zlepšení. Základem je např.: analýza příčin problémů, nedostatků, 

nespokojenosti apod. Zároveň se zjišťuje, jestli je skutečně řešen původní problém. 

Cílem fáze Analýza je určení klíčových příčin problému, tj. kritických vstupních 

faktorů, jež mají významný vliv na výskyt vad. 

I – Improve (zlepšovat) – odstranění skutečné příčiny je základem zlepšení. 

Nastavují se nové parametry procesu a jeho optimalizace. Vše se dělá pro zvýšení 

spokojenosti zákazníka ať externího či interního. Součástí zlepšování by mělo být i zlepšení 

nákladů a přínosů pro zákazníka. 

Fáze Zlepšení má za úkol vytvořit, vyzkoušet a implementovat řešení, která 

odstraňují hlavní příčiny vzniku vad. 

C – Control (řídit) – v případě, že je problém úspěšně odstraněn nebo je-li dosaženo 

zlepšení, je třeba udělat poslední a závěrečný krok, kterým je zavedení/standardizování 

veškerých potřebných změn do procesů nebo systému. Též je nutné se přesvědčit, zdali jsou 

změny řádně uplatňovány a jsou-li součástí běžných každodenních činností. Vhodné je 

stanovit období, ve kterém se sleduje dosažených výsledků z nového zlepšení. 

Fáze Řízení se snaží trvale zabezpečit udržení zlepšeného stavu. 

Metodu je tedy možné využít pro jakékoliv řešení problému nebo zavedení nových 

změn, pro dosažení lepších předem stanovených výsledků či spokojenosti zákazníka. Fáze 

DMAIC je možné opakovat, jejich opakováním se roztáčí spirála postupného zlepšování 

a dosahování lepších a lepších výsledků. 
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DMAIC metodu je možné využít v následujících oborech: 

• výroba, 

• logistika, 

• informační systémy, 

• systém jakosti, 

• management, 

• marketing, 

• psychologie, 

• ve všech oborech, kde je zapotřebí zlepšit stávající stav nebo proces. 

3 SIX SIGMA AKTÉŘI  

Pro úspěšnou realizaci projektů Six Sigma je rozhodující, jestli a kdy bude dosaženo 

kritické míry vyškolených Six Sigma aktérů. Dle zkušeností by měl počet zaměstnanců 

vyškolených v metodách Six Sigma činit celkem 10 % pracovních sil, přitom skupiny Black 

Belt jako pracovníků zodpovědných za provádění Six Sigma projektů by měly tvořit cca 2 %. 

Po určité časové období musí být prováděná potřebná intenzivní školení, aby bylo možné 

dosáhnout co nejrychlejšího prosazení a tím kritické míry. 

V rámci Six Sigma je zapotřebí už v první fázi školit zaměstnance podniku ve všech 

možných rolích a funkcích: 

• Green Belt – zaměstnanec, 

• Black Belt – procesní manager, 

• Master Black Belt – systémový manager, 

• Šampión – kontrolní manager. 

Počet zaměstnanců, disponující základní metodickou výbavou Green Belt, která jim 

umožňuje úspěšně spolupracovat na projektech Six Sigma, musí být dostatečně velký. Měli 

by disponovat základní znalostí týkající se matematicko-statistických metod, a to z důvodu, 

aby byli schopni provádět analýzy s jasnými výsledky a poznatky. Black Belti jako vedoucí 

projektu jsou experti ve využití nástrojů a přístrojů Six Sigma, vyškoleni v projektovém 

managementu, komunikačních technikách a nástrojích pro řešení konfliktů. Master Black 

Belti mají za úkol koordinovat výběr projektů a trénink na základě svých dlouholetých 

zkušeností se Six Sigma, obsahovou, organizační a technickou podporu Black Beltů. 

V případě potřeby jsou přímo kontaktní osobou pro Šampióny. Tato skupina má operativní 
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a strategickou zodpovědnost za výsledky důležitých oblastí tvorby hodnot podniku. 

Rozhodují o provádění Six Sigma a vybírají Black Belty. 

4 VYTVOŘENÍ SIX SIGMA ORGANIZACE A ZÍSKÁVÁNÍ/VÝBĚR 

AKTÉRŮ 

Nejvyšším řídícím grémiem profesionální Six Sigma organizace je Rada kvality jako 

vedoucí skupina s přímým spojením s vedením podniku. [3] 

Pod vedením podniku na řídící úrovni mají Šampióni při výběru a provádění Six 

Sigma projektů důležitou funkci. V podniku jsou zodpovědní za procesy a výsledky určitých 

oblastí tvorby hodnot. V rámci Six Sigma projektů jako manažeři definují problém, který 

budou společně s Master Black Belty a Black Belty řešit. Jako manažerští promotoři budou 

společně řídit takto vymezené projekty a přivedou je k úspěchu. Připravenost musí být velmi 

vysoká, jelikož Šampióni jsou zároveň vlastníky procesu a tím pádem mohou přímo sklízet 

úspěchy projektu. 

Šampióni v podniku zastupují záměr Six Sigma a určují druh a způsob, jakým bude 

veden k úspěchu či neúspěchu. Podporují a kontrolují projekční činnost Black Beltů. 

Rozdělují zdroje a odstraňují realizační bariéry. Okamžitě při přípravách jsou zapojováni do 

výběru Six Sigma projektů s vysokou pravděpodobností a vysokým potenciálem úspěchu. 

Někdy dochází k rozlišení mezi funkcí Šampióna a Sponzora. Přičemž Sponzor je 

vedoucím pracovníkem, který je v nadřazeném postavení k činnosti Šampióna a je 

zodpovědný za určitý úsek tvorby hodnot, ve kterém má být projekt Six Sigma realizován. 

V tomto případě je Sponzor vždy vlastníkem procesu v rámci jednoho projektu, který Black 

Belt nebo též Green Belt jako majitelé projektu vedou zodpovědně k výsledku. Šampión je jen 

ve výjimečných případech zároveň vlastníkem projektu. 

Rozlišování funkcí může zajít tak daleko, že Šampión anebo Sponzor jsou 

zodpovědní za úspěch jednoho zlepšovacího týmu Six Sigma. Black Belt je jako vedoucí 

projektu zodpovědný za týmový výsledek a je většinou podřízen Šampiónovi/Sponzorovi. 

Členem nebo dokonce i vedoucím Rady kvality je manažer kvality v případě, že tato 

funkce není přímo zastupovaná členem představenstva/jednatelem. Manažer kvality disponuje 

jako člen Rady kvality jasným strategickým zaměřením, dobrou sítí a mocí prosazovat to, co 

by mohlo prospět celkově záměru Six Sigma. Zároveň je předsedou všech Black Beltů 

a Master Black Beltů, přičemž vzniká otázka, jakou kvalifikaci Six Sigma má nebo jakou by 
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měl mít. Při zavádění Six Sigma v podniku je tato f-ce často vykonávána jedním vedoucím 

pracovníkem disponujícím omezeným vzděláním a zkušenostmi. V průběhu času tento úkol 

může být převzat Black Beltem nebo Master Black Beltem, který v podniku dosáhl kariérou 

až na nejvyšší vedoucí úroveň v jedné odborné funkci. 

Master Black Belt je odborným pomocníkem Šampióna nebo též Sponzora. Jelikož 

Šampiónovi asistuje při výběru projektu a jeho hodnocení a při realizaci Six Sigma tréninku 

pro zaměstnance, je jeho partnerem. Vybírán je na základě vedoucích a konstruktivně-

komunikativních schopností, tak aby byl schopen co nejlépe se prosadit ve skupině zkušených 

Black Beltů. V rámci vedoucí práce na plný úvazek podporuje a koučuje Black Beltům. 

Projevuje se jako vedoucí projektu při strategicky důležitých Six Sigma projektech. 

Black Beltům v každém Six Sigma projektu připadá nosná role. V podniku, kde se 

Six Sigma prosadila, platí základní pravidlo, nejméně 1 % při nejlepším 2 % zaměstnanců 

tvoří jako aktivní Black Belti respektive Master Black Belti kritickou skupinu pro úspěch Six 

sigma, přičemž by mělo být přidáno nejméně 10 % podnikových zaměstnanců ve formě 

vyškolených Six Sigma aktérů. Jako projektoví vedoucí na plný úvazek. Black Belti 

operativně realizují prosazovací strategii Six Sigma. Kromě vedení a správy projektového 

týmu patří k jejich úkolům též identifikace realizačních bariér, provádění projektových 

kontrol, vypracovávání podrobných hodnocení projektů a s tím i přebírání zodpovědnosti za 

dosahování cílů. [3] 

Tato řada úkolů je minimálně u velkých podniků důvodem pro uvolnění Black Beltů 

a přiměřeně též Master Black Beltů pro Six Sigma z ostatních aktivit. Při výběru Black Beltů 

v úvahu přicházejí nástupci vedoucích pracovníků, kteří mají odpovídající kvalifikační 

a vzestupné šance. Black Belti by měli ve své pozici vydržet nejméně dva až tři roky, aby 

dosáhli maximálního zlepšení a popoháněli kupředu dlouhodobé změny v kultuře. 

Pro výběr Black Beltů je zapotřebí nejprve jasně definovat požadavky na osobnostní 

kritéria. Přitom musí být jasně rozlišeno mezi: 

• tvrdou kvalifikací s ohledem na odbornou kompetenci, schopnosti analytického 

myšlení, matematicko-statistické nadání, vytrvalost ve sledování cíle a schopnost 

prosadit se, 

• měkkou kvalifikací jako je komunikativnost, schopnost týmové práce coby člen 

i vedení jako vedoucí týmu. 
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Dobrý a v budoucnosti i úspěšný Black Belt by měl splňovat v dostatečné míře obě 

kategorie. 

Green Belti jsou vedoucí pracovníci nebo zaměstnanci disponující menším tréninkem 

a tudíž i menšími odbornými znalostmi než Black Belti. Na projektech Six Sigma 

spolupracují na poloviční úvazek a jsou vybíráni přednostně z řad středního managementu 

nebo specializovaných pracovníků. Black Belty podporují především ve výrobně a procesně 

specifických otázkách. 

Yellow Belti a White Belti jsou členy projektové skupiny se základními znalostmi 

Six Sigma nástrojů a postupů, přebírají odborné a podpůrné úkoly. Platí u nich, že v podniku 

jich není nikdy dostatek. 

Six Sigma organizace je založená vždy zároveň na vícestupňové hierarchii. Jednak je 

snáz organizováno centrální plánování struktury projektů zlepšovacích činností a jednak jsou 

jednodušeji decentralizovaně prováděny konkrétní Six Sigma projekty. 

4 SPOLEČNOST DHL A SIX SIGMA 

Společnost DHL je největším světovým poskytovatelem služeb v oblasti expresní, 

pozemní, námořní i letecké přepravy, logistických služeb a řízení dodavatelských řetězců. 

Metodu DMAIC používá pro zlepšování postupů pracovních týmů, jenž je základní součástí 

postupů Six Sigma. Mnoho globálních zákazníků má své vlastní programy zlepšování postupů 

obsahující zásady Six Sigma. Což napomáhá k lepší komunikaci a sladění postupů. Metody 

jsou složeny z těchto 5 kroků: 

• definice možností - vytyčení cílů a ujištění se, že odpovídají zákazníkovým 

požadavkům, 

• měření výkonu - sběr dat o současných postupech pro budoucí srovnání, s použitím 

klíčových ukazatelů výkonu, 

• analýza příležitostí - hodnocení výkonu pro určení způsobu, jak vylepšit 

a optimalizovat postupy, 

• zvyšování výkonu - implementace vylepšení, 

• kontrola výkonu - nastartování procesu změny, přeměna a monitoring. 
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ZÁVĚR 

Metoda Six Sigma se stala úplným a flexibilním systémem dosahování, udržování 

a maximalizace obchodního úspěchu. Zejména je založena na porozumění potřeb a očekávání 

zákazníků, disciplinovaném používání faktů, dat a statistické analýzy a na základě pečlivého 

přístupu k řízení, zlepšování a vytváření nových obchodních, výrobních a též obslužných 

procesů. Cílem řízení výkonnosti podniku na základě této metody je systematické snižování či 

zužování odchylek tak dlouho, dokud se mezi průměrnou hodnotu a mezi stanovenou 

zákazníkem nevměstná šest standardních odchylek. U řady výrobků, služeb i procesů to 

znamená výrazný a poměrně cenný stupeň zlepšení, jehož doposud dosáhlo nepatrné množství 

firem. 
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MOŽNOSTI OPTIMALIZÁCIE SKLADOVÉHO 

HOSPODÁRSTVA V PODNIKOVEJ LOGISTIKE 

ÚVOD 

Skladovanie je jednou z dôležitých súčastí logistického systému. Tvorí spojovací 

článok medzi výrobou a spotrebou – zákazníkmi. Sklady sú určené na vyrovnávanie 

nerovnomerností, časovej a priestorovej, na vytváranie operačnej zásoby pre výrobu, na 

zhromažďovanie materiálu a hotových výrobkov. Skladovanie vždy znamená prerušenie 

materiálového toku, ktoré nie je možné v žiadnej výrobnej prevádzke odstrániť, dá sa len 

optimalizovať.  

SKLADOVANIE AKO SÚČASŤ PODNIKOVEJ LOGISTIKY 

Úlohou podnikovej logistiky je celková optimalizácia pohybu materiálu a výrobkov 

v podniku. Ide o spojenie čiastkových podsystémov do integrovaného systému, v ktorom sa 

koordinuje a riadi materiálový tok, ako aj príslušný informačný tok. Podniková logistika 

nezahŕňa len dopravu, skladovanie, manipuláciu a distribúciu tovaru, ale snaží sa aj 

o zaradenie týchto funkcií do celkovej koncepcie so zdôraznením vzájomných procesov 

v podniku, ako aj vzťah k procesom nákupu a predaja.  

Systém podnikovej logistiky sa delí na tieto hlavné subsystémy: 

• obstarávacia logistika, 

• výrobná logistika, 

• logistika skladovania, 

• distribučná logistika. 

Pružná reakcia na požiadavky zákazníkov závisí v značnej miere od funkcií 

obstarávania a od úrovne získaných informácií. Pod obstarávaním sa rozumie súhrn 

logistických úloh a opatrení pri príprave a  vykonávaní obstarania všetkých materiálových 

položiek, nevyhnutne potrebných pre zabezpečenie danej výroby, alebo inej činnosti podniku. 

Namiesto všeobecného termínu „obstarávanie“ sa niekedy používajú termíny ako napr. nákup, 

riadenie zásobovania a pod., vždy však zahŕňajú tieto činnosti: výber dodávateľov, rokovanie 

o cene, dodacie podmienky, platobné podmienky, atď. 
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Pod výrobnou logistikou sa rozumie súhrn logistických úloh a opatrení pre prípravu 

a vykonanie výrobného procesu. Obsahuje všetky činnosti s materiálovým a informačným 

tokom surovín, pomocných a výrobných materiálov od skladu surovín k výrobe, ako aj od 

skladu polotovarov a nakupovaných dielov cez jednotlivé stupne výrobného procesu vrátane 

všetkých medziskladov, cez montáž po sklad hotových výrobkov. Výrobná logistika je súhrn 

logistických úloh a opatrení pre prípravu a vykonanie výrobného procesu. Výrobná logistika 

zahrňuje systém: 

• výrobných tokov, 

• výrobných prístrojov, nástrojov a skúšobných prostriedkov, 

• tokov údržby, ošetrovania a starostlivosti o výrobné prostriedky, 

• zásobovania, 

• tokov odstraňovania odpadov. 

Vo výrobnej logistike sa prelínajú dve roviny rozhodovania - rovina požiadaviek a 

rovina zdrojov. V praxi ide o vyvažovanie medzi dvoma extrémami, teda medzi plynulosťou 

tokov a medzi využitím zdrojov (kapacít) [1].  

Distribučná logistika zahrňuje všetky skladové a dopravné pohyby tovaru k 

odberateľovi – zákazníkovi a s tým spojené informačné, riadiace a kontrolné činnosti. Úlohou 

distribučnej logistiky je dodať: 

• správny tovar, 

• v správnom čase, 

• na správne miesto, 

• v správnom množstve, 

• a kvalite podľa požiadaviek zákazníka.  

Medzi základné problémy distribučnej logistiky patrí: 

• skladovacie priestory a skladové zásoby, 

• skladovacie a prepravné systémy, 

• hospodárne delenie dodávok (najmä pokiaľ ide o nákladové hľadisko), 

• priestorové priradenie skladov k odbytovým oblastiam.  

Distribučná logistika zabezpečuje súhrn logistických úloh a opatrení súvisiacich 

s prípravou a vykonaním distribúcie. Zaoberá sa najmä činnosťami, ktoré súvisia s tokom 

tovaru zo skladov hotových výrobkov na odbytový trh, vrátane informácií. 
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Obrázok: Postavenie skladovej logistiky v rámci systému podnikovej logistiky 

Skladovanie ako činnosť je súčasťou viacerých logistických subsystémov a to najmä 

distribučnej logistiky a výrobnej logistiky, ale dôležitú úlohu plní aj v rámci reverznej 

logistiky. Skladová logistika sa zaoberá všetkými rozhodnutiami o stave zásob, ktoré majú 

vplyv najmä na ich výšku. Úlohou skladového hospodárstva je zabezpečiť plynulý prísun 

materiálu do výroby, vhodne uskladňovať rozpracovanú výrobu v medziskladoch 

a zabezpečiť ochranu hotových výrobkov. Skladovanie tvorí vyrovnávacie a prekleňovacie 

miesta v materiálovom toku medzi vstupom a výstupom tovaru. Potreba vyrovnávacích miest 

vzniká, ak sa odlišuje časová, priestorová a kvantitatívna štruktúra vstupných a výstupných 

tokov.  

OPTIMALIZÁCIA SKLADOVEJ LOGISTIKY 

Skladová logistika je z pohľadu podniku prierezový logistický subsystém, zatiaľ čo 

obstarávacia, výrobná a distribučná logistika patria medzi základné podnikové logistické 

subsystémy. Na základe takéhoto zadefinovania postavenia skladovania v podnikovej 

logistike je možné jeho optimalizovanie vo sfére nákupu (riadenia zásob), výroby alebo 

distribúcie. Obstarávanie primárne slúži zásobovaniu výroby, preto sa ďalej budeme zaoberať 

optimalizáciou skladovania v obstarávacej logistike v rámci výroby.  

Vo výrobe sú predmetom skladovania zásoby – suroviny, materiál, diely, alebo 

polovýrobky, v distribúcii hotové výrobky, teda tovar určený na predaj. Optimalizácia 

skladovej logistiky vo sfére výroby a distribúcie má niektoré spoločné, ale aj odlišné 
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charakteristiky. Medzi tieto charakteristiky patria cieľ, účelová funkcia, podmienky, metódy, 

výsledky, možnosti a náklady implementácie, i iné. 

Optimalizácia skladovania vo sfére výroby je na jednej strane riešením najmä 

zásobovania výroby a úzko súvisí s teóriou zásob. Na druhej strane je možné optimalizovať 

skladovanie hotovej výroby. Cieľom najčastejšie býva znižovanie zásob za účelom zníženia 

viazaných finančných prostriedkov a nákladov na skladovanie. V skladoch hotovej výroby, 

ktoré zasahujú do distribučnej logistiky, býva cieľom zrýchlenie toku hotových výrobkov 

a ich expedícia zákazníkom. Účelová funkcia je minimalizácia nákladov a času. Podmienky 

sa vyznačujú väčšou mierou determinizmu, pretože sa viac viažu na výrobu, ktorá je založená 

na plánovaní. Optimalizácia skladovania vo výrobe je závislá najmä od požiadaviek vlastného 

výrobného podniku, ktoré sa dajú zvyčajne ľahšie identifikovať a ich získanie je menej 

náročné. 

Optimalizácia skladovania v distribučnej logistike je náročnejšia, pretože závisí 

najmä od množstva požiadaviek zákazníkov, ktorých je zvyčajne rádovo viac ako 

dodávateľov a dĺžka a komplikovanosť informačných tokov medzi výrobou a zákazníkmi je 

vyššia. Distribúcia uzko súvisí s obchodnou logistikou a trhom, a preto jej procesy majú viac 

stochastický charakter. Účelovou funkciou je minimalizácia času, nákladov na skladovanie 

alebo dopravu, alebo maximalizácia uspokojenia potrieb zákazníka. 

EXTERNÁ A INTERNÁ SKLADOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA  

Okrem rozdelenia možností optimalizácie skladovej logistiky z pohľadu jej funkcie 

v hlavných podnikových logistických činnostiach – v zásobovaní, výrobe a distribúcii 

môžeme skladové hospodárstvo optimalizovať z hľadiska externej a internej skladovej 

infraštruktúry. 

Externá skladová infraštruktúra je tvorená samotnými objektmi skladov 

a dopravných ciest na vybranom území. Či skladové objekty vlastní a prevádzkuje samotný 

podnik alebo využíva služby skladovania od subdodávateľov, jedná sa vždy o priestorovú 

a časovú štruktúru, ktorá môže pokrývať územie jedného alebo viacerých štátov a dosahovať 

globálne rozmery. V oblasti externej skladovej infraštruktúry predstavuje optimalizácia 

hľadanie riešenia lokačných a alokačných úloh. V oblasti lokácie a alokácie skladových 

objektov a optimalizácie dopravných prúdov medzi nimi existuje veľké množstvo metód 

a nástrojov.  
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Interná skladová infraštruktúra, teda vnútorné usporiadanie skladu, činností 

a procesov, ktoré v sklade prebiehajú, je v každom sklade špecifická v závislosti od 

požiadaviek užívateľa, preto nie je jednoduché vytvoriť riešenie aplikovateľné na všetky 

druhy a typy skladov a tovaru. V praxi sa optimalizáciou internej skladovej infraštruktúry 

zaoberajú najmä stredné a veľké sklady, logistické centrá a ako základnú manipulačnú 

jednotku v materiálovom toku sa považuje paletová jednotka.   

Jednou z mnohých možných optimalizačných metód je teória sietí nazývaná aj 

sieťová analýza je dynamicky sa rozvíjajúcou súčasťou teórie grafov. Uplatňuje sa najmä pri 

plánovaní a riadení  rozsiahlejších projektov, v rámci termínového plánovania a navrhovania 

zložitejších výrobných systémov. V technickej oblasti ide predovšetkým o navrhovanie 

rôznych sietí ako sú železničné, inžinierske alebo logistické siete.  

Prvé modely sieťovej analýzy sa začali rozvíjať v oblasti techniky, predovšetkým 

v oblasti elektrických sietí. Neskôr sa sieťové modely začali aplikovať do oblasti ekonomiky a 

informatiky. V súčasnosti sa špeciálne sieťové modely uplatňujú v komunikácii, manažmente, 

v systémoch materiálových tokov v doprave a zásobovaní, ale aj v oblasti finančných tokov. 

Z hľadiska praktického využitia má sieťová analýza významné miesto medzi metódami 

operačného výskumu aplikovanými v praxi. 

ZÁVER 

Optimálne nastavené a fungujúce skladové hospodárstvo konkrétneho podniku sa líši 

najmä v závislosti od typu materiálu, ktorý sa bude skladovať, od sféry podnikovej logistiky 

ktorej súčasťou je skladovanie a neposlednom rade aj od finančných možností podniku. 

Dôležitá je aj výška nákladov na pracovné sily, technické a technologické zariadenia, priestor 

a informačný systém. Správne fungovanie skladovania môže zlepšiť tok produktov, zvýšiť 

výkonnosť a kapacitu skladu, znížiť náklady, zlepšiť služby poskytované zákazníkom 

a napokon aj zlepšiť pracovné podmienky zamestnancov. 

Príspevok vznikol za podpory grantovej agentúry VEGA 1/0432/08 ,, Model deľby 

prepravnej práce v doprave s ohľadom na kapacitu infraštruktúry “ riešenej na Katedre 

železničnej dopravy, ŽU v Žiline. 



11th International Scientific Conference 
LOGI 2010 

134 

LITERATURE 

[1] SIXTA, J., MAČÁT, V.: Logistika, teorie a praxe. Brno, CP Books 2005, ISBN 80-

251-0573-3 

[2] DOLINAYOVÁ, A., ČAMAJ, J., PRŮŠA, P.: Economic effects of realization 

logistics centres. In: Logistic centres. - Pardubice : Institut Jana Pernera, 2008. - 

ISBN 978-80-86530-52-9. - P. 11-17. 

[3] CEMPÍREK, V., KAMPF, R.: Logistika. Institut Jana Pernera, Pardubice 2005, 

ISBN 80-86530-23-X 

[4] ROUWENHORST, B. and col.: Warehouse design and control: Framework and 

literature review. In: European Journal of Operational Research. 2000 

[5] ČAMAJ, J., ZITRICKÝ, V.:  Railway transport and logistic. In: 6th Conference of 

European Students of Traffic and Transportation Sciences : "Transport modal split as 

economic indicator": international scientific conference, June, 11th - 14th 2008 

Žilina, Slovakia. - Žilina : Žilina University, 2008. - ISBN 978-80-8070-869-6. - P. 

123-124. 

[6] KAMPF, R., HODÁŠ-PAUER, M. Development of innovations in transport 

companies SR. In scientific journal on transport and logistics „LOGI“, 2(1), p. 23 – 

28, ISSN 1804-3216 

[7] ŠVAGR, P. Method of benchmarking and its use in transport companies. In scientific 

journal on transport and logistics „LOGI“, 2(1), p. 63 – 67, ISSN 1804-3216 



11th International Scientific Conference 
LOGI 2010 

135 

COORDINATION OF FREIGHT TRANSPORT AND 

LOGISTICS CENTRES 

Pavol Meško, Jozef Gašparík, Jana Lalinská, Lumír Pečený1 

 

 

ABSTRACT 
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KEY WORDS 

Logistics centres, DPSIR model, environmetn, transport 

 

LANGUAGE OF THE PAPER: 

Slovak 

 

REVIEWERS 

doc. Ing. Petr Průša, Ph.D. - petr.prusa@upce.cz 

doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D. – jaromir.siroky@upce.cz 

                                                 
1 Ing. Pavol Meško, PhD., doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD., Ing. Jana Lalinská, Ing. Lumír Pečený, University of 
Žilina, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communication, Department of Railway 
Transport, Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina, Slovakia, E-mail: pavol.mesko@fpedas.uniza.sk, 
jozef.gasparik@fpedas.uniza.sk, jana.lalinska@fpedas.uniza.sk, lumir.peceny@fpedas.uniza.sk 



11th International Scientific Conference 
LOGI 2010 

136 

KOORDINÁCIA NÁKLADNEJ DOPRAVY A LOGISTICKÉ CENTRÁ 

ÚVOD  

Trvalo udržateľný rozvoj dopravy je možné dosiahnuť prostredníctvom koordinácie 

dopravy. Koordinácia nákladnej dopravy resp. optimálna deľba dopravnej práce jednotlivých 

druhov dopravy predstavuje efektívny spôsob zabezpečovania požiadaviek prepravcov, ktorý 

sa prejaví v maximálne úzkej súčinnosti zúčastnených druhov dopravy. Je potrebné aby tieto 

druhy dopravy vzájomne spolupracovali a dopĺňali sa v zabezpečovaní dopravnej obsluhy. 

Tieto priority patria k základným pri definovaní cieľov dopravnej politiky štátu.  

Koordinácia nákladnej dopravy má splniť svoj primárny cieľ a to je optimálne 

využitie potenciálu jednotlivých druhov dopravy a podpora environmentálne priaznivejších 

druhov dopravy. Stav resp. smerovanie dopravy k jej trvalo udržateľnému rozvoju je možné aj 

prostredníctvom investícií do budovania infraštruktúry verejných logistických centier a 

legislatívnou podporou budovania a prevádzky logistických centier.  

1 OPATRENIA NA KOORDINÁCIU NÁKLADNEJ DOPRAVY 

Súčasný stav deľby dopravnej práce v doprave a celkovú situáciu v doprave ako aj 

stav po implementácii opatrení je potrebné hodnotiť rovnakou štruktúrou ukazovateľov. 

Hodnotiace ukazovatele je potrebné analyzovať v súvztažnosti k opatreniam koordinátora - 

štátu v dopravnom sektore. Na hodnotenie vplyvu opatrení štátu je možno výhodne použiť 

tzv. model DPSIR. Súbor hodnotiacich ukazovateľov usporiadaných v zmysle DPSIR modelu 

umožňuje poznať príčinno - následné vzťahy medzi činnosťou dopravy a stavom životného 

prostredia a poskytuje inovatívny pohľad na stav deľby dopravnej práce a vývoj trvalo 

udržateľného rozvoja v doprave prostredníctvom integrovaného hodnotenia. Z analýzy 

situácie v doprave pomocou DPSIR modelu [3] vyplýva súbor opatrení, ktorými môže štát 

koordinovať prostredie nákladnej dopravy na území, v ktorom má rozhodovaciu právomoc. 

Opatrenia na koordináciu nákladnej dopravy možno členiť do týchto hlavných skupín:  

• investície do budovania dopravnej infraštruktúry, 

• organizačné dopravné opatrenia, 

• legislatívne opatrenia, 
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• spoplatňovanie, 

• informovanosť a neformálne opatrenia. 

Tabuľka 1 poskytuje prehľad hlavných skupín opatrení v doprave, ako aj ich 

podrobnejšie členenie, ktoré možno použiť pri koordinácii nákladnej dopravy a môžu byť 

usporiadané do zväzku opatrení a vytvárať tak varianty (obr. 1), ktoré korešpondujú so 

scenármi budúceho možného vývoja v doprave. Tieto majú zabezpečiť naplnenie cieľov, 

ktoré boli stanovené na začiatku procesu koordinácie dopravy. 

Tab.1. Skupiny opatrení dopravnej politiky (koordinácie nákladnej dopravy)  

O1 Investície do 
budovania 
dopravnej 
infraštruktúry 

železničná infraštruktúra výstavba novej železničnej infraštruktúry 

modernizácia železničnej infraštruktúry 

cestná infraštruktúra výstavba novej cestnej infraštruktúry 
modernizácia cestnej infraštruktúry 

infraštruktúra kombinovanej 
dopravy 

výstavba novej infraštruktúry kombinovanej 
dopravy 
modernizácia infraštruktúry kombinovanej 
dopravy 

infraštruktúra vodnej 
dopravy 

výstavba novej infraštruktúry vodnej dopravy 
modernizácia infraštruktúry vodnej dopravy 

infraštruktúra leteckej 
dopravy 

výstavba novej infraštruktúry leteckej 
dopravy 
modernizácia infraštruktúry leteckej dopravy 

infraštruktúra verejných 
logistických centier 

výstavba novej infraštruktúry verejných 
logistických centier 
modernizácia infraštruktúry verejných 
logistických centier  

zavádzanie moderných 
informačných 
a komunikačných 
technológií 

budovanie telematických aplikácii v doprave 
modernizácia telematických aplikácii v doprave 
zavádzanie nových informačných technológii 
podporujúcich interoperabilitu železničnej 
dopravy 

O2 Organizačné 
dopravné 
opatrenia 

obmedzenie rýchlosti jazdy kontrola rýchlosti ťažkých nákladných vozidiel 
časové a územné 
obmedzenie jazdy cestných 
nákladných vozidiel 

kontrola času jazdy ťažkých nákladných vozidiel 

podpora kombinovanej 
dopravy 

priorita trás vlakov kombinovanej dopravy 

obmedzenie parkovania  
O3 Legislatívne 

opatrenia 
liberalizácia dopravného 
trhu  

 

obmedzenie vstupu na 
dopravný trh  

 

legislatívne opatrenia 
v environmentálnej oblasti 

 

legislatívna podpora 
budovania a prevádzky 
logistických centier 
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legislatívna podpora 
budovania klastrových 
štruktúr 

 

O4 Spoplatňovanie daňové platby a poplatky daň za vozidlo 
povinné poistenie 
poplatok za likvidáciu vozidla 
platby za prejdenú vzdialenosť 
dane z pohonných hmôt 
platby za používanie infraštruktúry (parkovné, 
mýtne) 

daňová diferenciácia 
a daňové úľavy 

daň z pridanej hodnoty 
spotrebné dane 
daň z príjmu 
daň z motorových vozidiel 
daň z nehnuteľností 
úľavy v platení poplatkov 
zaradenie určitého druhu dopravy do zníženej, 
resp. základnej sadzby dane z pridanej hodnoty 

dotácie a iné formy priamej 
a nepriamej podpory 

dotácie na výstavbu a prevádzku dopravnej 
infraštruktúry ekologicky priaznivejších druhov 
dopravy 
odpočítateľné daňové položky 
clá a tarify 
poskytnutie infraštruktúry pod medznými 
nákladmi  
obchodné kontrakty alebo zákazky dohodnuté 
na vládnej úrovni 

priama internalizácia 
externých nákladov  

spoplatnenie kongescií 
obchodovateľné kvóty emisií 

O5 Informovanosť 
a neformálne 
opatrenia 

informačná kampaň 
zameraná na zmenu 
správania v doprave 

účasť verejnosti na dopravnom plánovaní 
vzdelávacie a informatívne programy 

zvyšovanie povedomia 
verejnosti o výhodách 
environmentálne 
priaznivejších druhoch 
dopravy 

podpora používania biopalív  

vytvorenie databázy vplyvov dopravy na životné 
prostredie 

zapracovanie poznatkov o environmentálnych 
dosahoch dopravy a o trvalo udržateľnej 
doprave do učebných osnov pre všetky stupne 
vzdelávania 

zvyšovanie povedomia verejnosti o negatívnych 
vplyvov dopravy na životné prostredie  
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Obr.1 Zostava variantov z množiny opatrení 

Scenár bez zavedenia opatrení (tzv. nulový variant), ktorý predpokladá vývoj 

v doprave bez zásahov a následné zostavenie tohto scenára musí byť vykonané takým 

spôsobom, aby umožňoval seriózne porovnanie jednotlivých scenárov. Prijatie variantu 

predstavujúceho skupinu opatrení vedie k určitému možnému budúcemu scenáru (obr. 2). 

Varianty vytvorené jednotlivými opatreniami vytvárajú pohľad na možný budúci vývoj 

prostredníctvom ukazovateľov a umožňujú rozpoznať vplyv na všetkých účastníkov, ktorí sú 

zapojení do procesu koordinácie dopravy. Rôzne zameranie variantov determinuje aj súbor 

opatrení.  

Obr.2 Scenáre charakterizujú rozličné možnosti budúceho vývoja v doprave 

 

Množina opatrení koordinácie nákladnej 
dopravy 

Zostavené varianty  
(kombinácia jednotlivých opatrení) 

Investície do budovania dopr. infraštruktúry

Organizačné dopravné opatrenia 

Legislatívne opatrenia 

Spoplatňovanie 

Informovanosť a neformálne opatrenia

1. variant  

2. variant  

3. variant  

n. variant  

. 

. 

. 

. 

Trendový scenár (vývoj 
v doprave bez zavedenia 

opatrení) 

Možný budúci scenár 
(prijatie variantu opatrení na 

podporu cestnej dopravy) 

Možný budúci scenár  
(prijatie variantu opatrení na 

podporu enviromentálne 
priaznivejších druhov 

dopravy) 

Rozhodovanie 
o prijatí variantu 

opatrení  
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2 ANALÝZA DÔSLEDKOV OPATRENÍ KOORDINÁCIE 

NÁKLADNEJ DOPRAVY 

Pri zisťovaní vplyvu opatrení koordinácie nákladnej dopravy je potrebné komplexne 

poznať vzťahy v sektore dopravy a ekonomické závislosti medzi nasledovnými objektmi: 

celkové prepravné náklady, organizácia distribúcie tovaru, dopyt po nákladnej doprave. 

Poznanie vzájomných vzťahov umožňuje použitie účinných opatrení, ktorými sa vytvorí 

prostredie na rozvoj ekologicky priaznivejších druhov dopravy. 

Obr.3 Vzájomné vzťahy objektov v sektore dopravy 

 

Vplyv organizácie distribúcie tovaru na dopyt po doprave 

Výroba, distribúcia a doprava sa často chápe ako sieť pozostávajúca z uzlov, ktoré sú 

navzájom poprepájané dopravnými cestami a komunikačnými kanálmi. Uzly predstavujú 

výrobné závody, distribučné centrá, maloobchodné predajne, v ktorých sa vykonáva fyzická 

transformácia (výroba), logistická transformácia (veľkosť, frekvencia zásielok, manažment 

zásob), zmena vlastníctva (predaj). Systém organizácie distribúcie výraznou mierou 

ovplyvňuje dopyt po nákladnej doprave [6].  

Existujú viaceré analytické modely objasňujúce vzťah medzi organizáciou distribúcie 

tovaru a dopytom po nákladnej doprave. Jedným z nich je analytický model, ktorý pri analýze 

dopytu po nákladnej doprave vychádza zo spôsobu organizácie tovarových tokov. Štruktúra 

modelu (obr. 4) vychádza zo vzťahu, ktorý existuje medzi distribúciou tovaru a nákladnou 

dopravou. Ako už bolo uvedené, vychádza z tovarových tokov, ktoré sú generované 
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distribučnými činnosťami podniku. Tovarové toky sú charakterizované veľkosťou a 

frekvenciou dodávok určených pre ďalší článok v logistickom reťazci. V zásade predstavujú 

dopyt po nákladnej doprave. Na úrovni dopravných činností sa tovarové toky menia na 

dopravné toky. 

Obr.4 Analytický model – vzťah  medzi organizáciou distribúcie tovaru  a nákladnou 
dopravou 

V rámci organizácie distribúcie tovaru sú význačné tri oblasti, a to logistická 

štruktúra, koncepcia logistického riadenia a ponuka zákazníckych služieb. Tieto ovplyvňujú 

dopyt po nákladnej doprave a v konečnom dôsledku dopravný výkon a intenzitu dopravy. 

Vplyv logistickej štruktúry na dopyt po doprave 

Logistická štruktúra pozostáva zo všetkých uzlov výrobnej a distribučnej siete (napr. 

dodávatelia, distribučné centrá, výrobné závody, veľkoobchod, maloobchod a koneční 

zákazníci). Primárny vplyv logistickej štruktúry na dopyt po doprave je spojený so 

vzdialenosťou medzi spomínanými uzlami, teda ich počtom a umiestnením. Dopravná 

vzdialenosť ovplyvňuje  výber druhu dopravy. Prepravcovia nemusia mať napojenie na 

železničnú, resp. vodnú infraštruktúru, preto preprava tovaru sa môže uskutočniť aj 

kombináciou cesta – železnica, železnica – vodná doprava. Prepravované množstvo tovaru má 

taktiež značný vplyv na dopyt po doprave. Prepravcovia s väčším množstvom tovaru majú 

väčšiu možnosť združovať zásielky a používať väčšie vozidlá, ako malí prepravcovia. Tok 

výrobkov podlieha význačným zmenám na trajektórii z miesta surovinových zdrojov až ku 

konečnému zákazníkovi. Tieto zmeny sa prejavujú predovšetkým na hmotnosti, objeme a 

vlastnostiach tovaru. Preto podniky sa snažia procesy spôsobujúce spomínané zmeny tovarov 

priblížiť ku konečným zákazníkom. 

Organizácia distribúcie tovaru 

Tovarové toky

Dopravné činnosti 

Dopravné toky
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Vplyv koncepcie logistického riadenia a zákazníckych služieb na dopyt po 

doprave 

Koncepcia logistického riadenia v zásade stanovuje spôsob organizácie tovarových 

tokov t. j. ovplyvňuje ich charakteristické vlastnosti, ktoré sú nasledovné:  

1. Frekvencia a priemerná veľkosť zásielky ovplyvňujú možnosti združovania zásielok 

pre lepšie využitie ložnej kapacity dopravného prostriedku. Teda zásielka sa môže 

prepraviť v plne vyťaženom nákladnom vozidle, alebo vo viacerých menej 

vyťažených vozidlách, čo na jednej strane umožňuje zvýšiť frekvenciu zásielok, ale 

na druhej strane to zvyšuje intenzitu dopravy. 

2. Možnosť prepravy tovaru pri spiatočnej jazde (v železničnej preprave technická 

charakteristika nákladných vozňov umožňuje prepravu viacerých druhov tovaru 

jedným radom vozňa, napr. po preprave uhlia sa môže vozeň využiť na prepravu 

dreva, v cestnej preprave nákladné vozidlá po vykládke tovaru sa vyťažujú na 

spiatočnej jazde napr. obalovým materiálom resp. prepravným prostriedkami ako sú 

palety, kontajnery, čím sa zabráni prázdnym behom dopravných prostriedkov).  

3. Rýchlosť dodania akou majú byť zásielky doručené (pri prepravách “z domu do 

domu“). Požadovaná rýchlosť doručenia zásielky ovplyvňuje výber druhu dopravy a 

možnosť združovania zásielok.  

4. Vyžadovaná spoľahlivosť doručovania zásielok. Má taktiež vplyv na výber druhu 

dopravy a na možnosti združovania zásielok. 

5. Špecifické vlastnosti tovaru:  

o fyzikálne vlastnosti (skupenstvo, horľavosť, výbušnosť, prašnosť atď.) 

a spôsob balenia (voľne ložený, paletizovaný, kontajnerizovaný tovar). Toto 

ovplyvňuje výber typu dopravného prostriedku, možnosť združovania zásielok. 

Ďalej tieto vlastnosti rozhodujú o tom, či zásielky môžu byť prepravované 

v tom istom dopravnom prostriedku alebo nie. 

o hodnota tovaru. Drahý tovar má zvyčajne vysoké náklady príležitosti, preto 

vyžaduje rýchlu prepravu. 

o rýchloskaziteľný tovar vo fyzickom význame (napr. potraviny) alebo 

v komerčnom význame (napr. noviny, časopisy). Takýto tovar tiež vyžaduje 

rýchlu prepravu. 
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Spomínané charakteristiky tovarových tokov sú ovplyvňované viacerými zložkami 

logistického riadenia. Medzi priemernou veľkosťou zásielok, frekvenciou zásielok 

a veľkosťou zásob, ktoré sú držané v určitých článkoch logistického reťazca, existuje spätná 

väzba. Podniky sa snažia nájsť rovnováhu medzi nárastom prepravných nákladov a úsporami 

nákladov na držanie zásob, ktoré vzniknú zvyšovaním frekvencie zásielok. 

Vplyv dopravných činností na dopravné toky 

Dopravné činnosti sa týkajú organizácie samotnej prepravy tovaru. Od efektívnosti 

uskutočňovania dopravných činností sa odvíja dopravný výkon (vyjadrený vo vozidlových 

kilometroch).  Nasledovné dopravné činnosti výrazným spôsobom ovplyvňujú dopravné toky:  

• združovanie zásielok, 

• rozhodovanie o využití prepravných prostriedkov (použitie paliet, kontajnerov), 

• voľba druhu dopravy, 

• voľba dopravcu, 

• smerovanie a organizácia dopravy (priama zásielka, resp. združená zásielka), 

• plánovanie odchodov a príchodov dopravných prostriedkov.  

Určité dopravné činnosti môžu patriť do kompetencie prepravcu. Vývoj smeruje 

k tomu, že rozhodovanie o dopravných činnostiach dávajú prepravcovia do kompetencie 

dopravcov a poskytovateľov logistických služieb, avšak väčšinou rozhodnutie o druhu 

dopravy je stále na prepravcoch. Pozitívum prevzatia tejto úlohy sa prejavuje v tom, že 

dopravcovia môžu vykonávaním zbernej služby ovplyvniť intenzitu nákladnej dopravy. 

Organizácia distribúcie tovaru vytvára a ovplyvňuje dopyt po doprave a dopravné 

toky. Mechanizmus, pomocou ktorého organizácia distribúcie tovaru ovplyvňuje dopyt po 

doprave a dopravné toky, je znázornený na obr. 5. Obrázok konkretizuje analytický model 

uvedený na obr. 4. Znázorňuje iba jednosmerné vzťahy, pretože zámerom je poukázať ako 

zmeny v distribúcii tovaru môžu ovplyvniť dopravné toky (vozidlové kilometre). 

V skutočnosti existujú obojsmerné vzťahy a dochádza k spätnému ovplyvňovaniu, napr. rast 

nákladov ako dôsledok opatrení dopravnej politiky ovplyvní realizáciu dopravných činností  

(napr. lepšie využívanie ložnej kapacity dopravného prostriedku), a zároveň rast prepravných 

nákladov vplýva na organizáciu distribúcie tovaru (napr. zmena koncepcie logistického 

riadenia). 



11th International Scientific Conference 
LOGI 2010 

144 

Obr.5 Vplyv organizácie distribúcie tovaru na dopyt po doprave a na dopravné toky 

 

Náklady spojené s prepravou tovaru 

Po analýze celkových spoločenských nákladov dopravy je zrejmé, že i keď skladba 

nákladov závisí od konkrétneho druhu dopravy, v zásade možno všetky náklady rozdeliť do 

troch základných skupín a to: 

• náklady užívateľa dopravnej infraštruktúry (dopravný prostriedok, pohonné látky, 

mzdy, ostatné náklady vzniknuté počas prepravy), 

• náklady obstarávateľa infraštruktúry (investície, údržba, dopravná obsluha a dozor), 

• náklady z externých dopadov (náklady z dopravných nehôd, enviromentálne náklady, 

náklady z kongescie a iné). 
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Poznanie externých dopadov v doprave, ich identifikácia a popis, no najmä voľba 

vhodnej metódy ich ocenenia, je vo veľkej miere predpokladom ich adekvátnej internalizácie 

v rámci modernej a harmonizovanej európskej dopravnej politiky. 

3 KOMPLEXNÝ POHĽAD NA DOSAH OPATRENÍ KOORDINÁCIE 

NÁKLADNEJ DOPRAVY 

Komplexný pohľad na koordinačné opatrenia dopravnej politiky znamená syntézu 

pohľadu všetkých zúčastnených subjektov, ktorých sa opatrenia týkajú, t. j. prepravca, 

dopravca a štát. Taktiež možno komplexný pohľad definovať ako vyjadrenie verejného 

záujmu a záujmu trvalo udržateľného rozvoja a mobility. 

Hodnotiť dosah opatrení dopravnej politiky - skupiny opatrení, je potrebné podľa 

hodnotiacich kritérií, ktoré vyplývajú z analýzy podľa modelu DPSIR [4]. V tabuľkách 2 a 3 

sú uvedené predpokladané dosahy koordinačných opatrení skupín O1 a O3, ktorých súčasťou 

sú opatrenia podporujúce verejné logistické centrá.  

Tab. 2. Vplyv opatrení skupiny O1 

Účastníci Ciele Skupina opatrení O1: 
Investície do budovania dopravnej infraštruktúry

Operátori 
/dopravcovia 

spotreba paliva pôsobí na znižovanie spotreby paliva v prípade skrátenia 
času prepravy 

mzdové náklady pôsobí na znižovanie mzdových nákladov v prípade 
skrátenia času prepravy 

náklady na opravy 
a údržbu dopravných 
prostriedkov 

nová alebo modernizovaná infraštruktúra má lepšie 
parametre, čo sa prejaví v poklese nákladov na opravy 
a údržbu dopravných prostriedkov 

Užívatelia 
/prepravcovia 

cena prepravy môže mať vplyv na rast ceny za prepravu 
čas prepravy skracuje čas prepravy 
spoľahlivosť  pôsobí na zvyšovanie spoľahlivosti dodávok tovaru 
bezpečnosť prepravy pôsobí na zvyšovanie bezpečnosti prepravy 
dostupnosť služieb pôsobí na zvyšovanie dostupnosti služieb 
frekvencia služieb zrýchlenie obratu vozidiel 

Štát /orgány 
štátnej 
správy 
/tvorcovia 
dopravnej 
politiky 
/verejnosť 

zmena dopytu po 
environmentálne 
priaznivejších druhoch 
dopravy 

pôsobí na zmenu dopytu po environmentálne 
priaznivejších druhoch dopravy (okrem investícií do 
budovania cestnej infraštruktúry) 

intenzita dopravy znižuje intenzitu cestnej dopravy (okrem investícií do 
budovania cestnej infraštruktúry) 

dopravná špička  zmierňuje dopravnú špičku 
zmena času dopravnej 
špičky 

nemá vplyv na zmenu času dopravnej špičky 

kongescie zvyšuje kapacitu infraštruktúry, znižuje rozsah kongescií 
nehodovosť znižuje nehodovosť 
emisie škodlivých látok znižuje hodnoty emisií škodlivých látok (okrem investícií do 

budovania cestnej infraštruktúry) 
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expozícia obyvateľstva 
hlukom 

pôsobí na znižovanie škodlivých emisií hluku  

nároky na územie (záber 
pôdy) 

zvyšuje nároky na územie 

náklady na údržbu 
infraštruktúry 

znižuje náklady na údržbu infraštruktúry 

Tab. 3. Vplyv opatrení skupiny O3 

Účastníci Ciele Skupina opatrení O3: 
Legislatívne opatrenia 

Operátori 
/dopravcovia 

spotreba paliva pôsobí na znižovanie spotreby paliva (legislatívne 
opatrenia v environmentálnej oblasti) 

mzdové náklady nemá vplyv na znižovanie mzdových nákladov  
náklady na opravy 
a údržbu dopravných 
prostriedkov 

pôsobí na pokles nákladov na opravy a údržbu 
dopravných prostriedkov (legislatívne opatrenia 
v environmentálnej oblasti) 

Užívatelia 
/prepravcovia 

cena prepravy môže mať vplyv na rast ceny za prepravu (legislatívne 
opatrenia v environmentálnej oblasti) 
môže mať vplyv na pokles ceny za prepravu (liberalizácia 
dopravného trhu) 

čas prepravy nemá vplyv na čas prepravy 
spoľahlivosť  nemá vplyv na znižovanie spoľahlivosti dodávok tovaru 
bezpečnosť prepravy pôsobí na zvyšovanie bezpečnosti prepravy 
dostupnosť služieb nemá vplyv na znižovanie dostupnosti služieb 
frekvencia služieb nemá vplyv na spomalenie obratu vozidiel 

Štát /orgány 
štátnej 
správy 
/tvorcovia 
dopravnej 
politiky 
/verejnosť 

zmena dopytu po 
environmentálne 
priaznivejších druhoch 
dopravy 

pôsobí na zmenu dopytu po environmentálne 
priaznivejších druhoch dopravy (liberalizácia dopravného 
trhu, legislatívne opatrenia v environmentálnej oblasti) 

intenzita dopravy nemá vplyv na znižovanie intenzity cestnej dopravy  
dopravná špička  nemá vplyv na dopravnú špičku 
zmena času dopravnej 
špičky 

nemá vplyv na zmenu času dopravnej špičky 

kongescie nemá vplyv na rozsah kongescií 
nehodovosť nemá vplyv na nehodovosť 
emisie škodlivých látok znižuje hodnoty emisií škodlivých látok (legislatívne 

opatrenia v environmentálnej oblasti) 
expozícia obyvateľstva 
hlukom 

pôsobí na znižovanie škodlivých emisií hluku (legislatívne 
opatrenia v environmentálnej oblasti) 

nároky na územie (záber 
pôdy) 

nezvyšuje nároky na územie 

náklady na údržbu 
infraštruktúry 

nemá vplyv na znižovanie nákladov na údržbu 
infraštruktúry 

Z konkrétnych opatrení štátu podporujúcich koordináciu nákladnej dopravy je 

vhodné v modernej ekonomike zvlášť odporučiť budovanie infraštruktúry verejných 

logistických centier. 

V posledných rokoch je snaha riešiť komplexne prepravné reťazce. Logistický 

prístup umožňuje optimalizovať riešenie prepravného procesu ako celku. Logistické systémy 

riadenia obehu materiálu, jeho skladovania, balenia, prekládky, distribúcie a prepravy nemôžu 
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byť realizované bez stabilne fungujúceho prepravného systému. Preprava v tomto systéme 

musí byť integrujúcim prvkom logistických systémov.  

Práve z dôvodu efektívnosti a urýchlenia vzájomných vzťahov medzi dopravným 

systémom a ostatnými systémami sú v posledných rokoch budované tzv. logistické centrá. 

Logistické centrum je teda uzlovým bodom, v ktorom sa stýkajú dopravné prostriedky 

rôznych druhov dopravy. Tieto je však potrebné chápať ako verejné logistické centrá, keďže 

výstavba je podporovaná verejnými zdrojmi [1].  

Z pohľadu dopravnej logistiky je možné tieto centrá charakterizovať týmito 

atribútmi: 

• vstupom dopravných podnikov, zasielateľov, logistických operátorov, 

• vstupom obchodných, poisťovacích a bankových organizácií, colných orgánov, 

orgánov štátnej správy a pod., 

• napojenie najmenej na dva druhy dopravy, 

• vybavenie terminálom kombinovanej dopravy, 

• synergickým efektom. 

Financovanie verejných logistických centier musí byť realizované z viacerých 

zdrojov. Z verejných zdrojov sa predpokladá financovanie: 

• nákladov spojených s výkupom pozemkov, 

• budovania inžinierskych sietí a nutné preložky inžinierskych sietí v súvislosti 

s budovaním centier, zásobovanie elektrickou energiou, 

• prístupových ciest a príjazdových komunikácii na celoštátnu sieť cestnej, železničnej 

a vodnej dopravy, 

• infraštruktúry pre technologické operácie potrebné v spojení s daným druhom 

dopravy (vodné bazény, vlečky a pod.), 

• podpory životného prostredia (protihlukové bariéry a pod.), 

• prepojenia informačných a riadiacich systémov, 

• podpory nákupu dopravných a prepravných prostriedkov, 

• odpadového hospodárstva (recyklácia, likvidácia), 

• nákupu služieb (poradenské služby) v oblasti obstarania podnikateľských plánov 

alebo ďalších aktivít spojených s rozvojom podniku. 



11th International Scientific Conference 
LOGI 2010 

148 

Navyše je možné získať zdroje z Európskej únie formou nenávratnej dotácie verejnej 

podpory až do 50 % oprávnených nákladov. Podpora sa týka prínosov z vytvorenia nových, 

dlhodobo stabilných pracovných príležitostí v oblasti spracovateľského priemyslu s vysokou 

pridanou hodnotou, posilňujúce spoluprácu podnikov a podporujúce export miestnych 

výrobkov. Zo súkromných zdrojov si podnikateľské subjekty obstarajú výstavbu vlastných 

objektov vrátane technologického vybavenia, informačných systémov, doplnkových 

a sprievodných služieb. 

ZÁVER 

Logistické centrum efektívnym riadením logistických činností znižuje zaťaženie 

dopravnej infraštruktúry a presúva prepravu na environmentálne priaznivejšie druhy dopravy, 

zároveň prispôsobuje infraštruktúru prognózovaným požiadavkám logistického trhu 

(odbúranie priamej prepravy tovaru od dodávateľa k prijímateľovi a vytvorenie verejných 

logistických centier ako medzičlánkov). Celkový úžitok nemôže byť hodnotený izolovane 

v regióne, zvyšuje sa s prepojením na ďalšie logistické centrá, ktoré medzi sebou kooperujú 

na najrôznejšej úrovni. Spolupráca (zväz, združenie) logistických centier podporuje efektívne 

ekonomické a dopravné obehy a upevňuje tak konkurencieschopnosť zúčastnených podnikov 

v logistických centrách. 

Príspevok je spracovaný s podporou projektu „Prenos inovatívnych poznatkov 

a technológií v logistických a dopravných procesoch“, ITMS kód projektu 26220220006, 

Žilinská univerzita v Žiline. 

 
 

 
ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja 
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ABSTRACT 

The article focused on the role of reverse logistics in the logistics system. It defines 

reverse logistics and closes to present-day its application and importance. Describes its 

activities, characterizes the return products and mentioned the possibility of treatment 

with such products. This article also discusses the use of returnable plastic packaging 

in the automotive industry as one option for reducing adverse effects of reverse 

logistics. 
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REVERZNÁ LOGISTIKA A LOGISTIKA ODPADU 

ÚVOD  

Jednou z oblastí, ktorej sa začína v poslednom čase venovať pozornosť, je reverzná 

logistika. Reverzná logistika je súčasťou širšieho procesu riadenia logistického reťazca 

nazývaného riadenie reklamácií. Ten zahŕňa všetky aktivity spojené s tokom reklamácií, 

reverznou logistikou, efektívnym posúdením a ukončením reklamácií. Reverzná logistika 

zahŕňa tradičné logistické aktivity dopravy a riadenia zásob, pričom sa však zameriava na 

spätný proces. 

1. DEFINÍCIA REVERZNEJ LOGISTIKY 

Reverzná (spätná) logistika je tok použitých výrobkov, obalov a iných materiálov, 

ktoré vychádzajú od spotrebiteľa. Ide predovšetkým o toky už spotrebovaných výrobkov, čiže 

odpadu, o prázdne obaly, ale aj o reklamovaný tovar. 

Hlavnou náplňou reverznej logistiky (resp. spätnej logistiky) je zber, triedenie, 

demontáž a spracovanie použitých výrobkov, súčiastok, vedľajších produktov, nadbytočných 

zásob a obalového materiálu, kde hlavným cieľom je zaistiť ich nové využitie alebo 

materiálové zhodnotenie spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu a ekonomicky 

zaujímavý. 

Niektoré krajiny už zaviedli do svojej legislatívy opatrenia vyžadujúce od podniku, 

aby zabezpečil aspoň čiastočnú recykláciu svojich výrobkov a obalov. Podniky sú tak nútené 

k zodpovednosti za výrobok v priebehu ich celého životného cyklu, t.j. od získavania surovín, 

cez výrobu, až po jeho likvidáciu. V niektorých prípadoch má podnik povinnosť odoberať 

použité výrobky späť a zaistiť ich likvidáciu v súlade so zákonom. Týmto vzniká situácia, že 

mnoho výrobkov sa musí vracať z miesta, kde skončil ich životný cyklus (najčastejšie od 

spotrebiteľa) späť k výrobcovi, alebo k firme, ktorá je poverená ich spracovaním. Aktivity 

vedú k materiálovému toku, ktorý má opačný smer ako v klasickom zásobovacom reťazci. 

2. REVERZNÁ VS. ZELENÁ (GREEN LOGISTICS) LOGISTIKA   

Spätná logistika sa venuje predovšetkým pohybu tovaru z miesta jeho typickej 

spotreby späť k výrobcovi s cieľom opätovne tento tovar zhodnotiť. 
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Zelená logistika študuje a minimalizuje dopady logistiky na životné prostredie, 

napríklad meria vplyv konkrétnych druhov dopravy na životné prostredie, snaží sa znížiť 

energetickú a materiálovú náročnosť rôznych logistických činností, má väzbu na certifikáciu 

podľa normy ISO 14000. Niektoré aktivity zelenej logistiky patria aj do oblasti spätnej 

logistiky. Napríklad prepracovanie použitého výrobku pre nové využitie je predmetom 

záujmu spätnej aj zelenej logistiky. Existuje ale množstvo činností zelenej logistiky, ktoré sa 

k reverznej logistike nevzťahujú, ako sú napr. znižovanie spotreby energie, navrhovanie 

jednorazových obalov so zníženou spotrebou materiálu, atď. 

Obr. 1 Vzťah reverznej a zelenej logistiky 

 
 

Zdroj: RADOSLAV ŠKAPA: Reverzní logistika, Brno, 2005 

3. VÝZNAM REVERZNEJ LOGISTIKY 

Význam reverznej logistiky sa líši podľa odvetvia. Všeobecne povedané, 

v odvetviach s vysokou hodnotou tovaru alebo s vysokým podielom vrátených výrobkov hrá 

reverzná logistika dôležitú úlohu. Podniky v týchto odvetviach vyvíjajú úsilie na zlepšenie 

procesu spätných materiálových tokov. Ako príklad odvetvia s významnou úlohou  reverzne 

logistiky možno uviesť trh s náhradnými dielmi pre automobilový priemysel. 

V oblasti maloobchodu vrátia zákazníci približne 6 % výrobkov. Zásielkové obchody 

predávajúce tovar prostredníctvom katalógov čelia omnoho vyššiemu percentu vrátených 

výrobkov, a to až o 25 %. Tieto podniky sa musia zaujímať o zlepšenie procesu spätných 

tokov, aby minimalizovali množstvo vrátených výrobkov a náklady s tým spojené. 

Ďalší rozmach reverznej logistiky je možné prisúdiť najmä dvom hlavným príčinám. 

Prvou z nich je rozvoj on-line predaja, kde podiel vrátených výrobkov niekoľkonásobne 

prevyšuje podiel vrátených výrobkov predaných v kamenných obchodoch. S rozširovaním 

internetu a najmä s ubúdajúcim strachom z on-line nakupovania môžeme predpokladať, že 
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celkové množstvá tovaru, prúdiaceho od koncového spotrebiteľa distribučnými kanálmi späť 

k predajcovi/výrobcovi, sa budú zvyšovať. Nemalý význam má tiež prehĺbenie záujmu o 

ekológiu. Nielen spotrebitelia si začínajú čoraz viac uvedomovať význam ekológie, ale aj 

štátne a nadnárodné inštitúcie sa pokúšajú o presadenie ekologickejších prístupov k výrobe a 

spotrebe tovarov a služieb. Snažia sa najmä o propagáciu výrobkov, ktoré:  

• �vykazujú čo najmenší negatívny vplyv na životné prostredie,  

• majú čo najmenšie materiálové a energetické nároky,  

• neobsahujú látky škodiace zdraviu a životnému prostrediu,  

• sú vyrábané z recyklovateľných materiálov,  

• sú opakovateľne použiteľné alebo recyklovateľné, 

• produkujú čo najmenej odpadov poškodzujúcich zdravie a životné prostredie. 

4. AKTIVITY REVERZNEJ LOGISTIKY 

Podľa Škapu1 možno všeobecne rozdeliť hlavné aktivity reverznej logistiky 

nasledovne: 

• použité výrobky od spotrebiteľov – ide o chybné výrobky v záručnej dobe, 

spotrebované výrobky, alebo zakúpené výrobky, ktoré nesplnili očakávania 

zákazníkov, 

• odpad a materiálové straty v súvislosti s výrobou, 

• tovar vrátený obchodom vrátene obalov – do tejto kategórie patria nepredané 

výrobky, ktoré sa dodávateľ alebo výrobca zaviazal odobrať späť (sezónny tovar, 

nadbytočné zásoby, výmena staršieho typu za novší), ďalej sem patria výrobky 

poškodené pri preprave, s uplynulou záručnou dobou a obaly. 

Systém reverznej logistiky je postavený na štyroch základných procesoch, a to: 

1. Gatekeeping – čiže vstupná inšpekcia, ktorá rozhoduje o vpustení pasívneho 

logistického prvku (výrobok, materiál) do systému reverznej logistiky. 

2. Collection – zber, zhromažďovanie výrobkov a materiálov pre ďalšie spracovanie. 

3. Sortation and Separation – materiály sú roztriedené podľa spôsobu, akým budú 

ďalej spracované. 

                                                 
1 RADOSLAV ŠKAPA: Reverzní logistika, Brno, 2005 
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4. Disposition/Re–processing – výrobky sú podľa svojho charakteru a dôvodu vstupu 

do spätného toku spracované – opravené, majú demontované použiteľné funkčné 

diely, sú recyklované, uložené na skládku, alebo spálené. 

4.1. Vlastnosti vracaných produktov 

Možnosti nakladania s vrátenými výrobkami sú vo veľkej miere dané ich 

charakterom. Podľa Brito a Dekkera1 poznáme tri hlavné kritéria, ktoré sa ďalej upresňujú. 

Ide o konštrukčné vlastnosti výrobku, spôsob užívania a životnosť. 

1. Konštrukčné vlastnosti – pre reverznú logistiku sú rozhodujúce najmä: 

o jednoduchosť demontáže, 

o homogenita jednotlivých prvkov výrobkov, 

o prítomnosť nebezpečných látok, 

o jednoduchosť prepravy. 

Uvedené charakteristiky ovplyvňujú ekonomickú stránku reverznej logistiky. 

Podstatné je, že o týchto vlastnostiach je rozhodnuté už v priebehu prípravy výroby daného 

výrobku. 

2. Spôsob používania – rozumieme ňou rozmiestnenie zdrojov použitých tovarov, 

intenzita a dĺžka používania výrobku. 

3. Životnosť – zaoberá sa otázkami: 

o rýchlosť opotrebovávania sa produktu, 

o opraviteľnosť, 

o rýchlosť opotrebovávania sa jednotlivých častí, 

o rýchlosť morálneho zastarávania. 

4.2. Čo s vyzbieraným tovarom (odpadom)? 

Hlavným cieľom spätnej logistiky je získať čo najväčšiu hodnotu z prvkov, ktoré 

tvoria spätné toky, pričom je dôležité aj vedieť, ako s nimi zaobchádzať.  

Existuje veľa možností, ako zaobchádzať s vráteným tovarom. Skutočná 

realizovateľnosť je však obmedzená vlastným charakterom výrobku (konštrukcia, stupeň 

poškodenia) a samozrejme ekonomickými kritériami – či existuje pre novozískané materiály, 

diely, celé výrobky a celý dopyt na trhu. Pokiaľ to tak nie je, musia byť výrobky uložené na 
                                                 
1 de BRITO, M. P., DEKKER R.: Reverse logistics – a framework, 2002 
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skládku, alebo byť spálené. Vyzbieraný tovar možno rozdeliť do kategórií podľa spôsobu 

spracovania a to: 

• Direct rescue – priame použitie bez predchádzajúcich opráv (stačí len vyčistenie, 

prebalenie). 

• Oprava – pokazené výrobky sú opravené do funkčného stavu. 

• Recyklácia – výrobok alebo jeho časť je rozobraná na svoje základné materiály, 

ktoré sú po spracovaní znova použité. Látky, ktoré by inak skončili ako odpad, sú 

použité ako surovina. 

• Prepracovanie – vyžaduje značné množstvo práce. Výrobok je rozobratý na 

súčiastky, ktoré sú skontrolované, pričom poškodené a opotrebované sú nahradené 

novými. 

• Upgrade – podobne ako oprava, len s tým rozdielom, že je tu potrebné vynaložiť 

viac práce a výsledný výrobok má vyššiu kvalitu i hodnotu. 

• Kanibalizácia – jedna alebo viacero častí výrobku je použitých na opravu iného 

výrobku. 

Podobné rozdelenie znázorňuje aj obrázok 2: 
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Obr. 2 Zhodnotenie odpadu 

 
Zdroj: www.e-filip.sk 

5. VRATNÉ PLASTOVÉ OBALY VYUŽÍVANÉ V AUTOMOBILOVOM 

PRIEMYSLE 

Vratný tranzitný obal bol vyvinutý tak, aby vyhovoval konkrétnemu typu 

logistiky/komponentom. Je navrhnutý tak, aby umožňoval rýchle a efektívne premiestnenie 

dielcov a návrat do svojho pôvodného zdroja, aby reťazec zostával v pohybe. Vznikli teda 

niektoré organizácie, ktoré sa zameriavajú na vytvorenie štandardných obalových riešení, ako 

sú napr. plastové skladacie boxy, ktoré môžu fungovať na základe systému spoločného 

zdieľania (pool system).  

Takýto vratný obal sa prejavil ako nákladovo efektívny, čistý a ľahko 

manipulovateľný. A ešte dôležitejšie je, že funguje dobre v celom dodávateľskom reťazci od 

surovín až po hotový výrobok. Dizajn vratných obalov sa postupne vyvíjal s tým, že zahŕňal 

plastové skladacie boxy a skladacie systémy, ktoré šetria prepravné náklady na spiatočných 

cestách a vedú k vytváraniu efektívnejšieho využitia priestoru na montážnej linke. Plastové 
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skladacie boxy sa môžu pri spiatočnej preprave zasunúť do seba a teda zaberú aj menej 

priestoru s nižšími prepravnými nákladmi. 

Automobilový priemysel berie svoju zodpovednosť za životné prostredie veľmi 

vážne a vyvíja veľké úsilie na to, aby sa v tomto prostredí nevyskytoval zbytočný odpad z 

obalov. Z tohto dôvodu sa stal priekopníkom v používaní vratných tranzitných obalov 

a príkladom aj pre iné priemyselné odvetvia. Plastové skladacie boxy používané v 

automobilovom priemysle sú všeobecne na ropnej báze, a to buď polypropylénové, alebo 

polyetylénové a sú 100% recyklovateľné. 

Rozhodnutie Európskej komisie z 24. marca 2009 stanovuje podmienky recyklácie 

plastových obalov a obsah koncentrácií ťažkých kovov nasledovne: 

• plastové prepravky a plastové palety, obsahujúce nadmerné množstvo ťažkých 

kovov, sa vyrábajú, alebo opravujú v riadenom procese recyklácie, 

• súčet koncentrácií ťažkých kovov v plastových prepravkách a plastových paletách 

môže presiahnuť platnú hraničnú hodnotu stanovenú v článku 11 ods. 1 smernice 

94/62/ES za predpokladu, že takéto prepravky a palety sa uvedú a ponechajú v 

uzatvorenom a riadenom cykle, 

• materiál použitý na recykláciu pochádza výlučne z iných plastových prepraviek 

alebo plastových paliet, 

• použitie iného materiálu je obmedzené na technicky nevyhnutné minimum a v 

žiadnom prípade nemôže presiahnuť 20 % hmotnosti, 

• plastové prepravky a plastové palety, obsahujúce nadmerné množstvá ťažkých 

kovov, sa označujú trvalým a viditeľným spôsobom, 

• členské štáty zabezpečia, aby sa počas životného cyklu dotknutých plastových 

prepraviek a plastových paliet minimálne 90 % zasielaných plastových prepraviek a 

plastových paliet, obsahujúcich nadmerné množstvo ťažkých kovov (ako sa uvádza v 

článku 2), vrátili výrobcovi, baliarňam, alebo splnomocnenému zástupcovi. 

Okrem tohto Rozhodnutia EK existuje ešte veľa ďalších legislatívnych obmedzení 

a úprav v súvislosti s odpadom a obalmi, vydanými nielen Európskou Úniou, ale aj 

jednotlivými štátmi. V SR sú to napr.: 

• Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

• Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení 

zákona o odpadoch 



11th International Scientific Conference 
LOGI 2010 

158 

• Vyhláška MŽP SR č. 263/2010 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR 

č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch  

• Vyhláška MŽP SR č. 301/2008 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR 

č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch 

• Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 

• Zákon č. 119/2010 Z.z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

• Nariadenie vlády SR č. 220/2005 Z.z. ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre 

rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu 

k celkovej hmotnosti odpadov z obalov  

• Zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch 

• Vyhláška MŽP SR č. 732/2002 Z.z. o zozname zálohovaných obalov, ktoré nie sú 

opakovane použiteľné, a o výške zálohy za ne a výške zálohy za zálohované 

opakovane použiteľné obaly  

• Usmernenie MŽP SR k plneniu niektorých povinností vo vzťahu povinných osôb 

a oprávnených organizácií podľa zákona č. 529/2002  Z.z. o obaloch 

• Smernica Európskeho Parlamentu a rady č. 94/62/EC o obaloch a odpadoch 

z obalov, konsolidované znenie, vrátane všetkých doplnení a zmien  

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade 

a o zrušení určitých smerníc  

ZÁVER 

Rastúce legislatívne požiadavky štátu na nakladanie s obalmi, odpadmi 

a s nebezpečnými výrobkami sú jedným z hlavných faktorov, ktoré zapríčinili väčší záujem 

podnikov o oblasť reverznej logistiky. Zodpovednosť k životnému prostrediu je od podnikov 

vyžadovaná nielen štátom, ale je očakávaná aj ich zákazníkmi.  

V dnešnej dobe sa aj na Slovensku začína čoraz viac podnikov zaujímať o význam 

reverznej logistiky. Niektoré sa zaväzujú svoje výrobky, ktorým uplynula ich životnosť, 

ekologicky zlikvidovať (jedná sa najmä o akumulátory, domáce spotrebiče, elektroniku). 

Podobne je to aj u motorových vozidiel. V prípade, že chceme vozidlo odhlásiť z evidencie 

z dôvodu uplynutia jeho životnosti, je potrebné doložiť potvrdenie o prevzatí starého vozidla 

vystavené spracovateľom tohto vozidla, ktorý zabezpečí jeho likvidáciu. 
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ABSTRACT 

Municipal waste is one of many characteristics which is used for describing countries 

in European union. It is vary for every country and even in the country it is not the 

same in time period nod last years. Some countries, as Germany, France, United 

Kingdom, Italy and Spain, produced much more than other. It is not only because of 

number of inhabitants as it is shown in the paper. There is also described progress in 

municipal waste producing for European union and for Czech republic and some other 

countries. 
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VÝVOJ ODPADŮ V ČR A OKOLNÍCH STÁTECH 

ÚVOD 

Komunální odpad, který je jednou ze sledovaných ukazatelů v jednotlivých státech 

Evropy, je možné vyjádřit v absolutní velikosti, tedy v tunách (resp. v tisíci tunách) 

vyprodukovaného odpadu v dané zemi za rok, nebo je přepočítáván na obyvatele dané země a 

pak je vyjádřen v kg/os – tedy kolik kg vyprodukovaného komunálního odpadu připadá na 

jednoho obyvatel dané země. Jeho velikost není konstantní pro každý stát Evropské unie ani 

pro jeden stát v různých časových obdobích. Jak se ČR a evropské země podílejí na produkci 

odpadu v současnosti i jak se produkce odpadu vyvíjí je rozebráno v tomto článku. 

1 VÝVOJ CELKOVÉHO OBJEMU KOMUNÁLNÍHO ODPADU V 

EU 

Časová řada vývoje celkového odpadu pro 27 států Evropské unie ukazuje nárůst 

tohoto ukazatele, a to především v počátcích sledovaného období, tedy v letech 1995 až 2000. 

v následujících letech již tento rostoucí trend nebyl tak výrazný. Tento průběh je znázorněn na 

obrázku 1. 

Obrázek 1 Vývoj komunálního odpadu v EU 
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Zdroj: autor na základě Eurostat 
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Pokud bychom chtěli vyčíslit tento vývoj pomocí základních charakteristik časových 

řad, dojdeme k závěru, že průměrně produkce komunálního odpadu v EU rostla od roku 1995 

do roku 2008 o 2634,6  tis. tun ročně, což je o 1,1 %. 

Na velikosti celkového produkce komunálního odpadu se nepodílejí všechny země 

stejnou měrou. Některé, jako Německo, Francie, Spojené království, Itálie a Španělsko se 

podílí deseti a více procenty na celkové produkci, zatímco Malta, Lucembursko, Kypr, 

Estonsko nebo Lotyšsko se dohromady podílejí zhruba 1%. Tyto poměry jsou samozřejmě 

ovlivněny různými faktory, především počtem obyvatel dané země. První jmenované (tedy 

Německo, Francie, Spojené království, Itálie a Španělsko) jsou zároveň země, které vévodí 

žebříčku počtu obyvatel zemí Evropské unie, není tedy překvapením, že i v produkci odpadu 

jsou na čelních místech. 

Tabulka 6 Porovnání podílu jednotlivých zemí na počtu obyvatel a produkci odpadů v EU, 
rok 2008 

 Podíl (v %) na komunálních odpadech EU Podíl (v %)  na počtu obyvatel EU 
Německo 18,3 16,7 
Francie 13,3 13,1 
Spojené království 13,2 12,5 
Itálie 12,8 12,2 
Španělsko 9,98 9,3 
Malta 0,11 0,08 
Lucembursko 0,13 0,1 
Kypr 0,23 0,16 
Estonsko 0,26 0,27 
Lotyšsko 0,29 0,46 

Zdroj: autor na základě Eurostat  

Z obrázku 2 je patrné, že téměř platí tzv. Paterovo pravidlo 80/20, přesněji v tomto 

případě by se dalo říci, že platí 80/30, neboť 80 % odpadů celé Evropské unie vyprodukuje 

pouze 30 % států, které Evropskou unii tvoří. Jsou to: 

• Německo 

• Francie 

• Spojené království 

• Itálie 

• Španělsko 

• Polsko 
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• Nizozemí 

• Rumunsko 

Obrázek 2 Paretův diagram podílu jednotlivých zemí na celkovém komunálním odpadu v EU 
v roce 2008 
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Zdroj: autor na základě Eurostat 

2 POROVNÁNÍ VÝVOJE KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ČR A 

V SOUSEDNÍCH STÁTECH 

Pro podrobnější srovnání, jak je na tom s celkovými komunálními odpady ČR, byly 

vybrány země, které s ČR mají společnou hranici, tedy Slovensko, Polsko, Německo 

a Rakousko.  

Při porovnání vývoje odpadů a u nás a v sousedních zemích je vidět, že největší podíl 

na produkci odpadů má Německo (přes 2/3), dále pak se 17 % je Polsko. ČR je na třetím 

místě, nejméně má Slovensko.  
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Obrázek 3 Podíl jednotlivých zemí na celkovém komunálním odpadu v roce 2008 
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Zdroj: autor na základě Eurostat 

I v tomto případě se na produkci odpadů podílí nejvíc země s největším podílem 

obyvatelstva, avšak tyto poměry neodpovídají zcela přesně. 

Tabulka 7 Porovnání podílu na počtu obyvatel a produkci odpadů ČR a sousedních zemí, rok 
2008 

 Podíl (v %) na komunálních odpadech EU Podíl (v %)  na počtu obyvatel EU 
Česká republika 4,5 7,2 
Německo  68,3 56,9 
Rakousko 7,1 5,8 
Polsko 17,4 26,4 
Slovensko 2,5 3,7 

Zdroj: autor na základě Eurostat 

Jak je vidět z tabulky 2, tak Německo a Rakousko se na tvorbě odpadů podílejí větší 

mírou než ostatní tři země (ČR, SR a Polsko). Zatímco na počtu obyvatel se podílejí jen 

62,7 %, na tvorbě odpadů se podílejí 75,4 %. Z toho je patrné, že počet obyvatel není jediným 

ukazatelem, který ovlivňuje tuto produkci. Dalším významným činitelem bude životní úroveň 

obyvatelstva. 

3 MEZIROČNÍ ZMĚNA 

Z posledních údajů dostupných v databázi Eurostatu je možné vypočítat meziroční 

změny v produkci komunálního odpadu a zjistit, ve kterých zemích došlo k největšímu 

nárůstu a kde naopak k největšímu poklesu. Pro další výpočty tedy byly brány hodnoty 

z posledních publikovaných let, a to roku 2007 a 2008. 
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Tabulka 8 Meziroční změna komunálního odpadu v zemích, kde došlo k růstu 

země 
Velikost odpadu 

v roce Absolutní změna
Relativní změna 

(index) 
Obecná míra 
rozdílnosti 

2007 2008 hodnota pořadí hodnota pořadí hodnota pořadí 
Itálie 32548 33465 917 1. 1,03 7. 25,50 1. 
Česká republika 3025 3176 151 2 1,05 3. 7,370 2. 
Slovensko 1669 1772 104 4 1,06 2. 6,262 3. 
Finsko 2675 2768 93 5 1,03 6. 3,20 4. 
Slovinsko 886 923 37 10 1,04 4. 1,533 5. 
Malta 266 285 19 13 1,07 1. 1,38 6. 
Řecko 5002 5077 76 6 1,02 9. 1,134 7. 
Kypr 587 608 21 12 1,04 5. 0,765 8. 
Francie 34630 34773 143 3 1,00 16. 0,59 9. 
Portugalsko 5007 5059 52 8 1,01 12. 0,55 10. 
Rumunsko 8161 8227 65 7 1,01 14. 0,52 11. 
Rakousko 4951 4997 46 9 1,01 13. 0,43 12. 
Lucembursko 331 339 8 17 1,03 8. 0,22 13. 
Litva 1354 1369 15 14 1,01 11. 0,17 14. 
Dánsko 4364 4390 26 11 1,01 15. 0,15 15. 
Estonsko 681 690 9 16 1,01 10. 0,12 16. 
Švédsko 4717 4732 15 15 1,00 17. 0,05 17. 

Zdroj: autor na základě Eurostat 

V roce 2008 došlo k největší změně v objemu odpadu v Itálii, České republice a na 

Slovensku, pokud k tomuto vyjádření použijeme hodnotu obecné míry rozdílnosti. Pokud 

bychom vyjadřovali změnu indexem, tak k největší změně došlo na Maltě, Slovensku a v ČR.  

Tabulka 9 Meziroční změna komunálního odpadu v zemích, kde došlo k poklesu 

země 
Velikost 

odpadu v roce 
Absolutní změna Relativní změna 

(index) 
Obecná míra 

rozdílnosti 
2007 2008 hodnota pořadí hodnota pořadí hodnota pořadí 

Lotyšsko 861 752 -109 4. 0,87 1. 14,76 1. 
Irsko 3398 3224 -173 3. 0,95 2. 9,08 2. 
Španělsko 26238 26030 -208 2. 0,99 5. 1,65 3. 
Spojené království 34780 34550 -230 1. 0,99 6. 1,53 4. 
Nizozemí 10308 10210 -98 6. 0,99 3. 0,934 5. 
Polsko 12264 12194 -69 7. 0,99 8. 0,39 6. 
Maďarsko 4594 4553 -41 8. 0,99 4. 0,37 7. 
Německo 47887 47787 -100 5. 0,99 9. 0,21 8. 
Bulharsko 3593 3571 -21 9. 0,99 7. 0,13 9. 
Belgie 5256 5255 -1 10. 0,99 10. 0,00 10. 

Zdroj: autor na základě Eurostat 

Na základě obecné míry rozdílnosti docházíme k závěru, že k největší poklesu došlo 

v Lotyšsku, Irsku a ve Španělsko. Při použití indexu, jako ukazatele pro vyjádření změny, 

došlo k největší změně v Lotyšsku, Irsku a Nizozemí. Největší pokles, vyjádřeno v tunách, 
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zaznamenalo Spojené království, Španělsko a Irsko. Můžeme porovnat Spojené království 

a jeho úbytek o 230 tisíc tun s Itálií, které zaznamenala největší přírůstek, a to ve výši 917 

tisíc tun. Další přírůstky a úbytky se však již tolik neliší. 

4 VÝVOJ KOMUNÁLNÍHO ODPADU VZTAŽENÉHO NA 

1 OBYVATELE V EU 

Kromě celkové výše vyprodukovaného komunálního odpadu lze rovněž sledovat 

sekundární ukazatel popisující kolik kilogramů odpadu připadá za rok na jednoho obyvatele. 

Na obrázku 5 je vidět, že především v letech 1999 a 2000 došlo k výraznému skoku, kdy se 

z hodnoty 496 kg/os v roce 1998 zvýšilo toto číslo na 511 kg/os v roce 1999 a na 523 kg/os 

v roce 2000. V dalších obdobích je vývoj kolísavý, avšak v posledních letech dochází opět 

k nárůstu. 

Obrázek 4 Vývoj komunálního odpadu přepočteného na osobu v EU 
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Zdroj: autor na základě Eurostat 

Průměrně roste produkce komunálního odpadu o 2,27 kg/os za rok, což je o 0,4 %. 

Průměrná hodnota za sledované období je 516,3 kg/os a rok. 

V roce 2008 byl největší podíl komunálního odpadu na hlavu nejvíc v Dánsku (o 53 

% nad průměrem EU), na Kypru (o 47 %) a v Irsku (o 40%.) V roce 1997, jako výchozím 

roce pro tyto analýzy, mělo nejvyšší hodnotu Německo (o 32 % nad průměrem EU), Kypr 

(o 30 %) a Norsko (o 24%. Norsko se v roce 2009 dostalo o 7 % pod průměr). 
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Na druhé straně nejnižších hodnot dosahuje Česká republika, Polsko a Slovensko. 

V roce 1997 to bylo Lotyšsko (o 50 % méně než byl průměr), Slovensko (o 45 %) a Polsko 

(o 36 %). 

5 POROVNÁNÍ VÝVOJE KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

VZTAŽENÉHO NA HLAVU V ČR A V SOUSEDNÍCH STÁTECH 

Vzhledem k průměru Evropské unie je Česká republika, Polsko i Slovensko 

podprůměrné, co se týká produkce komunálního odpadu vztaženého na jednoho obyvatele 

dané země. Naopak Rakousko a Německo dosahují vyšších hodnot, než je evropský průměr, 

jak je vidět na obrázku i v tabulce. 

Obrázek 5 Porovnání průměru v jednotlivých státech a EU, v roce 2008 
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Zdroj: autor na základě Eurostat 

Vývoj v České republice a sousedních zemí není stejný, jak je vidět na obrázku 5 a 

v tabulce 5. Zatímco v Německu i České republice od roku 1997 produkce odpadu vztažená 

na hlavu průměrně klesá zhruba o 1 %  (v Německu to je o 7 kg na osobu za rok, v ČR zhruba 

o 1 kg), ve zbývajících státech dochází k růstu, a to až o 2 % za rok (v případě Slovenska). 
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Tabulka 10 Základní charakteristiky vývoje odpadu [kg/os] v ČR a sousedních zemích 

 Průměrný absolutní 
přírůstek 

Průměrný koeficient 
růstu 

Česká 
republika -1,09 0,99 

Německo -7 0,99 
Rakousko 6,27 1,01 
Polsko 0,45 1,00 
Slovensko 4,82 1,02 

Zdroj: autor na základě Eurostat 

V průběhu sledovaného období docházelo ve všech státech ke kolísání objemu 

odpadu, nelze tady vypozorovat nějaký jednoznačný trend. 

ZÁVĚR 

Produkce komunální odpadu v EU téméř bez vyjímky od roku 1995 roste Na tuto 

skutečnost mají vliv všechny země, nejvíce pak Německo, Francie, Spojené království, Itálie, 

Španělsko a Polsko, které dohromady vyprodukují 80 % všeho komunálního odpadu. Z tohoto 

rozboru i podrobnější analýzy produkce odpadů v ČR a okolních státech je patrné, že počet 

obyvatel není rozhodujícím faktorem. Mezi ty další zajisté patří životní úroveň obyvatel dané 

země. 

Země, kde došlo k nejvyššímu meziročnímu růstu, jsou Itálie a Česká a Slovenská 

republika. Jsou i země, kdo došlo k poklesu, sem patří třeba Lotyšsko, Irko nebo Španělsko. 

Tento příspěvek vznikl v rámci řešení projektu MD ČR CG932-066-520 Modelování 

logistiky odpadů v městských aglomeracích. 
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ORGANIZOVÁNÍ SOUČINNOSTI SÍTÍ V LOGISTICE 

ÚVOD 

Synergii (součinnost) je možné definovat jako spolupráci, společné působení, 

jednotlivých činitelů. Označuje situace, kdy celkový výsledek je vyšší než součet dílčích 

výsledků. V teorii složitých systémů (např.: chemických, biologických nebo i společenských) 

je možné zpozorovat, že současné působení různých vlivů nebo příčin způsobuje nečekaně 

velký "synergický" účinek. Přesnějším označením je synergický efekt, přidaný účinek 

společného působení více prvků, který je obvykle větší nebo kvalitativně lepší než prostý 

součet. 

Novodobé studie ukázaly, že velké organizace s velkým počtem útvarů mohou citlivě 

vyvažovat své dvojí požadavky (uspořádání na podnikové a místní úrovni) současně zřízením 

základních sítí vzájemně závislých jednotek namísto přísných vertikálních struktur 

charakteristických pro tradiční hierarchické organizace. V této souvislosti jsou výhody 

synergie spíše produktem horizontálních interakcí a procesů než statickými představami jako 

produktu tržní konfigurace. 

1 SÍŤOVÁ ORGANIZACE 

Sítě jsou tvořeny shluky, které jsou s organizacemi propojeny různými způsoby. Tyto 

shluky přenášejí zboží a služby, informace, vlivy a efekty. Kromě tradičních přístupů jako 

nahodilé teorie a dohledu zpracování informací byl síťový koncept užíván ve studiu mezi 

útvarovými vztahy velkých nadnárodních společností. Navíc byl síťový model úspěšně 

aplikován do studie vztahů mezi organizacemi, jejímž výsledkem je užitečný systém analýz 

zvláště v průmyslovém marketingovém kontextu. 

Pokud zaměříme pozornost na podnikovou úroveň sítí a na potenciální výhody 

dosažené zlepšením koordinace ve velkých mnohoútvarových organizacích, pak tyto síťové 

organizace hledají trh mající prospěch z rozdělení koupě a prodeje mimo firmu stejně tak jako 

uvnitř firmy. Zařízení nejsou jednoduše „na dosah ruky“, avšak různí činitelé sítě rozpoznají 

své vzájemné závislosti a jsou ochotni sdílet informace, spolupracovat mezi s sebou 

a přizpůsobovat svůj výrobek či službu k dosažení své pozice uvnitř sítě. 
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Ve velkých mnohoútvarových organizacích nabízí síťová struktura výhody 

uspořádání citlivě souběžně na celospolečenské a místní úrovni. Síťové organizace se skládají 

z vnitřně rozličných částí, které reagují na environmentální a organizační požadavky podle 

stanovených tradičních hranic mezi vloženými operacemi.  

Síťová organizace nekončí sama v sobě, měla by být uspořádaná a měla by 

podporovat firemní logistické proudy a obchodní procesy. Struktura organizace by neměla 

určovat proces řízení. Nejprve by měl být proces, teprve pak organizování, jak ho vytvořit. 

Výhody součinnosti síťové organizace se tedy odvozují ze schopnosti vyladění postraních 

interakcí jednotek s horizontálními obchodními procesy, které předávají hodnoty zákazníkovi. 

Jinými slovy, potenciál součinnosti by měl být chápán dynamicky, s důrazem spíše na jak 

jsou věci dělány, než co v organizaci děláno je.  

Může se stát, že se velká očekávání organizací ohledně abnormálních výhod přes 

nadřazené možnosti obchodního plánování (strategická součinnost) nebo přes vynikající 

organizační schopnosti (výhody sítě) často nenaplní, neboť se nevěnuje dostatečná pozornost 

materiálnímu základu, na kterém obchod ve skutečnosti existuje. Snahy rekonstrukce procesu 

jsou typicky směrovány k pracovním postupům a procesům úzce spjatými s řízením informací 

a logistikou, avšak mohou mít také za následek přeskupení operací, administrativy 

a managementu funkčním křížením a změny vnitřních firemních vztahů v širším 

organizačním kontextu. 

2 SÍŤOVÁ SOUČINNOST V LOGISTICE 

V mnoha dnešních firmách je hybnou silou pro organizační změny logistika. Nový 

organizační model zapříčiňuje procesové zaměření s přeskupením klíčových úkolů do 

horizontálních pracovních postupů. Procesové zaměření má za následek opětovné spojení 

organizací na základě znalosti s koordinací rozdílných zdrojů a schopností formování klíčové 

funkce. Klíč k rekonstrukci logistického procesu je "řízená integrace", řešení splňující 

požadavky globální koordinace a lokálního managementu, jak společnosti dělí svou logistiku 

do speciálních zákaznických/tržních kanálů sítí, ve kterých jsou náklady kontrolovány 

a výkon navržen pro splnění zákazníkových požadavků. [1] 

To je rozpoznání výchozích toků a podnikových procesů, které pokládá podstatný 

základ pro výhody součinnosti v síťové organizaci. Bez ukotvení  výchozích procesů nemůže 

síťová organizace doručit zákazníkovi kvalitní zboží. Na druhou stranu, horizontální procesy 
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vyžadují organizační podporu infrastruktury, která je schopna provádět flexibilní a funkčně 

kříženou koordinaci. Oblast zahrnující role a koordinační zařízení v sítích naplňují tyto 

organizační požadavky. 

Dalším klíčovým a nezbytným předpokladem pro vyrovnávání „propletené logistiky“ 

mezi požadavky na koordinované souřadnice a pružné obstarání služby je dostupnost 

adekvátních informačních systémů logistiky. Trendy v globální aplikaci informačních 

technologií směřují k virtuálně zásobovaným řetězcům, které rozšiřují koordinaci geograficky 

roztroušených aktivit bez přímé organizační integrace. Ve skutečnosti konvenční aktiva 

logistiky jsou nahrazená novými informačními technologickými sítěmi spojujícími prodavače, 

zákazníky a třetí strany při jednání dosáhnout lepšího toku produktu. 

3 ORGANIZOVÁNÍ SÍŤOVÉ SOUČINNOSTI V PRAXI 

Rychlé změny v životním prostředí vedly k větší reorganizaci a vývojovým tlakům 

v průmyslu. Tyto tlaky měly silný dopad na logistiku a motivovaly management k tomu, aby 

hledal řešení, jež by zlepšila organizační flexibilitu bez kompromisu v efektivnosti nákladů 

a koordinaci. 

Řízení podnikové činnosti a marketingový proces slouží k tvorbě a získávání 

dlouhodobých zákaznických vztahů vytvořením vazeb mezi organizacemi a zákazníky 

a produkcí relevantních obchodních informací pro obchodní plánování a kontrolu. Mnoho 

činností je důležitým nezbytným prvkem mezi marketingem a logistikou poskytující normy 

a směrnice pro smluvené operace. Na operativních a taktických úrovních se uplatňují 

předpovědi prodeje a rozpočty, stejně jako produktová a cenová politika a komunikace. Na 

strategické úrovni se na procesech podílí poskytovaní adekvátní infrastruktury pro 

marketingové a logistické operace. 

Proces objednat - dodat se týká managementu materiálních a informačních toků mezi 

organizacemi a zákazníky. Proces se sestává z tradičních logistických aktivit jako zpracování 

objednávky, přepravy a dodávky. Firemní koncepce logistiky byly většinou zaměřeny na 

zlepšování tohoto procesu. 

Proces služby zákazníkům je spojen s prodejními aktivitami jako splnění 

zákaznických požadavků a služeb technické podpory. Logistika v těchto procesech přispívá k 

řešení doručovacích problémů a k řešení poškození vzniklých během předchozího procesu. 
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Současné trendy v logistice také zahrnují procesy reverzní logistiky, tedy management 

recyklovaných produktových toků a obalových materiálů. 

Proces obchodního plánování je záležitost firemní úrovně s důležitým následkem 

rovněž pro operace obchodní úrovně. Pokud jde o logistiku, hlavní problémy zahrnují 

management kvality a vývoj informačních systémů. Navíc, vývoj nástrojů pro operační 

měření výkonnosti je oblast blízká koncepci logistického zpracování. Tradiční nástroje měření 

a přístupy obecně nenabízejí adekvátní podporu pro horizontální řízení procesu. 

Celkem vzato tyto 4 procesy představují operační jádro (viz. Obr. 2), kolem kterého 

je organizace vytvořena. Mnoho z činností poskytuje rozhodující prvky pro koordinaci 

vzájemných vztahů, nabízenou transparentnost a výkonnostní standardy pro interní a externí 

pracovní vztahy. Jsou v rozmezí ročního objemu a operační politiky k různým výkonnostním 

indikátorům navržené k usnadnění plánovaní a kontroly skrze obchodní jednotky a funkce. 

Obr. 2 Procesy představující operační jádro 

 
Zdroj: autor 

 
Proces 

obchodního 
plánování 

 
Proces služby 
zákazníkům 

 
Proces objednat 

 -  
dodat 

Řízení 
podnikové 
činnosti 

a marketingový 
proces

 
 

Organizace 



11th International Scientific Conference 
LOGI 2010 

174 

4 ZMĚNY V OBCHODNÍCH JEDNOTKÁCH 

Firemní politika posílení oddělení a tvorba jednotek též vedla ke změnám 

v obchodních sítích organizace. Denní běžné tržby byly přeneseny z firemního střediska do 

jednotek pro poskytnutí obchodních linek schopných nezávislých a flexibilních operací. 

Obchodní linky také přebírají větší zodpovědnost za doručení a řízení zásob. 

Logistické funkce obchodní úrovně spojují výrobní plánování, zpracování 

objednávek, dodávku a řízení zásob. Prodeje obchodní úrovně jsou spojeny s logistikou a 

produkcí kvůli vyhnutí se časově náročným diskuzím mezi výrobou a ústředím 

v každodenních záležitostech. Cílem je vytvořit lokální síť s minimální vertikální 

komunikační strukturou zpomalování operačních rozhodnutí. Tato lokální síť je vložena 

v širší sdružení sítí prodejních jednotek a služeb logistických společností. 

Z obchodního pohledu mohou být následující problémy důležitými nezbytnými 

předpoklady pro efektivní síťovou organizaci: 

• objasnění zodpovědnosti mezi výrobou, prodejními jednotkami a společnostmi 

logistických služeb, 

• objektivní a výkonové standarty pro vnitřní a vnější vztahy služeb, 

• zlepšená komunikace mezi jednotkami na všech úrovních organizace. 

Obr. 3 Role spojení obchodní logistiky 

 
 

Zdroj: International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 
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Obchodní spojení logistiky se zabývá úkoly, mezi které patří: 

• rozpočetnictví, 

• potvrzení objednávky, 

• plánování výroby, 

• výroba, 

• expedice, 

• stav zásob. 

Samotný proces od objednávky k dodávce má za úkol: 

• přepravu, 

• skladování, 

• distribuci. 

Nezávislé jednotky by měly znát své povinnosti a odpovědnosti mimo ústřední 

uspořádání. Informační systém by měl být navržen pro usnadnění logistického plánování 

a kontroly místních obchodních jednotek stejně tak jako centrálně propojené jednotky. 

Současný systém produkuje informace pro oddělené aplikace, ale možnosti pro 

bezproblémové sdílení informací z různých zdrojů jsou stále omezené. 

Komunikace mezi dílčími jednotkami by měla být vylepšena v každé úrovni 

organizace k zefektivnění síťové koncepce v praxi. Osobní kontakty a vedlejší komunikace 

jsou klíčem k flexibilní organizaci, vertikální struktury a prostředníci brání komunikaci 

a zpomalují denní činnost. 

5 OBJEVENÍ SÍŤOVÝCH ÚČINKŮ 

Centrální oddělení logistiky vyvažuje periodické prodejní rozpočty s plánovanou 

přepravní kapacitou a logistickými požadavky na infrastrukturu a vyjednává dopravní 

kapacitu a tarify s externími poskytovateli služeb. Strategická rozhodnutí týkající se síťové 

infrastruktury logistik (přístavní terminál, sklady, atd.) jsou vytvořené centrálním logistickým 

managementem. Vydělat na úsporách z velkovýroby není novým cílem pro korporační 

fungování logistiky. V případě společnosti jsou výhody součinnosti speciálně spjaté 

s procesem objednat - doručit a logistickým managementem. 
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ZÁVĚR 

Logistika společně s řízením informací je v popředí současné organizační 

transformace. Tradiční řešení integrované logistiky sloužilo ke snížení výrobních nákladů, 

dopravy a jiných měřítek operačního řízení v podniku. S rostoucími objemy a produktovou 

diverzifikací se centralizované logistické fungování považuje za tuhé a pomalé. Trend 

směrem ke zvyšování funkční specializace a administrativy odstartoval generování 

neekonomických měřítek spíše než pokračování cenových výhod. 

Logistická síťová organizace by měla být ustavena k tomu, aby využila 

součinnostního potenciálu v poměru a rozsahu ekonomik skrze vylepšenou koordinaci a 

flexibilitu. Nové síťové řešení přináší operační odpovědnost logistiky dolů k obchodním 

linkám, zatímco celková koordinace zůstává s firemní logistickou funkcí. Součinnost tedy 

neznamená, že jeden pracuje a ostatní přihlíží, ale vyžaduje od všech tvrdou práci k 

synchronizaci procesů, které vytvářejí hodnoty pro zákazníky. 
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ANALÝZA MOŽNOSTÍ ZRIAĎOVANIA A VÝSTAVBY 

LOGISTICKÝCH CENTIER A LOGISTICKÝCH PARKOV 

V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

1 ÚVOD  

Jednou z primárnych podmienok efektívnej výmeny tovarov a služieb je vytváranie 

dopravno – komunikačných uzlov, v ktorých dochádza k sústreďovaniu a následnému 

rozdeľovaniu tovarov za účelom ich distribúcie medzi dodávateľmi, producentmi 

a konečnými spotrebiteľmi. Tieto uzly odborne nazývané logistické centrá resp. logistické 

parky sú v ‚,modernom svete’’ základnými prvkami dopravnej infraštruktúry intermodálnej 

prepravy a  komunikačnej siete tovarových a informačných tokov. Logistické centrá resp. 

parky výhodne kumulujú činnosti ako riadenie obehu materiálu, jeho skladovanie, balenie, 

prekladanie, distribúciu a vlastnú prepravu v danej oblasti do špecifického miesta, kde je 

možno riešiť vzájomnú interakciu medzi dopravou a ostatnými parciálnymi systémami 

podstatne efektívnejšie a rýchlejšie, ako keby boli decentralizované. 

V tomto príspevku je prezentovaná charakteristika moderných logistických centier 

a parkov v európskom kontexte, následne je zhodnotený aktuálny stav logistických centier 

resp. parkov na Slovensku a v ďalšej časti príspevku sú analyzované možností financovania 

výstavby logistických centier a logistických parkov v Slovenskej republike, pričom dôraz je 

kladený na možností ich výstavby s finančnou podporou z verejných zdrojov. 

2 CHARAKTERISTIKA LOGISTICKÝCH CENTIER A 

LOGISTICKÝCH PARKOV 

Logistické centrum alebo park je možné definovať viacerými spôsobmi [1]: 

1. Podľa asociácie Europlatforms ako oblasť, v ktorej rôzni operátori uskutočňujú 

aktivity spojené s dopravou, logistikou a distribúciou tovaru, pričom títo operátori sú 

buď vlastníkmi alebo prenajímateľmi budov a zariadení umiestnených v rámci 

logistického centra. 

8. Podľa príručky Terminológia kombinovanej dopravy, ktorú vypracovala 

Ekonomická komisia pre Európu OSN spolu s Európskou konferenciou ministrov 

dopravy a Európskou komisiou, je logistické centrum definované ako „geografické 
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zoskupenie nezávislých spoločností a inštitúcií, ktoré sa zaoberajú  nákladnou 

dopravou (napr. zasielatelia, dopravcovia, dopravní operátori, zákazníci) 

a doplňujúcimi službami (napr. skladovanie, údržba a opravy)“. 

Rozdiel medzi logistickým centrom a logistickým parkom spočíva v tom, že 

logistické centrum patrí súkromným vlastníkom a služby v rámci centra využívajú len títo 

vlastníci pre ich súkromné podnikateľské aktivity. Kdežto logistický park je budovaný 

s finančnou podporou štátu a zároveň je otvorený pre širokú podnikateľskú verejnosť ako 

verejný logistický park. 

Logistický park na európskej úrovni, musí spĺňať nasledujúce základné požiadavky: 

• umožniť manipuláciu akejkoľvek normovanej nákladovej jednotky kombinovanej 

dopravy (definícia a druhy uvedené v [2]), 

• najmenej jedno manipulačné zariadenie musí mať na závese nosnosť 42 ton, 

• musí spĺňať podmienky dohody AGTC [3], ktoré sa vzťahujú na intermodálne 

terminály, 

• musí byť železničným tarifným bodom, 

• musí byť verejným t.j. umožniť prístup všetkým zákazníkom a služby poskytovať na 

rovnakom základe, 

• musí dodržiavať zásadu obchodnej neutrality. 

Služby poskytované v logistických centrách resp. parkoch, ich základné koncepcie, 

formy a delenie sú priblížené v [1].  

Je nevyhnutné, aby logistické centrum resp. park mali ľahkú dostupnosť: 

• na cestné komunikácie medzinárodného významu (predovšetkým na diaľnice), 

• na hlavné cestné komunikácie národného významu, 

• na ostatné cestné komunikácie regionálneho významu, ktoré spájajú regióny. 

Logistické centrum resp. park by malo byť situované v blízkosti rozhodujúcich 

železničných staníc, kde sa dajú zoraďovať vlaky a je potrebné zabezpečiť vhodné koľajové 

napojenie na železničnú sieť. Najvhodnejšie je napojenie formou železničnej vlečky. 

Logistické centrá a parky v zásade nevyžadujú blízkosť leteckej infraštruktúry. Avšak ich 

umiestnenie v blízkosti letiska môže byť výhodou. Navrhovanie polohy letísk ako 

aj logistických centier vychádza z rovnakej zásady – umiestnenie na okraji urbanistického 

celku. Podobne ako u leteckej dopravy, ani v prípade vodnej dopravy nie je nevyhnutné 
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uprednostňovať blízkosť prístavu, pretože už samotné prístavy sú z hľadiska ich funkcií 

v princípe budované ako logistické centrá. Avšak podobne ako pri letisku, tak aj blízkosť 

prístavu môže predstavovať pre logistické centrum výhodu. 

Intermodálna preprava je preprava viacerými druhmi dopravy pomocou jednej a tej 

istej nákladnej jednotky kombinovanej dopravy bez manipulácií s jej obsahom počas 

prepravy. Intermodálna preprava je špecifickou formou kombinovanej dopravy, pričom ide o 

prepravu nákladnej jednotky s podstatnou časťou trasy železničnou, vodnou (vnútrozemskou 

alebo morskou), prípadne leteckou dopravou, pričom počiatočná aj konečná doprava je 

realizovaná po pozemných komunikáciách a je podľa možností čo najkratšia [2]. 

V zhľadom na to, že logistické centrá a parky predstavujú vo vyspelých štátoch 

základný prvok dopravnej siete intermodálnej prepravy, možno ich pokladať za súčasť tejto 

prepravy. Na to, aby ich bolo možné takto charakterizovať musí byť však splnená jedna 

zásadná podmienka. Touto podmienkou je nepochybne požiadavka prepojenia viacerých 

druhov dopravy v jednom centre.  

Vybudovaním logistického centra alebo parku v podstate vznikne miesto, ktoré má 

tvoriť rozhranie medzi najmenej dvomi druhmi dopravy (cestná, železničná, vodná, alebo 

letecká) a zároveň rozhranie medzi prepravami na veľké vzdialenosti a krátkymi prepravami 

(zvoz a rozvoz tovaru) v rámci daného regiónu - najmä pri dopravnej obsluhe centier miest, 

kde je prístup ťažkej nákladnej dopravy značne problematický. 

Vo väčšine prípadov logistické centrá resp. parky tvoria najmä [1]: 

• administratívne budovy, 

• sklady, 

• terminál kombinovanej dopravy, 

• interná a externá infraštruktúra (dopravná, telekomunikačná, sociálna), 

• ostatné zariadenia v súvislosti s poskytovanými službami. 
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Obr.1 Príklad rozmiestnenia jednotlivých častí logistického centra 

 
Legenda: 

1 – vstup do centra (vrátnica) 
2, 3, 5, 6 – skladovacie a výrobné priestory 
4 – administratívna budova 
7 – železničná vlečka 
8 – diaľnica 
9 – príjazdová komunikácia 
10 – manipulačné plochy (nakládka a vykládka vozidiel) 

Zdroj: spracované autormi  

Jednu z podstatných častí moderného logistického centra resp. parku tvorí terminál 

kombinovanej dopravy resp. intermodálny terminál. Tak, ako logistické centrum, aj 

intermodálny terminál predstavuje určitý komplex budov, plôch a zariadení, ktoré ho 

vytvárajú. Vybavením intermodálneho terminálu sa rozumie špecializovaná stabilná 

a mobilná technická základňa, potrebná na zabezpečovanie základných funkcií v tomto 

termináli. 

Základné funkcie a časti intermodálneho terminálu sú definované v [1]. 

Keďže základným charakterovým rysom väčšiny doteraz vybudovaných logistických 

centier v Slovenskej republike, na rozdiel od tých zahraničných, je monomodalita, nemožno 

ich preto zahŕňať medzi prvky intermodálnej prepravy. Monomodalita predstavuje napojenie 

logistického centra len na cestnú infraštruktúru a jednostranné zameranie na cestnú dopravu. 

Z pohľadu služieb sú v drvivej väčšine špecializované na skladovanie a distribúciu. Z nich ide 

hlavne o triedenie a tvorbu zásielok; ich balenie a označovanie; nakládka, vykládka 

a prekládka manipulačných jednotiek a najmä prenájom industriálnych priestorov. 

Čo sa týka záujmu o voľné priestory pre uskladnenie rôzneho materiálu a tovarov, 

dochádza v poslednom období k opätovnému oživeniu tohto segmentu trhu. Aktivita v tejto 

oblasti v druhom štvrťroku 2010 dosiahla najvyššie hodnoty od konca roku 2008, kedy sa ešte 
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Slovenská republika aj celý svet tešil z vysokého ekonomického rastu a priaznivých 

hospodárskych výsledkov. V regióne Bratislava a okolie sa nachádza až 86 percent celkovej 

slovenskej ponuky skladových priestorov s celkovou výmerou 880 000 m2. V druhom 

štvrťroku 2010 došlo k prudkému nárastu dopytu práve po týchto službách, pričom sa za toto 

obdobie prenajalo až 54 000 m2 skladových priestorov, čo predstavuje tridsaťnásobok 

hodnoty dosiahnutej v prvom štvrťroku 2010. Zároveň klesla v bratislavskom regióne 

neobsadenosť industriálnych priestorov na 4,64 %, čo je najnižšia hodnotu dosiahnutá od 

tretieho štvrťroku 2008 [4]. 

Moderné logistické a priemyselné priestory sa v roku 2009 prenajímali v rozpätí od 

3,25 do 3,90 € za m2 na mesiac v závislosti na veľkosti prenajímaného priestoru a na dĺžke 

nájomnej zmluvy. Tie v tejto oblasti bývajú obvykle uzatvárané na 3-5 rokov. V prípade, že 

sú stavané na mieru, býva dĺžka nájomnej zmluvy uzatváraná na 7-10 rokov. Pre priblíženie 

sú následne uvedené ceny za prenájom industriálnych priestorov v niektorých logistických 

parkoch v roku 2009:  Devínska Nová Ves Logistics Park 3,6 € za m2 na mesiac, Trnava 

Logistics Park 3,2 € za m2 na mesiac a West Point D2 Distribution Park 3,8 € za m2 na 

mesiac. V súčasnosti z dôvodu opätovného záujmu o poskytovanie týchto služieb zo strany 

zákazníkov sa cenové relácie pohybujú v rozpätí 3,50 – 4,50 € za m2 prenajatej skladovacej 

plochy na mesiac.  

Spoločným znakom logistických projektov na Slovensku je tiež ich umiestnenie. Boli 

a sú budované pri vznikajúcich výrobných závodoch (najčastejšie v blízkosti výrobcov 

automobilov), alebo pri diaľniciach a hlavných železničných koridoroch z toho dôvodu, že 

rozvinutosť dopravnej infraštruktúry resp. možnosť napojenia na dopravnú sieť a kontakt s 

budúcimi klientmi sú najdôležitejšie kritéria pre umiestnenie logistického centra alebo parku. 

Aj preto sa najatraktívnejším územím na ich výstavbu stal okrem Bratislavy a jej okolia 

rozostavaný diaľničný ťah z Bratislavy na severné (región Považie) a východné Slovensko. 

V prípade rozlohy logistických centier a parkov, prevažujú na Slovensku najmä 

odvetvové a lokálne logistické centrá s rozlohou do 100 000 m2. V Európe je dnes 

v prevádzke množstvo regionálnych logistických parkov s rozlohou do 500 000 m2 a 

niekoľko logistických parkov medzinárodného významu s rozlohou 1 až 1,5 mil. m2. 
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3 MODELY FINANCOVANIA VÝSTAVBY LOGISTICKÝCH 

PARKOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

Logistické centrá a parky vytvárajú dopravné uzly a z toho dôvodu ich možno 

klasifikovať ako súčasť dopravnej infraštruktúry. Takéto dôležité elementy dopravnej siete si 

však vyžadujú pomerne vysoké investície, ktorých návratnosť je dlhodobá a často i značne 

otázna. Úžitky plynúce z ich prevádzky majú však spravidla aj významný celospoločenský 

a multiplikačný charakter.  

Budovanie systémovej infraštruktúry je jednou z rozhodujúcich úloh štátu v každej 

krajine. Financovanie dopravnej infraštruktúry je možné viacerými spôsobmi. 

• priame financovanie z každoročného štátneho rozpočtu, 

• postupné využitie voľných prostriedkov dôchodcovských správcovských spoločností 

z kapitalizačného piliera penzijných fondov, 

• využitie voľných prostriedkov bánk a finančných inštitúcií, 

• vydanie emisií dlhopisov, 

• úvery prijaté akciovou spoločnosťou založenou na konkrétny účel, 

• úverové zdroje zahraničných finančných inštitúcií, poskytnuté priamo na 

financovanie výstavby logistických parkov, 

• zdroje prostriedkov zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu Európskej únie, 

určené na budovanie infraštruktúry a rozvoj regiónov. 

V druhej kapitole príspevku bolo uvedené, že logistické centrum patrí súkromným 

vlastníkom. Z toho vyplýva, že aj celková výstavba týchto centier je financovaná len 

súkromnou sférou a štát zásadným spôsobom neprispeva na zriaďovanie daných centier. 

Komplexné finančné záležitosti, týkajúce sa výstavby neverejných logistický centier sú teda 

ponechané v rukách privátneho sektora. 

Na druhej strane, financovanie výstavby logistického parku je možné z niekoľkých 

zdrojov:  

• štátny rozpočet, 

• fondy EÚ,  

• verejný i súkromný kapitál ( PPP – Public Private Partnership). 
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A.) Štátny rozpočet 

Podmienky poskytovania dotácií na zriadenie priemyselných a logistických parkov 

ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní a kontrole použitia tejto finančnej 

podpory upravuje  zákon č. 542/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2001 Z. z. 

o podpore na zriadenie priemyselných parkov. 

Priemyselným parkom je územie vymedzené územným plánom obce alebo územným 

plánom zóny, na ktorom sa vykonáva alebo má vykonávať priemyselná výroba alebo služby 

jedného podnikateľa alebo viacerých podnikateľov [6]. 

Z hľadiska zamerania je možné parky rozdeliť do nasledovných skupín [5]: 

• priemyselný park, 

• agro park, 

• technologický park, 

• vedeckotechnologický park, 

• logistický park. 

Cieľom podpory (dotácie) je umožniť verejnému sektoru, aby zabezpečil rozvoj 

podnikania v oblasti priemyslu a služieb, aby podporil rast zamestnanosti  a kvality života 

v regiónoch a taktiež aby zlepšil spoluprácu národných a nadnárodných spoločností v rámci 

rastu národnej ekonomiky [6].  

Žiadateľmi o dotáciu môžu byť: 

• vyššie územné celky, 

• obce a mestá/ mestské časti, 

• združenia obcí/miest/ VÚC (Vyššie územné celky). 

Táto žiadosť, ktorá obsahuje všetky náležitosti a informácie k projektu vrátane 

povinných príloh, musí byť doručená na Ministerstvo hospodárstva SR. Ministerstvo 

zabezpečí k predloženej žiadosti odborný posudok a vypracuje návrh na poskytnutie dotácie. 

Ministerstvo predloží návrh spolu s odborným posudkom na schválenie vláde SR. Ak vláda 

SR návrh na dotáciu schváli,  ministerstvo vydá rozhodnutie o poskytnutí dotácie. Ak vláda 

SR návrh na dotáciu neschváli, ministerstvo žiadosť zamietne.  

Ministerstvo žiada o odborný posudok Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií 

a obchodu (SARIO). 
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Hlavnými kritériami pri vypracovaní posudku sú: 

• vyčíslenie prínosov a nákladov na vybudovanie parku, 

• miera nezamestnanosti v okrese, 

• záväzný počet vytvorených nových pracovných miest, 

• záväzná výška investície, 

• zameranie parku. 

Dotácia žiadateľovi na technickú vybavenosť územia a na inžinierske stavby, ktoré 

sú nevyhnutné na zriadenie priemyselného parku, možno poskytnúť do 85 % nákladov 

určených na tieto účely, najviac do výšky 50 % z hodnoty nákladov na obstaranie investície 

podnikateľa v priemyselnom parku, ktorý má so žiadateľom uzavretú zmluvu podľa § 4 ods. 1 

písm. d) zákona č. 193/2001 Z. z. Dotácia na kúpu alebo iný prevod, nájom, alebo zámenu 

pozemkov, určených na zriadenie priemyselného parku, alebo na zriadenie vecného bremena 

na pozemkách, určených na zriadenie priemyselného parku sa môže poskytnúť do 85 % 

nákladov, určených na tieto účely, najviac do výšky ceny pozemkov, zistených znaleckým 

posudkom, alebo ak ide o nájom pozemkov do 85 % dohodnutého nájomného za prvých desať 

rokov ich nájmu. Nájomné za toto obdobie nemôže byť vyššie ako 10 % zo všeobecnej 

hodnoty pozemku, zistenej znaleckým posudkom. Dotácia na úhradu odvodov za vyňatie 

pozemkov z lesného pôdneho fondu sa môže poskytnúť do 85 % celkovej sumy týchto 

odvodov. Ak má byť priemyselný park zriadený na území okresu, v ktorom je miera 

evidovanej nezamestnanosti vyššia ako 10 % podľa štatistických údajov Štatistického úradu 

Slovenskej republiky k poslednému dňu kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu 

roku, v ktorom bola predložená žiadosť, možno dotácie zvýšiť až do 95 % nákladov určených 

na tieto účely [6]. 

B.) Fondy EÚ 

V programovom období 2004-2006 existovala možnosť financovania výstavby 

priemyselného parku, ktorá sa zakladala na štrukturálnych fondoch Európskej únie (Európsky 

fond regionálneho rozvoja), konkrétne na Opatrení 1.2. na podporu budovania a rekonštrukcie 

infraštruktúry, ktoré bola súčasťou Priority 1. v rámci schémy sektorového operačného 

programu (SOP) Priemysel a služby. SARIO v tomto prípade pôsobila ako implementačná 

agentúra. Vyčlenené zdroje oprávňovali financovať budovanie priemyselných parkov 

a rekonštrukciu existujúcich výrobných hál. Čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov 
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bolo možné iba v súlade s cieľmi a prioritami, ktoré boli definované v Národnom rozvojovom 

pláne. Tento bol realizovaný pomocou operačných programov (viď. Obr.2). 

Obr.2 Schéma národného rozvojového plánu a SOP Priemysel a služby 

Národný rozvojový plán

 
SOP 

priemysel a 
služby 

SOP 
Ľudské zdroje

SOP 
Poľnohospodárstvo 

a rozvoj vidieka 

SOP 
Základná 

infraštruktúra 

Sektorový operačný program Priemysel a služby 

Priorita 1. -  Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím 
rozvoja domáceho rastového potenciál

Opatrenie 1.1. Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a vybraných 
služieb 

Opatrenie 1.2. Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry 
Opatrenie 1.3. Podpora podnikania, inovácií a aplikovaného výskumu 
Opatrenie 1.4. Podpora úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov energie 
Opatrenie 1.5. Rozvoj zahraničnej spolupráce a imidž SR 
Priorita 2. Rozvoj cestovného ruchu
Opatrenie 2.1. Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného 

ruchu 
Opatrenie 2.2. Podpora podnikateľských aktivít cestovného ruchu 
Opatrenie 2.3. Podpora propagácie cestovného ruchu a tvorby informačného 

systému 
Zdroj: [7]  

Oprávnené projekty 

Podpora budovania priemyselných parkov vo forme tzv. parkov na zelenej lúke, 

prípadne tzv. hnedých parkov a podpora rekonštrukcie výrobných hál, t.j. území, na ktorom sa 

sústredí priemyselná činnosť alebo služby aspoň jedného podnikateľského subjektu; 

Koneční prijímatelia 

• vyššie územné celky, ktoré museli zabezpečiť, aby sa spracovávania projektov, 

predkladania projektov a činností súvisiacich so žiadosťou o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku nezúčastňovali pracovníci, ktorí zabezpečovali 

napĺňanie jednotlivých ustanovení Rámcovej zmluvy medzi VÚC (Vyšší územný 

celok) a Ministerstvom hospodárstva SR z dôvodu zamedzenia konfliktu záujmov; 

• obce a mestá/mestské časti; 

• združenia obcí/miest /VÚC. 
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Forma pomoci 

Spolufinancovanie pre projekty v rámci Opatrenia 1.2. sa uskutočňovalo v 

nasledujúcom pomere: 

• 95% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR; 

• min. 5% bol podiel vlastných zdrojov konečného prijímateľa z celkových 

oprávnených nákladov. 

Výška pomoci 

• minimálna výška pomoci pre projekt bola 100 000 €, 

• maximálna výška pomoci pre projekt bola 6 000 000 €, pričom výška oprávnených 

nákladov na projekt nemohla prekročiť 8 000 000 € [8]. 

V súčasnosti existuje možnosť financovania výstavby priemyselného parku 

prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP 

KaHR), ktorý je súčasťou jedenástich operačných programov Národného strategického 

referenčného rámca 2007-2013 a vláda Slovenskej republiky ho schválila v decembri 2006. 

Následne ho SR predložila v marci 2007 Európskej komisii. Prioritne  v ňom ide o podporu 

konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä  prostredníctvom inovácií. Je 

spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja - 

ERDF). Zameraním program nadväzuje na Sektorový operačný program Priemysel a služby 

(SOP PaS), ktorý sa týka skráteného programového obdobia 2004-2006. Hlavným cieľom 

programu je „zabezpečenie udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti“. Aktivity sú 

zamerané na priemysel a služby podnikateľom, energetické projekty a cestovný ruch. 

Riadiacim orgánom OP KaHR je Ministerstvo hospodárstva SR, sprostredkovateľmi v rámci 

opatrení a podopatrení je štvorica štátnych agentúr - SARIO, NADSME (Národná agentúra 

pre rozvoj malého a stredného podnikania), SIEA (Slovenská inovačná a energetická 

agentúra) a SACR (Slovenská agentúra pre cestovný ruch). V súvislosti so zriaďovaním 

priemyselných parkov v rámci Opatrenia 1.2. – Podpora spoločných služieb pre podnikateľov, 

ktoré je súčasťou Prioritnej osi 1. – Inovácie a rast konkurenceschopnosti, je 

sprostredkovateľom Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). 

Cieľom Opatrenia 1.2. je podpora verejného sektora pri budovaní infraštruktúry pre 

rozvoj podnikania v oblasti priemyslu a služieb, s pozitívnym dopadom na zamestnanosť a 

kvalitu života v regiónoch. Snahou je tiež pomocou podpory verejného sektora podporiť 
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podnikateľskú činnosť v kontexte vyváženého regionálneho rozvoja, vrátane revitalizácie 

bývalých priemyselných a podnikateľských lokalít.  

Oprávnené aktivity 

V rámci tejto výzvy sú oprávnené aktivity zamerané na výstavbu a revitalizáciu 

infraštruktúry hnedých priemyselných parkov (rekonštrukcia a modernizácia, prípadne 

rozšírenie bývalých priemyselných a podnikateľských lokalít pre ďalšie trvalo udržateľné 

investície na sanáciu a obnovu verejnej infraštruktúry podporujúce podnikanie). 

Forma pomoci 

Finančná pomoc je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku (NFP). 

NFP sa poskytuje formou refundácie, predfinancovania, alebo ich vzájomnej kombinácie. 

Pomoc sa poskytuje na princípe spolufinancovania oprávnených výdavkov v nasledovnom 

pomere: 

• maximálne 95% z oprávnených výdavkov projektu z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja (ERDF) a zo štátneho rozpočtu. 

• minimálne 5% z vlastných zdrojov žiadateľa. 

Dĺžka trvania projektu 

Doba realizácie projektu nesmie presiahnuť 36 mesiacov. 

Výška pomoci 

• minimálna výška pomoci pre projekt je 200 000 €, 

• maximálna výška pomoci pre projekt je 10 000 000 €, pričom výška celkových  

výdavkov na projekt nemôže prekročiť 50 000 000 €. 

Oprávnení prijímatelia 

• vyšší územný celok (ďalej len „VUC“) založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o 

samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, 

• obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov [8]. 

O pomoc z fondov EÚ sa žiada na základe výziev, ktoré vyhlasujú ministerstvá alebo 

implementačné (sprostredkovateľské) agentúry. Výzva je zverejnená na internete a obsahuje 

všetky informácie potrebné pre žiadateľa. Ako; kto; na aké aktivity môže požadovať 

príspevok; aká je výška podpory a výška spolufinancovania a taktiež úplný zoznam 
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požadovaných dokumentov; ako aj pokyny na ich vyplnenie. Proces čerpania prostriedkov zo 

štrukturálnych fondov EÚ na priemyselné parky je však komplikovaný, z toho dôvodu je 

nevýhnutné, aby si každá spoločnosť zriadená na výstavbu logistických parkov detailne 

preštudovala všetky záležitosti, týkajúce sa čerpania daných finančných prostriedkov. 

Obr. 3 Finančný plán OP KaHR za celé programové obdobie podľa prioritných osí  

 EÚ zdroje 
(a) 

Národné 
zdroje 

(b)= (c)+ (d) 

Rozdelenie národných 
zdrojov 

Celkom (e) = 
(a)+(b) 

Miera 
spolufinancovania 

(f)= (a)/(e) 
Národné 

verejné zdroje 
(c) 

Súkromné 
zdroje (d) 

Prioritná os č. 1 
Inovácie a rast 

konkurenceschopnosti 
Fond: ERDF 

432 320 000 76 291 765 76 291 765 0 508 611 765 85,00 % 

Prioritná os č. 2  
Energetika 

Fond: ERDF 
168 836 400 29 794 659 29 794 659 0 198 631 059 85,00 % 

Prioritná os č. .3 
Cestovný ruch 
Fond: ERDF 

146 680 000 25 884 706 25 884 706 0 172 564 706 85,00 % 

Prioritná os č. 4 
Technická pomoc 

Fond: ERDF 
24 163 600 4 264 165 4 264 165 0 28 427 765 85,00 % 

Celkom (€) 772 000 000 136 235 295 136 235 295 0 908 235 295 85,00 % 

Zdroj: [9]  

C.) Verejný a súkromný kapitál ( PPP – Public Private Partnership) 

Zakladanie spoločností typu PPP a ich vzťahy so štátom pri budovaní logistických 

parkov zatiaľ neboli na Slovensku zrealizované. Skúsenosti zo zahraničia v oblasti modelov 

financovania výstavby logistických parkov hovoria v zásade o preinvestovaní súkromných 

peňazí na výstavbu infraštruktúry tak, že výstavba sa hradí zo súkromného sektoru a po 

určitom čase (keď si súkromný investor uhradí svoje náklady a dosiahne predpokladaný zisk) 

prevedie tento majetok na štát. Základom modelu PPP je dlhodobý zmluvný vzťah, v ktorom 

verejný a súkromný sektor navzájom znášajú riziká aj úžitok, ktorý vyplýva z poskytovania 

nediskriminačných služieb užívateľom projektu. Hlavným cieľom PPP projektu napr. 

logistického parku by malo byť vybudovanie tohto parku a následné dlhodobé poskytovanie 

verejných logistických služieb tak, aby sa dosahovali požadované výnosy z investovania a 

splácali sa úvery.  

Odvetvové a lokálne logistické centrá slúžia zväčša na realizáciu podnikateľských 

aktivít jedného alebo niekoľkých rôznych operátorov alebo prevádzkovateľovov logistického 
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centra, pričom ich výstavba je možná len prostredníctvom súkromného sektoru. Štát sa 

nepodieľa na financovaní ich výstavby z dôvodu absencie viacerých druhov dopravy a taktiež 

z dôvodu nedostatočnej veľkosti týchto centier a parkov. Na druhej strane intermodálne 

terminály a logistické parky regionálnej a medzinárodnej úrovne zriaďovať a následne 

vybudovať bez podpory štátu je takmer nemožné. Forma financovania zároveň predurčuje 

využitie týchto tovarových centier v logistickom reťazci. Intermodálne terminály a logistické 

parky sú koncipované ako verejné, t.j. otvorené pre širokú podnikateľskú verejnosť, 

umožňujúce nediskriminačný prístup ku ponúkaným aktivitám a službám. Vzhľadom na to, že 

na výstavbu týchto parkov treba zabezpečiť nemalé investície, javí sa ako výhodné založiť 

spoločnosť na výstavbu logistických parkov. Úlohou tejto spoločnosti je zabezpečiť výhodný 

úver, určený na výstavbu prvkov internej infraštruktúry a tiež zabezpečiť finančnú účasť 

súkromného sektoru a účasť štátu (resp. mesta alebo VÚC), pričom štát vykúpi pozemky od 

pôvodných vlastníkov a tento majetok vloží do vytvorenej spoločnosti. Takáto spoločnosť na 

zriadenie napr. logistického parku by mala byť kontrolovateľne otvorená nielen pre domácich 

akcionárov, ale aj pre zahraničnú majetkovú účasť. Na druhej strane z hľadiska strategického 

treba v súlade s príslušnými právnymi normami zabrániť tomu, aby zahraniční partneri získali 

kontrolu nad rozvojom takto vybudovaných logistických parkov. V praxi je často využívaný 

tento model financovania výstavby logistických parkov, kedy zúčastnené organizácie vytvoria 

tzv. "konzorcium", ktoré má byť v podstate prevádzkovateľom parku. Na jeho výstavbe 

participujú vopred dohodnutým podielom jednotliví členovia konzorcia. Spomenutý spôsob 

financovania v súčasnosti nadobúda značný význam a predstavuje relatívne rýchlu cestu k 

vytvoreniu efektívnejšieho systému nákladnej prepravy v danom regióne s medzinárodným 

dosahom. Navyše, v súčasnosti je tento spôsob financovania vhodne dopĺňaný o spomenuté 

finančné prostriedky, plynúce z fondov EÚ. 

ZÁVER 

V príspevku bola riešená problematika aktuálneho stavu logistických centier a 

parkov na Slovensku i v ,,modernej’’ Európe a problematika možností financovania výstavby 

týchto centier a parkov v Slovenskej republike. 

Ide o oblasť, ktorá neustále prechádza dynamickým vývojom a výraznými zmenami 

(otvorenie nových trhov po vstupe SR do európskych štruktúr a s tým súvisiaci príchod 

nových investorov na územie Slovenska, transformácia železníc, budovanie priemyselných 

zón v regióne atď.). 
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Príspevok bol zameraný najmä na analýzu možných modelov financovania výstavby 

logistických parkov, pričom v súčasnej dobe ako najvýhodnejšia alternatíva budovania týchto 

parkov sa javí nasledujúci postup: subjekty, ktoré sa rozhodli zriadiť logistický 

(intermodálny) park, musia v prvom rade naakumulovať určité množstvo súkromných 

finančných zdrojov, následne požiadajú o poskytnutie finančnej dotácie zo štátneho rozpočtu 

(upravuje  zákon č. 542/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2001 Z. z. 

o podpore na zriadenie priemyselných parkov), a taktiež sa snažia, aby získali nenávratný 

finančný príspevok plynúci zo štrukturálnych fondov EÚ (Opatrenie 1.2. v Operačnom 

programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast). 
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DISTRIBUČNÁ LOGISTIKA Z POHĽADU MARKETINGU 

Distribučnú logistiku (ďalej len distribúciu) môžeme chápať z pohľadu marketingu 

ako komplex činností, ktorých cieľom je sprístupniť hotový výrobok zákazníkom. 

Súčasťou distribúcie sú teda: [10] 

• procesy fyzického premiestnenia - zmyslom distribúcie je dopraviť výrobok v pravý 

čas na pravé miesto, fyzická distribúcia zahrňuje prepravu, skladovanie a riadenie 

zásob, 

• zmeny vlastníckych vzťahov - v priebehu distribučného procesu dôjde aspoň raz k 

zmene vlastníckych vzťahov k výrobku (a to v prípade tzv. priameho predaja, tj. 

predaja, ktorý sa uskutočňuje priamo medzi výrobcom a konečným spotrebiteľom, na 

rozdiel od nepriameho predaja, ktorý spočíva v tom, že výrobok na ceste k 

spotrebiteľovi prejde niekoľkými procesmi kúpy a predaja: napr. veľkoobchodné 

organizácie - maloobchodné organizácie - spotrebiteľ), 

• ostatné činnosti - máme na mysli napr. zhromažďovanie marketingových informácii, 

reklamu, poistenie, úverovanie atď. Sú to činnosti, ktoré sa bezprostredne 

nezúčastňujú predchádzajúcich procesov, ale vytvárajú podmienky pre ich hladký 

priebeh. 

Tieto činnosti vykonáva buď výrobca, alebo rôzne organizácie, ktoré tvoria tzv. 

distribučnú sieť. Distribučná sieť tvorí rámec pre vykonávanie týchto základných funkcii: 

• nákup, 

• predaj, 

• skladovanie, 

• doprava, 

• financovanie pohybu tovaru, 

• odolávanie riziku, 

• poskytovanie marketingových informácií. 

Distribučnú sieť tvoria  tri skupiny nezávislých účastníkov (členov): [5] 

• výrobcovia, 

• distribútori  

• odbytové organizácie (veľkoobchodné a  maloobchodné organizácie), 
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• ďalšie organizácie, špecializované na výkon  špecializovaných (podporných) 

činností. 

ORGANIZÁCIA DISTRIBUČNÝCH KANÁLOV [7] 

Základným článkom distribúcie sú výrobcovia a koneční spotrebitelia, ale 

obvykle medzi nich pri realizácii distribúcie vstupujú rôzni sprostredkovatelia, ktorí svojím 

podielom práce približujú výrobok a jeho vlastníctvo ku konečnému spotrebiteľovi. Podľa 

počtu sprostredkovateľov, ktorí vlastne vytvárajú úroveň v distribúcii, možno vymedziť 

základné spôsoby usporiadania marketingových distribučných kanálov pre tovar konečnej 

spotreby takto: 

• Priamy marketingový kanál - ide o distribúciu od výrobcu ku konečnému 

spotrebiteľovi, bez akýchkoľvek sprostredkovateľov. 

• Jednoúrovňový marketingový kanál - zahrňuje i sprostredkovateľa, ktorým je 

maloobchodník (jednotlivý obchod, sieť predajní, obchodný dom apod.). 

Obrázok 1 - Distribučné kanály medzi výrobcom a spotrebiteľom 

 
Zdroj: autoři podle [10] 
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• Dvojúrovňový marketingový kanál - využíva dve úrovne sprostredkovateľov, kde 

typickým usporiadaním je účasť veľkoobchodu a maloobchodu (najmä potraviny a 

iný tovar bežnej spotreby). 

• Trojúrovňový marketingový kanál - do procesu distribúcie vstupuje veľkoobchod 

a maloobchod vždy na viacerých úrovniach (napr. veľkoobchod na úrovni štátu, 

regiónu a mesta, maloobchodné združenie či jednotliví maloobchodníci). 

Veľký počet úrovní v marketingovom kanále znamená pre výrobcu menšiu možnosť 

ovplyvnenia jednotlivých článkov kontroly kanálov a rast jeho zložitosti. 

Obrázok  2 - Časovopriestorová väzba marketingu produktu a predaja 
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VEĽKOOBCHOD 

Veľkoobchod plní svoju nezastupiteľnú úlohu v systéme predajných ciest. Firmy , 

ktoré sa zaoberajú veľkoobchodov činnosťou, kupujú výrobky za účelom ich ďalšieho predaja 

maloobchodným či iným organizáciám. Pritom plnia rad funkcií, ktorých rozsah závisí od 

postavenia v systéme distribúcie medzi  výrobou a konečným spotrebiteľom. Ide 

predovšetkým o tieto funkcie : 

• pretvára úzky výrobný sortiment na široký obchodný sortiment ; 

• prekonáva časový nesúlad medzi výrobou a spotrebou ; 

• vytvára zásoby v rozsahu nutnom k pružnému zásobovaniu odberateľov, najmä 

maloobchodu; 

• poskytuje odberateľom obchodný úver a vytvárajú tak podmienky pre väčší predaj 

tovaru. (dodávateľom môžu často garantovať skoršiu platbu než maloobchod ); 

• preberá riziko spojené s nákupom, dopravou a skladovaním tovaru ; 

• podieľa sa na stimulácii predaja tovaru jednotlivými nástrojmi stimulačného mixu 

(podpora predaja, reklama, priamy marketing ...) ; 

• podieľa sa na kompletizácii tovaru a jeho balenia a úpravách podľa priania 

zákazníkov ; 

• zabezpečuje dopravu do maloobchodnej siete ; 

• poskytuje informácie, ktoré sa týkajú dopytu, cien, konkurencie atď., výrobcom. 

Maloobchod informuje o technických novinkách a nových výrobkoch, o situácii na 

trhu v iných oblastiach. 

Nie všetky veľkoobchodné firmy ponúkajú v dôsledku svojej špecializácie plnú škálu 

služieb svojím odberateľom a nemusí teda plniť všetky uvedené funkcie. Taktiež sa môže 

stať, že výrobca prípadne maloobchod prevezmú niektorú z funkcií veľkoobchodu na seba. 

FORMY VEĽKOOBCHODNÝCH PODNIKOV 

Široká paleta funkcií, ktoré veľkoobchod plní, dala vzniknúť rôznym typom 

veľkoobchodných firiem. Podľa počtu funkcií, ktoré v distribúcii plní, a vlastníckych práv k 

tovaru môžeme rozdeliť na tradičný veľkoobchodný podnik plniaci všetky veľkoobchodné 

funkcie, na veľkoobchodný podnik s obmedzenými funkciami, agentov a komisionárov. 
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Tradičný veľkoobchodný podnik poskytuje všetky alebo väčšinu uvedených 

funkcií. Nakupuje tovar od dodávateľov a predáva ich maloobchodu. Stáva sa vlastníkom 

tovaru. Uskutočňuje hlavné veľkoobchodné činnosti. Nakupuje tovar, skladuje ho, stimuluje 

jeho predaj, dodáva ho podľa potreby odberateľov, ktorým môže poskytnúť obchodný úver. 

Preberá riziko spojené s nákupom, skladovaním a predajom tovaru. Poskytuje tržné 

informácie. Niektoré veľkoobchodné podniky obchodujú so širokým sortimentom, iné sa 

špecializujú . 

Veľkoobchodné podniky s obmedzeným funkciami poskytujú svoje služby v 

užšom rozsahu. Špecializujú sa iba na skladovanie, predaj alebo dopravu. Medzi formy 

veľkoobchodných podnikov tohto typu patria: 

• Cash-and-Carry je podnik, ktorý sa zameriava hlavne na drobných podnikateľov. 

Táto forma veľkoobchodu umožňuje len nákupy v hotovosti. Odvoz tovaru si 

zabezpečuje odberateľ sám. 

• Drop shipper nakupuje a predáva tovar, ktorý však neskladuje. Väčšinou sa ide o 

uhlie, drevo, chemikálie, stavebný materiál a iné objemné materiály s nízkou cenou 

za jednotku. 

• Policový veľkoobchodník ponúka svoj tovar konečným spotrebiteľom v prenajatých 

miestnostiach maloobchodných jednotiek. Medzi tovar patrí noviny, knihy, potreby 

pre domácnosť, kozmetika atď. 

• Pojazdný veľkoobchodník ponúka a predáva tovar maloobchodníkom podľa ich 

potreby priamo zo svojho automobilu. 

Situácia v organizácii a súčasný vývoj veľkoobchodu u nás ovplyvňuje pád 

monopolu štátnych a družstevných veľkoobchodných organizácií. Tím sa otvoril priestor pre 

konkurenciu. Počet novovzniknutých veľkoobchodných firiem dokazuje a naznačuje, že ide o 

oblasť podnikania, ktorá sa vypláca. V súčasnosti v oblasti veľkoobchodu existujú dva hlavné 

problémy. Nedostatok kapitálu a skutočná či umelá platobná neschopnosť.  

Až pri porovnaní našich veľkoobchodných skladov zo zahraničnými vidíme 

archaické vybavenie našich firiem. Na západe môžeme vidieť moderné, plne automatizované 

sklady, ktorých činnosť je riadená počítačom. S automatizáciou prevádzky v skladoch súvisí i 

využívanie výpočtovej techniky. Počítačom je riadený príjem, uloženie a vyskladnenie tovaru 

aj ostatné skladovacie technológie. Spracovanie ekonomických informácií je samozrejmé. 
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Zatiaľ čo vo vyspelých krajinách sa používa pri platbách bezhotovostný platobný styk, u nás 

nastala doba, že bez dostatočného množstva bankoviek maloobchodník skoro nič nedostane. 

Zrejme preto sa u nás rozširuje u veľkoobchodu spôsob predaja Cash-and-Carry. 

Zákazník platí za odobratý tovar hneď v hotovosti. Vo svete tento spôsob veľkoobchodného 

predaja predstavuje len okolo 8%, u nás však zaznamenáva prudký rast. Dá sa predpokladať, 

že v blízkej budúcnosti v súvislosti so stabilizáciou ekonomiky zaznamená tento druh predaja 

pokles na normálnu prirodzenú úroveň. 

MALOOBCHOD 

Maloobchod je činnosť spojená s predajom tovaru a poskytovaním služieb 

konečnému spotrebiteľovi pre jeho osobnú spotrebu. Maloobchodným predajom sa zaoberajú 

okrem maloobchodu aj výrobcovia (podnikové predajne). V niektorých prípadoch aj 

veľkoobchodné organizácie. Do maloobchodného predaja zahŕňame i svojím významom stále 

rastúci priamy marketing, pri ktorom sa predaj uskutočňuje mimo predajných priestorov 

maloobchodu. S maloobchodným predajom úzko súvisí aj poskytovanie služieb. Najväčší 

rozsah služieb obvykle ponúkajú tradičné obchodné domy a špecializované obchody. Ide o 

služby spojené s odborným poradenstvom a pomocou pri nákupe poskytované 

kvalifikovaným preškoleným personálom. Medzi služby však napríklad patrí aj bezplatný 

dovoz do domu, predaj na úver, inštalácia nakúpeného tovaru, jeho výmena či možnosť 

vrátenia atď. 

MALOOBCHODNÝ MIX 

Maloobchodný mix [10] je tvorený umiestnením predajne, jej dispozičným riešením 

a vybavením, personálom predajne, cenovou hladinou, predávaným sortimentom a rozsahom 

služieb.  

Rozhodnutie o umiestnení predajne je vzhľadom ku skutočnosti, že maloobchodný 

predaj je väčšinou miestnou záležitosťou, jedným zo základných rozhodnutí maloobchodného 

mixu. Vo väčšine maloobchodných predajní nakupujú zákazníci z blízkeho okolia, hlavne 

sortiment tovaru každodennej spotreby. Čím je vzdialenejšie bydlisko zákazníka od predajne, 

tým je menšia pravdepodobnosť, že tu bude nakupovať. Výnimku tvorí tovar osobitný alebo 

špeciálny, ktorý zákazníci pravidelne nekupujú a sú ochotní ho nakupovať aj vo vzdialenejšej 

lokalite. Rozhodnutie zákazníkov cestovať za nákupom do väčších vzdialeností je ovplyvnené 
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aj veľkosťou predajného miesta a šírky ponuky. Napríklad veľké komplexy obchodných 

stredísk (shopping centers), umiestnené obvykle na okraji veľkých miest a ľahko 

dosiahnuteľné osobnými automobilmi, lákajú mnoho zákazníkov hlavne na víkendové nákupy 

svojou veľkosťou a širokou ponukou tovaru a služieb. 

Veľkosť, dispozičné riešenie a vzhľad predajne sú faktory ovplyvňujúce jej imidž a 

rozhodnutie zákazníkov v nej nakupovať. Atribúty určujú to, ako zákazníci predajňu vnímajú 

a čo pri nákupe môžu očakávať, či už sa to týka cien tovaru, sortimentu, služieb, úrovne 

predavačov. K dispozičnému riešeniu predajne patrí aj miesto a spôsob umiestnenia tovaru. 

Iné umiestnenie bude mať tovar každodennej spotreby. Iné tovar impulzívny.  

Pretože personál maloobchodných jednotiek je v neustálom kontakte so zákazníkmi, 

sú jeho správanie, vystupovanie a profesionalita veľmi dôležitými faktormi. Tvoria imidž 

predajne a ovplyvňujú jej návštevnosť. 

Cenová hladina zvolená pre predajňu signalizuje jej zaradenie v sieti. Pokiaľ sú 

ceny vyššie ako je priemerná hladina cien na trhu v príslušnom sortimente, potom ich úroveň 

naznačuje, že ide o exkluzívnu predajňu. Aby imidž bol zákazníkmi potvrdený, musí mu 

zodpovedať aj umiestnenie predajne, ponúkaný sortiment, jej dispozičné riešenie a vybavenie, 

úroveň personálu i služieb. Ak je úroveň cien v predajni nižšia ako je priemerná hladina, 

potom zákazníci predpokladajú užší rozsah poskytovaných služieb, nižšiu úroveň predaja a 

kvality predávaného tovaru. 

Maloobchodník sa musí rozhodnúť aký sortiment bude ponúkať cieľovému trhu. 

Zvoliť jeho šírku a hĺbku. Rozhodnutie závisí od typu maloobchodnej predajne.  

Medzi služby poskytované v maloobchode patrí predovšetkým možnosť poskytnutia 

spotrebiteľského úveru, dodávka do domu, darčekové balenie, strihová služba, úprava 

odevov, opatera detí, predvádzanie výrobkov, ochutnávky, parkovanie, pozáručný servis, 

výmena tovaru, odpočet dane z pridanej hodnoty pri vývoze tovaru z krajiny predaja a iné. 

OBCHODNÉ JEDNOTKY 

Maloobchodný predaj v krajinách s rozvinutou trhovou ekonomikou sa uskutočňuje 

v mnohých druhoch predajných jednotiek. [1] 

Špecializované predajne sú rozšírené hlavne u nepotravinárskeho sortimentu. 

Zákazníkom ponúkajú úzky sortiment tovaru, predávaný však vo veľkej hĺbke. Postavenie 
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obchodov na trhu je dané výrobkovou špecializáciou, širším uplatňovaním segmentácie 

zákazníkov a trhovým zacielením. 

Predajne s tovarom dennej spotreby reprezentujú predajne so základným 

potravinárskym sortimentom, prípadne ďalším doplnkovým sortimentom. Sú umiestnené 

obvykle mimo centra veľkých miest, v lokalite s vysokou hustotou obyvateľstva a bývajú 

otvorené 24 hodín denne, 7 dní v týždni. 

Supermarkety sú veľké samoobslužné predajne prevažne so sortimentom 

potravinárskym a potrebami pre domácnosť. Majú rozľahlú predajnú plochu do 1800 

štvorcových metrov. Supermarkety predávajú národné aj vlastné značkové výrobky. Predajná 

stratégia je založená na nízkom obchodnom rozpätí a vysokom obrate. 

Hypermarkety sú obrovské samoobslužné predajne s predajnou plochou 5000 - 

20000 štvorcových metrov. Predstavujú jeden z posledných trendov v rozvoji siete 

obchodných jednotiek. Sú budované na okrajoch miest. Pretože sa predpokladajú nákupy 

pomocou automobilu, sú v ich blízkosti i veľké parkovacie plochy. Hypermarkety predávajú 

za nižšie ceny ako priemerné. Nižšie obchodné rozpätie je kompenzované veľmi vysokým 

obratom predaja tovaru. Ponúkaný sortiment tovaru je veľmi široký, od potravín potreby pre 

domácnosť, elektrotovar, obuv, odevy až po počítače a mnoho služieb poskytovaných v 

priestoroch hypermarketov. Hypermarkety sú najrozšírenejšie v USA a Kanade. V Európe sa 

veľmi rýchlo rozširuje ich sieť, hlavne vo Veľkej Británii, Francúzsku a SRN. 

Obchodné domy sú predajné jednotky, ktoré ponúkajú veľmi široký sortiment 

tovarov v priemernej hĺbke pod jednou strechou. Bola to hlavne priemyselná revolúcia a 

masová výroba spotrebného tovaru, ktorá prispela v druhej polovici minulého storočia ku 

zrodu obchodných domov. Obchody v prízemí domov už nepostačovali k ponuke masovo 

vyrábaného tovaru. Predajné priestory v centre veľkomiest sa začali rozširovať do vyšších 

podlaží. 

Na konci šesťdesiatych rokov [8] sa začínajú v Európe prejavovať príznaky konca 

éry obchodných domov. Najväčšiu ujmu obchodným domom v centrách miest priniesol 

masový automobilizmus. Domácnosti s osobným vozidlom si ich zvykli používať pri 

nákupoch, čo zmenilo nároky na obchodnú sieť. Znížil sa význam nákupných vzdialeností a 

potrebným sa stalo pohodlné parkovanie v blízkosti predajne. Pretože konkurencia sa stále 

viac prehlbuje, obchodné domy boli prinútené hľadať nové cesty ako prilákať a udržať si 

zákazníkov. Zameriavajú sa viac na módny a luxusný tovar. Nákladnými investíciami zvyšujú 
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príťažlivosť interiérov. Obchodné domy začínajú vykonávať aj nové služby, ako napr. činnosť 

cestovných kancelárií, požičiavanie áut, poradenstvo bytových architektov a pod. 

Diskontné predajne obvykle bývajú článkom reťazca obchodov ponúkajúcich 

široký sortiment, ktorý však nie je príliš hlboký. Obvykle je predávaný tovar s veľkou 

obratom a v najbežnejších veľkostiach (niekedy aj z lacných výpredajov či zásob 

zbankrotovaných firiem). Počet poskytovaných služieb je obmedzený. 

Obchodné strediská sú tvorené rozsiahlymi obchodnými komplexmi väčšinou na 

okrajoch miest. Zoskupujú mnoho nezávislých špecializovaných obchodných firiem a 

obchodných domov a ponúkajú široký sortiment tovarov. Miestne obchodné strediská sú 

tvorené 10 až 15 obchodmi. Súčasťou stredísk je aj veľká škála poskytovaných služieb. 

Katalógové predajne sú stále viac populárnejšou formou predaja. Zákazníci si 

vyberú vo výstavnej miestnosti podľa katalógov, prípadne vystaveného tovaru vo vitrínach 

určitý tovar. Vyplnia objednávku a pri zaplatení pri pokladni je im tovar priamo vydaný zo 

skladu. 
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ABSTRACT 

Software GA-GED VR allows to find a suboptimal selected solution by modifying 

the basic role of the circular tours (especially by using genetics algorithms. It use 

a standard geo-data (GIS maps) to the group model of traffic networks (GIS maps). 

Authors created this software during the second year of the project solving in the 

development environment of Borland Turbo Delphi 2006. 
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SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY OKRUŽNÍCH JÍZD 

Software GA-GED VR umožňuje nacházet suboptimální řešení vybraných 

modifikací základní úlohy okružních jízd (především s využitím genetických algoritmů, dále 

jen GA). K sestavě modelu dopravní sítě využívá standardní geodata (GIS mapové podklady). 

Software autoři vytvořili v průběhu druhého roku řešení projektu ve vývojovém prostředí 

Borland Turbo Delphi 2006. 

V SOUČASNOSTI IMPLEMENTOVANÉ TYPY ÚLOH 

Kapacitně omezená úloha okružních jízd (CVRP) 

Klasickou kapacitně omezenou úlohu okružních jízd (Capacitated Vehicle Routing 

Problem, dále CVRP) je možné verbálně formulovat takto: Je dáno umístění střediska 

s a množina zákazníků J; přičemž jsou známy vzájemné vzdálenosti dij mezi uvažovanými 

objekty (tj. zákazníky a depem) na dopravní síti. Dále jsou známy požadavky jednotlivých 

zákazníků bj. K obsluze zákazníků je k dispozici množina vozidel V, každé o kapacitě Cr. 

Každé vozidlo vyjede z depa a opět se do něj musí vrátit, každé vozidlo smí být použito pouze 

jednou a každý zákazník musí být uspokojen jedinou jízdou vozidla. Cílem je navrhnout 

takovou množinu tras vozidel, aby jejich celková délka byla minimální. Poměrně časté je 

substituovat vzdálenosti dij časovými dostupnostmi tij – pak se nehledají trasy nejkratší, ale 

trasy s nejmenší délkou trvání jízdy.  

Uvedený typ úlohy je možné řešit v prostředí GA-GIS VR hned dvěma různými 

algoritmy – známou Clarke-Wrigthovou metodou a genetickým algoritmem GVR (viz dále 

v textu), který může v množině získaných řešení obsahovat i řešení získané Clarke-Wrightou 

metodou. Na základě provedených testů lze konstatovat, že kvalita získaného řešení problému 

CVRP bývá velmi dobrá. 
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Obrázek 1: Schematické znázornění klasické úlohy okružních jízd 

 
Zdroj: autoři 

Úloha okružních jízd s časovými okny (VRP-TW) 

Na úlohu s časovými okny (Vehicle Routing Problem with Time Windows, dále 

VRP-TW) je možné pohlížet jako na kombinaci úlohy okružních jízd a problému rozvrhování. 

Jedná se o rozšíření základní úlohy o tzv. časová okna – pro každého zákazníka je 

specifikován časový interval (ei, li), ve kterém je nutné zákazníka v rámci trasy obsloužit. 

Navíc bývá pro každého zákazníka specifikován čas obsluhy fi a maximální doba trvání jízdy 

Tmax platná pro kterékoli vozidlo. Praktická aplikace je zřejmá (omezená provozní doba ve 

skladu zákazníka, potřeba obdržet objednávku do určitého času apod.).  

Úlohu s časovými okny lze pomocí pogramu řešit pouze genetickým algoritmem 

s modifikovanou metodou sestavy tras jednotlivých vozidel (doplněna kontrola dodržení 

časových požadavků). Kvalita získaných výsledků je dle provedených testů stále obecně 

velice dobrá; díky větší obtížnosti problému však může být od optimálního řešení ve srovnání 

s CVRP úlohami poněkud více vzdálena. 

Obrázek 2: Schematické znázornění úlohy okružních jízd s časovými okny 

 
Zdroj: autoři 
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Úloha se současným svozem a rozvozem (VRPDP) 

Pro úlohu se současným rozvozem a svozem (Vehicle Routing Problem with 

Simultaneous Delivery and Pick-Up Service, dále VRPDP) je specifické, že každé vozidlo 

může provádět svoz i rozvoz současně. V závislosti na konkrétním požadavku zákazníka se 

tedy u některých zákazníků pouze nakládá, u některých pouze vykládá a u některých se 

provádí obě činnosti.  

Tento typ úlohy lze opět řešit pouze modifikovaným genetickým algoritmem. Jedná 

se o nové využití genetického schématu GVR na řešení tohoto typu úloh. Podrobná analýza 

kvality dosahovaných výsledků na standardních datech zatím nebyla provedena. 

STRUČNÝ POPIS POUŽITÝCH ALGORITMŮ 

Clarke-Wrightova metoda 

C-W algoritmus patří mezi nejstarší postupy používané k řešení klasického CVRP. 

Jedná se o jednoduchou heuristiku založenou na principu výhodnostních koeficientů. Její 

výhodou je rychlost a jednoduchost použití, nevýhodou pak v určitých situacích relativně 

nízká kvalita získaných výsledků. Přesto je tento algoritmus v GA-GED VR implementován, 

získané řešení je možné postoupit do výchozí populace genetického algoritmu. 

Softwarová realizace C-W metody využívá při třídění hodnot v matici úspor rychlou 

datovou strukturu - binární haldu, díky níž lze sestavit trasy vozidel z několika set zásilek 

během pár sekund.  

Tzv. sekvenční C-W metoda pracuje na principu stejných výhodnostních koeficientů, 

umožňuje však řešit úlohu s různou kapacitou vozidel a různým omezením délky trvání jízd 

jednotlivých vozidel. Obě metody jsou popsány například v [1]. 

Genetický algoritmus GVR 

Genetické algoritmy slouží k vyhledání suboptimálního řešení složitých 

kombinatorických úloh, mezi které patří i úlohy o sestavě okružních jízd. Pracují na principu 

simulace procesu evoluce v přírodě, který je opakován až do doby, dokud není dosaženo 

požadované hodnoty účelové funkce, předem definovaného počtu generací či maximálního 

času vymezeného na hledání řešení úlohy. 
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V programu GA-GED VR byly implementovány genetické algoritmy založené 

na reprezentaci a operátorech GVR [2], [3], [4]. Důvody pro volbu GVR jsou následující: 

• díky dvoustupňové reprezentaci úlohy je GVR značně univerzální – bez větších 

úprav umožňuje úspěšně řešit CVRP, VRP-TW a zřejmě i další varianty úloh (autoři 

provedli experimentální úpravu na VRPDP), 

• umožňuje rychle nacházet nová řešení – operátory křížení a mutace produkují řešení, 

jejichž oprava (tj. získání přípustného řešení) není časově náročná, 

• velmi dobrá kvalita produkovaných řešení ověřená na standardních datech [5], [6]. 

Genetické schéma řešení úlohy je velice jednoduché – každé řešení je pouze 

posloupností všech zákazníků, přičemž pro každého zákazníka je udržována binární 

informace o tom, zda je nebo není prvním zákazníkem v trase. Na přípustnost řešení 

a jednotlivých tras nejsou kladeny žádné požadavky – s výjimkou toho, že každý zákazník 

musí být v některé z tras právě jednou obsažen. Jakékoli požadavky na trasu (nepřekročení 

kapacity vozidla, maximální čas trasy, dodržení časových oken apod.) jsou kontrolovány až 

v interpretační fázi, přičemž reakce na každé porušení požadavku je vždy stejná – zavedení 

nového vozidla.  

Celá situace je zřejmá z obr. 3: chromozom genetického algoritmu obsahuje dvě 

„trasy“: první z nich začíná zákazníkem 13, druhá z nich zákazníkem 4. První „trasa“ musí 

být při interpretaci řešení rozdělena na trasy dvě, protože zákazníka 7 není možné obsloužit, 

aniž by byla porušena nějaká omezující podmínka (např. překročení kapacity). To samé se 

opakuje v případě druhé původní „trasy“ u zákazníka 8 (např. je překročen maximální čas 

jízdy). 

Obrázek 3: Interpretace tras z genetickém algoritmu 

 
Zdroj: autoři 

Příjemnou vlastností genetického algoritmu je lineární nárůst doby výpočtu 

v závislosti na růstu velikosti instance úlohy (tedy počtu zákazníků). Např. doba výpočtu 

úlohy s 500 zákazníky tedy bude přibližně pětkrát delší než v případě úlohy se 100 zákazníky. 
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Vlastní doba výpočtu dále přirozeně záleží na přednastaveném počtu generací. Autoři 

genetického schématu GVR používají hodnotu 50 000 generací, v takovém případě trvá 

výpočet úlohy se 100 zákazníky na běžném kancelářském PC (3GHz Pentium IV) cca 50 

sekund. Algoritmus však konverguje poměrně rychle, už při polovičním počtu generací bývá 

dosaženo velmi dobrého řešení. 

Podrobný popis fungování algoritmu lze najít v příslušných odkazech na použitou 

literaturu. 

Verifikace výsledků vypočítaných genetickým algoritmem probíhala na standardních 

datech [5], [6]; program dokáže načítat mimo vlastní formát souborů i vybrané formáty 

souborů se standardními daty (Augerat, přípona VRP). 

Parametry genetického algoritmu (počet generací, časové stop kritérium, 

pravděpodobnosti použití genetických operátorů) lze samozřejmě měnit v prostředí programu, 

výsledné trasy mohou být zobrazeny jak v textové podobě, tak graficky v mapě.  

OBSLUHA PROGRAMU - NAČÍTÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ GIS 

MAPOVÝCH PODKLADŮ 

Konstrukce modelu dopravní sítě z geodat 

Myšlenka využití standardních mapových dat určených pro GIS stála hned na 

počátku vzniku software GA-GED VR, protože jinak by bylo využití programu pro řešení 

reálných úloh značně omezené a konstrukci relevantního modelu dopravní sítě by muselo být 

věnováno značné úsilí. 

V současnosti je implementováno načítání dat formátu ESRI Shapefile, tedy souborů 

s příponami SHP, SHX a DBF. Pro načítání dat je využita volně dostupná knihovna Shapefile 

C Library [7] a její API pro Delphi [8]. 

Ke konstrukci modelu dopravní sítě jsou v ideálním případě potřeba 3 vrstvy dat – 

vrstva obsahující uzly dopravní sítě, vrstva obsahující úseky dopravní sítě a vrstva obsahující 

souřadnice center obcí. Pro sestavu modelu silniční sítě České republiky byla využita GIS 

data Silniční databanky Ostrava (uzly a úseky) [9] a Územně identifikačního registru (obce)  

[10], všechna data obsahují souřadnice objektů v systému S-JTSK. Práce se souřadnicovým 

systémem WGS-84 je rovněž možná. 
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Při načítání údajů o uzlech dat jsou kromě jejich geografických souřadnic využitelné 

atributy jako je jméno (název obce, čtvrti), kód uzlu, územní příslušnost uzlu (NUTS 

regiony), povaha uzlu (typ křižovatky apod.). Program umožňuje zvolit záznam v DBF 

souboru, který má být s daným atributem asociován (viz obr.4). 

Obrázek 4: Prostředí programu – výběr atributů uzlu 

 

  
 

Zdroj: autoři 

Při načítání údajů o úsecích jsou využitelné atributy jako: souřadnice začátku a konce 

úseku a mezilehlých bodů (typ polyline), délka úseku, orientace úseku a třída komunikace 

úseku (viz obr.5). Protože údaje o orientaci úseku a třídě komunikace mohou být kódovány 

různým způsobem, je nutné, aby uživatel programu tyto údaje rozklíčoval – přiřadil hodnotám 

objevujícím se v DBF hodnoty, které používá GA-GED VR.  

V případě orientace úseků lze zadat 3 hodnoty – úsek průjezdný oběma směry, úsek 

průjezdný jen od počátečního uzlu ke koncovému, úsek průjezdný jen od koncového uzlu 

k počátečnímu. 

Pro každou třídu komunikace lze zvolit její číselné označení (1-9), tloušťku a barvu 

čáry pro vykreslení do mapy a průměrnou rychlost dosahovanou na dané třídě komunikace (z 

té jsou poté dopočítány typické časy průjezdu hranou). 

Pokud jsou načteny uzly, zjistí program shodu (tolerance je volitelná) koncových 

vrcholů úseků s uzly, přiřadí příslušné koncové uzly k úsekům a v případě uzlů si zapamatuje, 

které úseky z něj vystupují.  
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Obrázek 5: Prostředí programu – výběr atributů úseku 

 

 
 

Zdroj: autoři 

Vrstva obsahující souřadnice center obcí není nutná pro běh programu, umožňuje 

však lepší orientaci uživatele v mapě. Tato vrstva není propojena s předchozími dvěma 

vrstvami –zákazníka (příp. středisko) je možné lokalizovat podle názvu obce (střed 

zobrazované oblasti mapy je automatiky posunut na souřadnice příslušné obce), ale poté je 

nutné vybrat uzel sítě nejlépe odpovídající poloze zákazníka nebo se spokojit s nabídnutým 

uzlem, který je nejblíže souřadnicím centra obce.  
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Obrázek 6: Načtená silniční síť ČR – zobrazeny úseky a centra obcí 

 
Zdroj: autoři 

Vytvořený model dopravní sítě je ukládán do textového souboru s příponou CSV, 

data lze prohlížet například v MS Excel či editovat v libovolném textovém editoru jako prostý 

text. 

Poznámka k implementaci algoritmů k vyhledání nejkratších cest 

Pro potřeby běhu každého algoritmu pro řešení VRP je zapotřebí znát vzájemné 

vzdálenosti (případně časové dostupnosti) všech zákazníků a střediska. V relativně malých 

sítích, kde počet uzlů nepřesahuje několik málo tisíc, není problém přímo spočítat celou 

distanční matici a potřebné vzdálenosti z ní vybrat. V případě reálné dopravní sítě s desítkami 

či stovkami tisíců uzlů je tento postup nemyslitelný – výpočet takové distanční matice by trval 

příliš dlouho (i za použití postupů vhodných pro řídké dopravní sítě – např. známého 

Johnsonova algoritmu) a operační paměť soudobého počítače by ji stejně nedokázala 

pojmout. 

Proto jsou algoritmem pro hledání nejkratší cesty mezi dvojicí uzlů počítány pouze 

ty vzdálenosti, které jsou skutečně potřeba. V programu je implementován Dijkstrův 

algoritmus, kde je fronta vrcholů k prozkoumání udržování v binární haldě, což jeho 

výpočetní složitost snižuje z původní O(n2) na O((n+m) log n), kde n je počet uzlů a m počet 

úseků sítě. 
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I při použití Dijkstrova algoritmu s binární haldou by však ve skutečně rozsáhlé 

dopravní síti mohl trvat výpočet potřebných vzdáleností příliš dlouho – např. pro výpočet 

vzájemných vzdáleností jen mezi 100 zákazníky a 1 střediskem je na síti obsahující 

orientované úseky zapotřebí vyhledat 10 100 nejkratších cest. Proto je implementován ještě 

rychlejší  algoritmus využívající tzv. rádius úseku [11], který ovšem musí být pro každý úsek 

předem vypočítán. Rádius úseku je hodnota, která je rovna maximální Euklidovské 

vzdálenosti počátku nebo konce libovolné cesty, která tento úsek obsahuje, od počátečního 

vrcholu úseku. Tento exaktní algoritmus může pracovat cca 40 až 60-krát rychleji než běžné 

algoritmy (jako je Dijkstrův algoritmus nebo A*) a cca 2-krát rychleji než heuristický 

hierarchický algoritmus (uvedeno v [11], výsledky dosaženy na modelu silniční sítě Německa 

s cca 78 500 uzly a 241 500 úseky).  

Nevýhodou algoritmu je však čas potřebný na výpočet rádií úseků, protože aby byl 

algoritmus exaktní, je zapotřebí vyhledat nejkratší cestu mezi jakoukoli dvojicí uzlů na síti. 

Výpočetní čas lze do značné míry redukovat rozdělením sítě do několika menších podsítí 

(obsahujících cca 2 000 uzlů) a výpočet rádií úseků v těchto podsítích. Ty úseky, pro které se 

podařilo nalézt konečný rádius, jsou poté ze sítě vypuštěny (obvykle se jedná o cca 80 % 

úseků) a pro zbytek sítě se dopočítá horní odhad velikosti rádií. 

Výpočet rádií pro výše uvedenou síť ČR o cca 22 300 uzlech a 30 100 úsecích zabere 

při vhodném výběru podsítí okolo 30 minut na běžném kancelářském PC (3GHz Pentium IV); 

tento výpočet přirozeně stačí provést pro danou síť pouze jednou, vypočtené hodnoty jsou 

poté uloženy do souboru k ostatním informacím o dopravní síti. Výběr podsítí o přibližně 

stejném počtu uzlů je prováděn v jednoduché grafické pomůcce (viz obr.7). 
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Obrázek 7: Prostředí programu – výběr podsítí pro výpočet rádií úseků 

 
Zdroj: autoři 

 

OBSLUHA PROGRAMU – ŘEŠENÍ ÚLOH OKRUŽNÍCH JÍZD 

Zadávání dat o středisku, vozidlech a zákaznících 

Umístění střediska – depa lze vybrat buď se seznamu obcí / uzlů (střed zobrazované 

oblasti mapy je automatiky posunut na souřadnice příslušné obce či uzlu) nebo vybrat přímo 

z mapy. V současnosti program umožňuje práci pouze s jediným střediskem.  

Při zadávání vozidel je nutné daný typ vozidla pojmenovat, vyplnit jeho užitečnou 

hmotnost a omezit maximální trvání jeho jízdy (viz obr.8). Není nutné každé jednotlivé 

vozidlo zadávat zvlášť, lze najednou zadat libovolný počet vozidel, které se ve zmíněných 

parametrech shodují. S výjimkou sekvenčního C-W algoritmu je pracováno pouze s jedním 

typem vozidla, které je nutný z vytvořeného seznamu zvolit. 
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Obrázek 8: Prostředí programu – umístění depa a zadávání údajů o vozidlech 

 

Zdroj: autoři 

Při vytváření nové objednávky je nutné vyplnit jméno zákazníka, vybrat jeho 

umístění (stejný postup jako v případě výběru umístění depa), specifikovat, zda se jedná o 

svoz nebo rozvoz, uvést hmotnost zásilky, nejdříve možný a nejpozdější čas obsluhy 

zákazníka (časové okno), čas potřebný na obsluhu zákazníka (viz obr.9). Definovanou úlohu 

lze samozřejmě uložit do souboru (text ve formátu CSV). 

Obrázek 9: Prostředí programu – vytváření objednávek ke svozu / rozvozu 

  
Zdroj: autoři 

Následuje volba řešeného typu úlohy (viz obr.10). Na příslušné záložce lze zvolit 

buď klasickou úlohu bez časových oken (CVRP) nebo úlohu s uvažováním definovaných 

časových oken (VRP-TW). Časová okna musí být definována při zadávání nové objednávky 



11th International Scientific Conference 
LOGI 2010 

214 

vždy (pokud nejsou potřeba, stačí ponechat výchozí hodnoty), při řešení úlohy CVRP na ně 

není brán zřetel. Z množiny všech objednávek lze vybrat buď pouze objednávky ke svozu 

nebo objednávky k rozvozu či obojí – poté je řešena úloha se současným svozem a rozvozem 

(a to buď s uvažováním časových oken při volbě VRP-TW nebo bez nich s volbou CVRP).  

V tomto okamžiku je nutné zvolit uvažovaný typ vozidla – jako výchozí volba je 

nastaveno první vozidlo v seznamu. 

Pro úlohu CVRP je umožněn výběr C-W algoritmu v jedné z jeho variant. Pokud je 

vybrán sekvenční C-W algoritmus, pracuje se s celou množinou vozidel uvedených 

v seznamu, nikoli pouze s vybraným typem vozidla.  

Pokud není vybrána žádná z variant C-W algoritmu (a vždy v případě jiné varianty 

úlohy než CVRP), pracuje se s genetickým algoritmem s uživatelem nastavitelnými parametry 

(počtem generací, pravděpodobnostmi genetických operátorů, typem operátorů křížení). 

Na základě provedených experimentů lze tvrdit, že pro úlohu CVRP je výhodnější zvolit 

operátor křížení ve své variantě „specific“ a pro úlohu VRP-TW je lépe zvolit operátor 

„generic“.  

Obrázek 10: Prostředí programu – zadávání parametrů algoritmu k řešení definované úlohy 

 
Zdroj: autoři 
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Dobu, po kterou bude hledáno řešení, lze v případě použití genetického algoritmu 

předem omezit. Kdykoli v průběhu hledání tras genetickým algoritmem lze jeho běh přerušit 

a spokojit se s nejlepším dosud nalezeným řešením.  

Po přepnutí do následující záložky lze jednotlivé trasy prohlížet. Po výběru trasy je 

sestaven itinerář v textové podobě včetně vývoje najeté vzdálenosti resp. času od vyjetí z depa 

a hmotnosti nákladu. Jednotlivé trasy lze prohlížet v mapě – zobrazit lze jak vybranou trasu, 

tak všechny trasy zároveň, obojí buď schematicky, nebo na skutečných silnicích. 

Obrázek 11: Prostředí programu – výpis a zobrazení tras 

 
Zdroj: autoři 

DALŠÍ VÝVOJ GA-GIS VR  

Vytvořené prostředí pro řešení úloh VRP umožňuje jednoduše sestavit funkční 

model dopravní sítě z v současné době snadno dostupných geodat a v reálném čase si poradí 

s hledáním nejkratších cest i ve značně rozsáhlých sítích. Implementované algoritmy na řešení 

CVRP a VRT-TW podávají velice uspokojivé výsledky. V současné době je GA-GED VR 

stále vyvíjen a testován, v budoucnosti budou implementovány další typy úloh a algoritmů. 

Příspěvek vznikl za podpory projektů Ministerstva dopravy s názvem „Optimalizace 

svozu a rozvozu malých zásilek s využitím silniční a železniční dopravy“ (číslo CG932-019-

520) a projektu Institucionálního výzkumu MSM 0021627505 „Teorie dopravních systémů“. 
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This article deals with the characteristics of traffic and transport network in 
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URBAN PLANNING AND TRANSPORT IN SWITZERLAND 

INTRODUCTION 

Switzerland is 41,284 square km and forms the geographical boundary between 

northern and southern Europe. Switzerland is typical predominantly a mountainous 

environment, which is mostly made up of the Jura mountains and  the densely populated 

Alpine deck, which in the southern part of Switzerland forms a natural boundary.  

Switzerland's population belongs to middle-sized countries of Europe, the total 

number is 7,318 700. The geographic limitations effects the urban development and the 

particular nature of the transport network and transport in general.  

URBANISM 

In terms of urbanization Switzerland is a dense network of towns of varied sizes. It 

would be hard here looking for a city of world dimensions. A recent survey showed that the 

five most prominent urban centers such as Basel, Geneva, Bern, Zurich and Lausanne, 

contains only 15% of the total population. One of the main reasons  the low population in 

these centers is the strict regulations for the protection and conservation of architectural 

heritage and enviroment. Low population of cities make a significant impact on the transport 

network in Switzerland.  

Towns are linked by extensive road and rail infrastructure. Thanks to its geographical 

location, Switzerland is playing an important role in international rail, road and air transport. 

Picture 1 – Rail and road infrastructure 

 
Source: http://www.k-report.net/clanky/putovani-po-svycarsku/  
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RAIL TRANSPORT 

The main railway line is operated by Swiss Federal Railways, which owns the Weiss 

Confederation, as there are many private rail companies. 

Picture 2 – The Swiss train 

 
Source: http://www.k-report.net/clanky/putovani-po-svycarsku/ 

The total length of railways is 4520 km and all are fully electrified1. It is one of the 

densest networks of transport links in the world. Major airports have their own railway 

stations, connected to the transport systém and trains between major cities are dispatched 

every half hour. The greater part of the population uses public transportation to travel a 

greater distance than any other country except Japan. Rail transportation provides 15% of all 

transport services and 51% of total freight traffic. Transport by rail Swiss is known for its 

safety, comfort, konsistence time of departure, and come with individual connections almost 

always coincides with the prescribed timetable, so you can easily combine several kinds of  

transport. Normal (1435 mm) gauge railways are used mostly by businessmen, working 

people on their way to work and students. Narrow gauge2 is  used by tourists both foreign and 

from among the inhabitants of Switzerland to the transport in the narrow Alpine valley. 

                                                 
1 Electrification of railways in Switzerland and was launched at the beginning of the 20th century and was 
completed in 1960. 
2 800 mm - Rollercoaster Wengernalpbahn, 1200 mm - Rheineck-Walzenhausen 
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ROAD TRANSPORT 

Road transport Switzerland is a network of  more than 1,600 km of four-lanes 

highways and 70,000 km of expressways daších and secondary roads. Apart from these roads 

there are many unpaved but well maintained roads that are used by farmers and forest workers 

with a special permit. The Alps form a solid barrier between Italy and Central Europe and are 

still a key obstacle to traffic. During the last 150 years they were built hundreds of bridges 

and tunnels. 

Picture 3 Typical Weiss bus 

 
Source: http://mhd.zastavka.net/fd-svet/svycarsko12.phtml 

From a statistical point of view almost every other inhabitant of Switzerland own a 

car. City dwellers make up of only 10% of this group only - using mainly public transport or 

bicycles. The construction of road infrastructure has been invested in  much more  than the 

public transport systém. Yet the Swiss motorways, especially in areas of major cities are very 

congested. Finding parking in the center of town is usually very difficult. So far, most 

attempts to solve the traffic congestion (such as construction of bypass roads and expansion of 

bicycle lanes four to six),  problem  only moved a few miles away. 

WATER TRANSPORT 

Although Switzerland is a landlocked state it operates its own merchant vlčet. Thein 

fleet consists of 25 large ships operating at sea and many small boats that connect  ports with 

other ports in Switzerland. The river Rhine is navigable from the North Sea to the Swiss 

border at Basel and plays an important role in import and export of heavy loads. Furthermore, 

there is twelve large  navigable lakes which are used to transport cargo such as gravel. Public 
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passenger ships on the lakes are used mostly for tourist purposes, transport from one end of 

the lake to the other ship is often faster than a train or bus. 

AIR TRANSPORT  

Switzerland has three international airports: 

• Zurich-Kloten (ZRH) 

• Geneva (GVA) 

• Basel-Mulhouse (BSL) 

All services are operated by Swiss Air. The other two airports, Bern-Belpmoos 

(BRN) and Lugano-Agno (LUG) handle scheduled flights to European destinations, but they 

are too small to handle  aircraft, which are used for intercontinental flights in the area. For 

small aircraft, there is still 62 smaller airports and airfields, one of these airports  is  St. 

Moritz. Domestic air transport is  quick but expensive, so many entrepreneurs prefer to use 

rail or road transport. 

RESUME 

Due to its location, Switzerland occupies an important position in international road, 

rail and air transport. Road transport is integrated into the EU transport system. Switzerland 

has one of the highest numbers of cars per capita in Europe. 

Almost 100% of the railways in Switzerland are electrified. Swiss State Railways 

manage more than half of the system. 

The Swiss transport systém and  the Czech Republic system are practically 

impossible to compare. Especially the accuracy of the timetable is the main advantage of the 

Weiss system, buses and trains run on time here, a flight delay is also rather unique. 

Roadways in Switzerland are in perfect condition, there is no damage to  vehicles caused by 

potholes, which is  a frequent phenomenon in the CR. 

By integrating the Swiss transport network in to the EU transport network people can 

choose the type of individual road transport. The best option for individual car transport is the  

Pilsen, Rozvadov, Nuremberg and Stuttgart route.  
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When traveling by train, you can choose several options of day and night trains. 

Prague Ruzyne Airport offers regular flights for example Pratur  to Geneva, Lugano and 

Zurich.  

The article is published within the solution of the research project 

51030/20/SG500001 “Transport Sciences and Engineering in Conditions of the Developed 

Society of the 21st Century”. 
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ŘÍZENÍ INFORMACÍ VE SKLADOVÁNÍ ZPĚTNÝCH 

LOGISTICKÝCH TOKŮ 

ÚVOD 

Současná společnost, její ekonomické činnosti a praktické řízení se neobejdou bez 

informací s dostatečnou vypovídací schopností. Ani to však není postačující a se získanými 

informacemi je třeba dále pracovat a využívat je aktivně při navazujících řídících procesech 

a činnostech. Stejně tak je esenciální využití informací ve skladování zpětných logistických 

toků a to zejména proto, že se nejedná jen o prosté skladovací činnosti, ale především o další 

navazující řízení zpětných toků v rámci reverzní logistiky. 

1 ASPEKTY ROZHODOVÁNÍ O SKLADOVÁNÍ 

Pro dosažení nejlepších výsledků v jakékoliv činnosti a oboru je nezbytné pracovat 

s informacemi, zkušenostmi a fakty v komplexních souvislostech. V podnikové logistice 

je systémový přístup považován za nutnou podmínku. Mezi hlavní logistické činnosti 

je řazeno také skladování, které slouží k překonání časových a prostorových prodlev mezi 

výrobou produktu a jeho fyzickým doručením konečnému zákazníkovi. Proces skladování 

často představuje jednu z nejvíce nákladných činností v logistickém řetězci. 

Sledované finanční položky při skladování zásob (materiálu, výrobků, zboží) 

rozdělujeme na: 

• skladovací náklady (skladovací prostor, umístění skladu, technické vybavení, 

manipulační zařízení, personál), 

• množstevní náklady (manipulace s materiálem, nákup), 

• náklady na udržování zásob (řízení stavu zásob, balení, zpětná logistika). 

V materiálovém toku podniku se skladováním dále souvisejí náklady: 

• náklady na vyřizování objednávek a informační systémy, 

• přepravní náklady, 

• náklady na zákaznický servis. 
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Pro všechny uvedené druhy nákladů, existují v praxi ověřené přístupy řešení, ale také 

nové možnosti, které přispívají k snížení celkových nákladů na skladování a zároveň vedou 

k zvýšení efektivity a produktivity práce. 

1.1 Faktory ovlivňující podnikové skladování 

Konečnému rozhodnutí o volbě řešení musí předcházet stanovení požadavků 

a podmínek, které musí sklad splňovat, jako například: 

• hlavní funkci a druh skladu, typ skladování (soukromý sklad, veřejný sklad), 

• funkce a druh zásob, 

• logistické systémy (cross-docking, konsignační sklad, JIT, Kanban), 

• vybavení skladu, obsluha skladu,  

• požadavky na informační systém, 

• kritéria pro hodnocení finančních a výkonových ukazatelů. 

2 PŘENOS INFORMACÍ 

Potřebou managementu je znát přesné a včasné informace o stavu zásob, o stavu 

zboží v pohybu, o umístění zásob, vstupních a výstupních dodávkách, údaje o zákaznících, 

o využívání skladovacího prostoru a personálu. Ve skladovém hospodářství existuje mnoho 

nositelů podstatných informací, které je nutné získat, zajistit jejich přenos dalším článkům, 

ale také je nezbytné umět data vyhodnotit. 

Propojení logistického řetězce pomocí systému rychlé odezvy, přispívá ke zvýšení 

přidané hodnoty celkového podnikového procesu. V rámci integrace logistického systému 

jsou sdílena data od dodavatelů, ze skladů, z výroby, z distribuce a od zákazníků, která jsou 

dále využívána v logickém sledu a ve správných částech podniku. Výsledky úspěšné práce 

se projevují především v rychlejší komunikaci, ve větší míře přesnosti, v lepší spolupráci 

a v neposlední řadě ve větším uspokojení požadavků zákazníka. 

Práci s informacemi výrazně usnadňují v dnešní době moderní informační 

a komunikační technologie. U velkých a mezinárodních firem je automatickým standardem 

podnikový informační systém ERP (Enterprice Resource Planning), který obsahuje 

specializované moduly na konkrétní podnikatelské procesy, jako například modul správy a 

řízení skladu, pro dodavatele, zákazníky, účetnictví, fakturace, správy majetku, personální 

činnost aj. Stejné řešení platí také pro středně velké firmy, které využívají především moduly 
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úzce související s hlavní podnikatelskou činností. Ve využívání těchto systémů mohou být 

malé a střední podniky ovlivněny požadavky svých dodavatelů nebo odběratelů při tvorbě 

dodavatelsko-odběratelských vztahů. 

Obrázek č. 6 - Jednotlivé moduly obsažené v ERP systému 

 
Zdroj: Autoři 

Sdílení informací také úzce souvisí s kritickou otázkou o zneužívání dat. Odborníci 

na logistiku vědí, že otevřený přístup k datům na úrovni celého logistického řetězce, může 

přinést mnohonásobně větší zisky, ale obava ze zneužití interních dat, je stále omezujícím 

faktorem pro správné fungování Supply Chain Managementu. Z výsledků průzkumu z roku 

2009 provedeného Českým statistickým úřadem vyplývá, že „pravidelně sdílelo informace 

v rámci dodavatelsko-odběratelských řetězců 13 % podniků.“ [3] Míra sdílení informací 

je rozdílná v rámci jednotlivých průmyslových odvětvích a důležité kritérium představuje také 

velikost podniku. Dále je zřejmé, že firmy mají větší důvěru ve sdílení informací ke svým 

dodavatelům než odběratelům. Na obrázku č. 1 je znázorněn trend v elektronickém sdílení dat 

mezi podniky v České republice a také je zde uveden přehled údajů, které si podniky 

nejčastěji vzájemně poskytují. 
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Obrázek č. 7 - Podniky používající elektronické sdílení dat pro koordinaci dodavatelsko-
odběratelských vztahů podle typu vyměňovaných informací 
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Zdroj: [3], upraveno autory 

Informace lze sdílet prostřednictvím webového rozhraní, pomocí elektronické 

výměny dat (EDI – Electronic Data Interchange) nebo v rámci integračního informačního 

systému řízení dodavatelských řetězců (SCM - Supply Chain Management). 

Nejvyužívanějším komunikačním prostředkem je EDI, který má standardizovaná pravidla 

používání a také je hojně rozšířen. Jeho hlavní výhodou je poměrně snadná kompatibilita 

mezi informačními systémy a procesy dodavatelů. SCM v České republice představuje stále 

„nováčka“ na trhu. 

2.1 Automatická identifikace 

Aby mohly být informace sdíleny, je nutné zajistit efektivní a přesný sběr 

požadovaných informací. Nositeli informací jsou jednotlivé prvky v materiálovém toku 

(materiál, výrobky, zboží, manipulační jednotky). Dříve se ve skladu dbalo především 

na papírovou dokumentaci, při které docházelo k mnoha chybám a také se snižoval výkon 

zaměstnanců. Dnes je systém sběru informací zrychlen automatickou identifikací aktivních 

i pasivních prvků logistického řetězce, díky které je zabezpečen přenos dat v rámci 

podnikových informačních systémů. 

Využívané principy automatické identifikace: 

• optický (čárové kódy, písmo OCR, biometrické technologie), 

• rádio-frekvenční (RFID), 
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• induktivní (přenos dat elektromagnetickou indukcí; využívá se pro identifikaci 

paletových jednotek, kontejnerů apod.), 

• magnetický (karty s magnetickým proužkem), 

• hlasový princip. 

Čárové kódy patří mezi nejznámější a nejrozšířenější způsob automatické 

identifikace a to především díky své jednoduchosti kódování, čtení a zpracování 

v informačních systémech. Jsou spolehlivé a nejsou finančně náročné. Čárové kódy zrychlují 

evidenční operace a umožňují sledování daných objektů v reálném čase. Mezi výhody také 

řadíme jejich velkou škálu a dobu používání, díky které existují ustálená pravidla a normy pro 

práci s nimi. 

Rádio-frekvenční identifikace patří mezi nejrychleji se rozvíjející segment v oblasti 

automatického sběru dat. U RFID je nositelem informace čip (tzv. bag), který může být 

součástí etiket, karet nebo náramků. Technologie RFID umožňuje pozdější aktualizaci dat, 

identifikaci více tagů najednou, rozpoznat skladové a manipulační zařízení. Implementace 

RFID do skladového hospodářství představuje velkou počáteční investici, ale při fungujícím 

systému přinese velkou úsporu času, nákladů a zefektivnění celého procesu řízení skladu. 

Cílem technologie RFID není nahradit čárové kódy, představuje spíše nové možnosti 

a může přispět k zjištění vhodné kombinace obou technologií.  

2.2 Řízený sklad 

V některých částech podnikového procesu je sklad jeho nepostradatelnou součástí. 

Cílem firmy by mělo být optimalizovat skladovou činnost tak, aby se zvýšila produktivita, 

snížily náklady, zrychlilo plnění dodávek a zvýšila spokojenost zákazníků. Řešení těchto 

požadavků poskytuje skladový systém Warehouse Management System (WMS), který 

umožňuje automatickou správu skladového provozu. Hlavním úkolem systému je řízení, 

kontrola a optimalizace všech skladových procesů, počínaje objednávkou u dodavatele 

a konče u expedic dodávky zákazníkovi. 

Podnikový sklad, který chce komplexní systém WMS využívat, musí splňovat 

následující kritéria řízeného skladu: 

• je vybaven skladovací technologií umožňující jednoznačné umístění a identifikaci 

skladované položky, 

• je vedena podrobná evidence manipulačních a skladových jednotek,  
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• jsou stanovena jednoznačná pravidla zaskladňovací, vyskladňovací a vychystávací 

strategie, 

• jsou podrobně vypracované pracovní postupy jednotlivých skladových procesů 

s určením zodpovědnosti zaměstnanců, 

• jsou stanoveny klíčové indikátory výkonnosti skladu. [5] 

Systém WMS může být integrován do běžných podnikových informačních systémů 

(ERP). Pracuje především s daty získanými automatickou identifikací, která umí systém  

vyhodnotit a upozornit na neplánované změny. Management z konkrétní analýzy musí 

následně přijmout odpovídající opatření. 

3 VÝZNAM INFORMACÍ A JEJICH SDÍLENÍ V REVERZNÍ 

LOGISTICE 

Reverzní logistika (RL) začíná u zákazníka, který posílá proti proudu běžného 

logistického řetězce znehodnocené, fyzicky či morálně zastaralé výrobky, obaly 

a reklamované zboží. „Hlavní náplní RL je sběr, třídění, demontáž a zpracování použitých 

výrobků, součástek, vedlejších produktů, nadbytečných zásob a obalového materiálu, kde 

hlavním cílem je zajistit jejich nové využití nebo materiálové zhodnocení.“ 1 

Přístupy k RL by měly být založeny na kombinaci ekonomických cílů (snižování 

nákladů, získání zpětné vazby o produktech, reklamační politika) a ekologických cílů 

(recyklace, spotřeba energie v transformačním procesu, eko-marketing). Striktní nařízení 

zpětné logistiky určitým podnikům je zabezpečeno stanovenou legislativou, hovořící 

o ekologické zodpovědnosti a technologii recyklace. V šíři tohoto článku se budeme zajímat 

především o podnikovou zpětnou logistiku, kterou firmy vykonávají na bázi vlastního zájmu. 

3.1 Základní procesy reverzní logistiky 

1. Gatekeeping - nebo-li vstupní inspekce, rozhoduje o vpuštění logistického prvku do 

systému reverzní logistiky. 

2. Collection - sběr, shromažďování výrobků a materiálu pro další zpracování. 

3. Sortation, Separation - statky jsou tříděny podle způsobu, jakým budou dále 

zpracovány. 

                                                 
1 Zdroj [6], str. 21 
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4. Disposition/Re-processing - výrobky jsou zpracovány dle svého charakteru 

(opraveny, demontovány použitelné funkční díly, recyklovány, uloženy na skládku 

nebo spalovny). 

První fáze autorizace pasivního prvku je prováděna v „první linii“, tam kde si 

zákazník výrobek pořídil. Hlavním úkolem proškoleného pracovníka je, aby získal co nejvíce 

informací o charakteru produktu od zákazníka (co a proč vrací, zda výrobek splňuje 

podmínky uvedené v reklamačním řádu, jak byl spokojen, poruchovost aj.). 

Stádium shromažďování prvků úzce souvisí s jejich nákupem, bezplatným odběrem, 

přemístěním do místa, kde jsou skladovány. Sběr může být zajišťován třemi způsoby: 

• výrobcem, 

• obchodníkem, který dál produkty odprodává výrobci, 

• smluvním partnerem, který produkty odprodává výrobci nebo zpracovatelům 

(městské sběrné dvory). 

Shromažďování zpětných toků ve skladech představuje pouze mezistupeň pro jejich 

další zpracování. Na základě informací získaných při příjmu produktu plynule dojde 

k přechodu do fáze třídění. Řešením přinášejícím přidanou hodnotu je, aby místo sběru 

a třídění bylo společné. Při třídění je rozhodnuto, zda lze výrobek opětovně použít 

nebo přepracovat, recyklovat nebo zlikvidovat. Zpracování vráceného zboží je limitováno 

vlastním charakterem výrobku. 

3.2 Informace o zpětných tocích 

Vrácený výrobek musí do systému zpětné logistiky vstupovat s informacemi 

od zákazníka (co, jak, proč, kdy). Tyto informace by měly být důkladně shromážděny, 

protože budou primárními kritérii hodnocení v dalších fázích procesu. Řešením jsou 2D 

čárový kód (popř. RFID systém– záleží na používaném způsobu identifikace), kterým může 

být zboží označeno. Důležitým prvkem je také využívání informačního systému pro zpětnou 

logistiku, kde bude založena karta daného výrobku s uvedeným kódem a doplňkovými 

informacemi. Na tomto principu může vrácený výrobek projít celým zpětným procesem, kde 

v každé jeho fázi budou moci být přidávané další získané informace až po finální naložení 

s výrobkem. 
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3.3 Informační systémy zpětných toků 

Informační systému pro zpětnou logistiku jsou sestaveny na základě specifických 

požadavků zpětných toků v podniku, kterými se liší od hodnotového toku směrem 

k zákazníkovi. Hlavními rozdíly jsou dostupnost dostatečného množství a kvality dat 

a především skutečnost, že řízení zpětného toku je založeno na výjimkách. 

Systém musí obsáhnout informace související s produktem, jeho umístěním, 

užíváním, legislativou, trhy a podnikovými procesy v reverzní logistice. Získávání informací 

usnadňuje používání internetového rozhraní, kde může být uveden postup pro vrácení zboží. 

První kontakt může být založen na vyplnění dotazníku o vraceném výrobku. Po jeho odeslání 

je vyhodnocen stav zboží a způsob dalšího postupu pro jeho vrácení či důvody k odmítnutí 

požadavků zákazníka. 

Klasický (dopředný) materiálový tok v logistickém řetězci podléhá nutnosti 

správných a včasných informací. Stejně je tomu také u reverzní logistiky, kde dostupnost 

informací rozhoduje o efektivnosti a snižování nákladů. Obecně fungující model reverzní 

logistiky a sběru dat není ustáleným pravidlem. Zpětné toky jsou velmi citlivým a 

diskutovaným tématem firem, kterým je tato otázka řešení nařízena platnou legislativou. 

Standardizované řešení sběru dat a práce s nimi ztěžují také individuální charakteristiky 

vraceného zboží. 

ZÁVĚR 

Procesní řízení logistických činností je závislé na dostatečném sdílení informací, což 

platí také pro reverzní logistiku. Podstata skladů ve zpětných tocích je především v tvorbě 

přidaných hodnot. S vráceným zbožím musí být aktivně pracováno a tzn. např. tříděno, 

přepraveno k dalšímu zpracování apod. Samotné shromažďování je velmi neefektivní 

a nákladné. Podpůrné nástroje řízení zpětných toků, jako jsou prvky automatické identifikace, 

informační systémy či legislativa sice existují, ale obecně fungující modely řízení nejsou ještě 

osvědčeny. 
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ZPĚTNÁ LOGISTIKA 

ÚVOD 

Zpětná logistika (anglicky reverse logistics; disposal logistics; německy 

Entsorgungslogistik) 

Zpětná logistika je jednou z částí podnikové logistiky, která efektivně ekonomicky a 

ekologicky utváří zpětné toky a s nimi příslušně spojené informační toky. Patří sem úlohy 

fyzické, prostorové a časové transformace, kdy při výrobě a spotřebě vznikají odpady podél 

celého logistického řetězce (Supply Chain Management). 

1. KLASIFIKACE PŘÍSTUPŮ KE ZPĚTNÉ LOGISTICE 

Odpovídající činnosti zpětné logistiky jsou zaměřeny jak na podnikatelské cíle, tak 

taky na ekologicky zadané úkoly od externích podnikatelských subjektů. Zpětná logistika 

může být ohraničena od pořizování přes výrobu a distribuční logistiku až po obsluhované 

objekty a další, prostřednictvím kterých jsou řízeny zpětné toky.  

Zpětná logistika plánuje a řídí zhodnocování a procesy zpětné logistiky odpadních 

materiálů, zmetků (vadné zboží), přebytečných materiálů, neprodejných hotových výrobků 

(morálně zastaralých), recyklovatelných materiálů, nakládacích pomůcek (obaly, palety a 

kontejnery), apod. V této souvislosti uveďme, že likvidaci odpadů někdy v užším slova 

smyslu označujeme pouze jako likvidaci. Tento pojem může být uveden také v širším slova 

smyslu, kdy pak zahrnuje jak likvidaci v užším slova smyslu tak také zhodnocení zbytků. 

K těmto patří v rámci zhodnocení a likvidace poskytované logistické výkony, kdy k hlavním 

výkonům patří přeprava, překládka a (oddělené) skladování odpadů včetně dalších 

logistických výkonů zpětné logistiky jako je sběr, třídění, oddělování a vhodný výběr obalů a 

nádob.  

Zpětná logistika požaduje rovněž specifické informační výkony. Jeden z typických 

výkonových procesů zpětné logistiky představuje zpětná vazba zhodnocených materiálů 

(hodnotných materiálů) ve výrobním nebo spotřebitelském procesu. Přitom mohou být 

rozlišovány různé druhy zpětných vazeb. Jedná se o opakované použití, kdy bude opětovně 

použit spotřebovaný materiál v maximálně nezměněném stavu pro stejný účel resp. cíl, např. 

vratné lahve, protektorované pneumatiky. Další využití předpokládáme, když použitý materiál 
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bude v nezměněném stavu zhodnocen pro jiný účel, např. použité pneumatiky, které mohou 

být použity jako dětské houpačky nebo ochrany proti nárazu.  

Provedení recyklace materiálového zpracování předpokládá zhodnocení. Analogicky 

může být zhodnocení definováno jako opětovné použití (zhodnocený materiál vstupuje do 

stejného výrobního procesu) a další zhodnocení (ze zhodnoceného materiálu vzniká 

průchodem recyklací jiný materiál než pro původní výrobní proces se změněným účelem 

použití). Tyto formy recyklace musí být v co možná největším obsahu využitelné, aby 

zhodnocení odpadů se stalo vysokou prioritu pro jejich uplatnění než je pouhá likvidace 

odpadů. Pro všechny vyjmenované činnosti představuje sledování a kontrola dodržování 

zákonných závazků další úlohy zpětné logistiky.  

Zpětná logistika mimoto předjímá řadu jednání v budoucnosti. Patří sem ekologicky 

oprávněné ovlivnění rozvoje výroby a stanovení výrobní politiky v jejich oborových úlohách. 

Například, aby bylo dbáno a požadováno na použití zhodnotitelných materiálů pro výrobu 

produktů, jednoduchá demontáž výrobků na konci životního cyklu a s tím spojená 

oddělitelnost použitých materiálů tak jako používání ekologických obalů pro produkty.   

Stejně je ve spolupráci s jinými obory šetřeno, jakou měrou lze modifikovat výrobní 

zkušenosti, aby odpady a emise byly nižší. Tímto se stává zpětná logistika průřezovou funkcí. 

Rozhraní není pouze v jiných logistických oblastech (pořizovací, výrobní a distribuční 

logistice), ale také v odpadovém hospodářství a oboru podnikatelského pořizování, výroby, 

odbytu, výzkumu a vývoji a v konstrukci. Toto rozhrání vyžaduje stanovení subsystémů 

přesahujících aktivity zpětné logistiky, které musí zahrnout celkovou optimalizaci. 

Na základě ekonomických zákonů o oběhu dále stoupá význam zpětné logistiky. 

Organizaci a prosazení ekonomických oběhů při současném zohlednění ekologie a 

nákladových položek vyžadují zvlášť výkonné logistické plánování, řízení a kontrolu. Proto a 

na základě skutečností, že příslušné kapacity podnikatelů (např. speciální skladovací zařízení, 

nakládací pomůcky a dopravní prostředky) mnohdy nedisponují dostatečnou kapacitou ani 

počtem zaměstnanců (míra zaměstnanosti), bude ve většině případů zvažována spolupráce 

s jinými podnikatelskými subjekty. Proto se nabízí na trhu ustanovení specialistů pro činnosti 

zpětné logistiky s různorodým integračním stupněm v logistických systémech 

podnikatelských subjektů. Mimo jiné mohou vstupovat podle sledovaných vytýčených cílů do 

specifické kooperační formy s podnikatelskými subjekty stejných oborových zaměření a 

identických hodnototvorných stupňů (s cílem zvyšování odpadů a s tím vyšší využití kapacit 
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příp. zlepšené pozice jednání s cizími) nebo návazné hodnototvorné stupně (s cílem vyššího a 

nákladově příznivého vyčerpání hodnotového potenciálu prostřednictvím vyjádření 

zhodnocení odpadů). Rovněž jsou možné kooperace s podnikatelskými subjekty z jiných 

oborů podnikaní (např. dlouhodobí požadavek na určité zásoby). 

2. VÝPOČET CELKOVÝCH NÁKLADŮ NA OPTIMÁLNÍ POČET MÍST 

ZPĚTNÉ LOGISTIKY 

a) Celkové náklady na dopravu ze sběren do míst zpětné logistiky (viz. 

obrázek č. 1) 

Celkové náklady na dopravu ze sběren do míst zpětné logistiky (likvidace produktů) 

budou s jejich počtem klesat. Vyjádřit tuto funkci vzorcem je dost obtížné, ale lze ji 

„zjednodušit“. Předpokládejme, že budeme obsluhovat nějaké území o ploše S (území celé 

České republiky) s dopravními náklady DS a dále předpokládejme, že každé z center (zpětné 

logistiky) bude obsluhovat část přiděleného území, takže se o dopravní náklady budou dělit. 

Ve skutečnosti to nebudou přesné díly, ale bude tam jakési dopravní zatížení navíc, které lze 

vyjádřit koeficientem k. Pak vynásobením dostaneme náklady na dopravu ze sběren do míst 

zpětné logistiky.  

[ ]Kč
n
Dk

N S
D

⋅
=

        (1) 

• ND … dopravní náklady ze sběrny do místa šrotu [Kč], 

• k … konstanta pro dopravní zatížení navíc z důvodu nerovnoměrného dílu obsluhy 

[-], 

• DS … dopravní náklady na obsluhu území [Kč]. 
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Obrázek č. 1 Graf závislosti celkových nákladů na počtu míst zpětné logistiky (ZL) 

 

b) Pořizovací a provozní náklady na místo šrotu (viz. obrázek č. 17) 

Tyto náklady budou vztaženy k určitému časovému období (nejčastěji roku) nebo 

životnosti zařízení. 

[ ]KčnNN P
C
P ⋅=         (2) 

• C

PN … celkové provozní a pořizovací náklady [Kč], 

• Np .. průměrné provozní a pořizovací náklady jednoho místa šrotu [Kč], 

• n … celkový počet míst šrotu [-]. 

Celkové náklady  nN
n
Dk

NNN P
SC

PDC ⋅+
⋅

=+=   [Kč]   (3) 

Optimální počet míst šrotu získáme první derivací funkce celkových nákladů podle n 

položené nule. 

c) Optimální rozmístění míst šrotu na území České republiky 

Vezmeme v úvahu tzv. váhy jednotlivých sběren vi (počet aut, která se za stanovené 

období vyberou) a tyto váhy budeme zohledňovat při výpočtu „dopravní náročnosti“ = 

dopravní náklady sběrny. Předpokládejme, že sběrna odváží auta vždy do nejbližšího místa 

šrotu. Potom dopravní náklady vztažené k jednomu autu (místo aut lze počítat s tunami) ze 

sběrny i do místa šrotu j budou dij.  
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             (6) 

 

Tuto funkci musíme minimalizovat. Pro počet míst šrotu n > 1 neznáme exaktní 

algoritmus, proto musíme použít nějakou heuristickou metodu nebo jednoduše (ale časově 

náročně) vyzkoušet všechny varianty. 

Řešení je zjednodušené, ale nabízí zjištění optimálního počtu míst pro likvidaci 

osobních automobilů jak z hlediska ekonomického tak i ochrany životního prostředí. 

S ohledem na nedostatek údajů pro vyhodnocení navrženého modelu jsem uvedla pouze 

obecné řešení.  

ZÁVĚR 

Zpětná logistika představuje pro nejbližší budoucnost významný článek podnikání, 

protože požadavky na ni vznikají podél celého logistického řetězce. Jak je znázorněno na obr. 

č 2, např. odpady vznikají již při pořízení základních surovin, přes výrobu až po distribuční 

logistiku. To samé platí i pro potřebu řešit oběhy obalů apod. Zajímavým přínosem analýzy 

logistického řetězce by bylo zjištění podílu produkce požadavků na reverzní logistiku (např. 

obalů) v jeho jednotlivých procesech a činnostech a na tyto se důsledně zaměřit. 

Obrázek č. 2 Logistický řetězec a zpětná logistika 

 

Zásobovací logistika Výrobní logistika Distribuční logistika 

Zpětná logistika 

 

Tento příspěvek vznikl v rámci řešení projektu MD ČR CG932-066-520 Modelování 

logistiky odpadů v městských aglomeracích. 
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SYSTEMATIC DESIGN OF STORES AS PART OF THE 

LOGISTICS 

INTRODUCTION 

The aim of systematic projecting of store management is not only designing the 

situation of store management itself including its equipment, technology and operation. In 

systematic planning of store management we need to consider also synchronizing of 

technological, transport, store and service operations throughout the whole process of logistic 

chain in such a way that a natural flow of material from provider to consumer will be 

achieved the shortest possible way, in the shortest possible time in requested quality and 

quantity and with minimum costs. 

A part of systematic projection of the store management logistics is a view of area´s 

transport services needs. The systematically proposed storehouse is a part of logistic chain 

and its task is, besides the synchronizing of time and quality unstableness between production 

and consumption, also providing the service in an area fulfilling the requested quality and 

quantity.  

1 RECENT PROBLEMATIC OF CREATING WAREHOUSES 

In recent times, there is a trend to create the storehouses, mainly in the distributing 

part of the logistic chain, based on economic criteria [1]. Among them there is a low price of 

suitable yard, strong flows of goods, weak competition and an existence of highway network. 

These criteria do not include the overall view of the area from the point of view of the 

complex transport maintenance.  

Another imperfection which often co-occurs planning the storage facilities is a weak 

emphasis on technical, technological and operating needs of the enterprise. Planning of the 

store is concentrated mainly on the architectural design of the store that can later have 

negative impacts on the recurrence of rationalization arrangements during operation of the 

store. The process itself, while projecting and planning the stores, includes the whole chain of 

steps, which are performed by the subjects who are often remote from the future user of the 

store and his needs.  
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Nowadays there are a lot of companies dealing with planning the store management 

that works on the basis of their own know-how, often without the general view of the 

problem. Such proposals of the store management are highly professional, realized by the 

most modern methods and techniques; they bring a high added value and optimize the 

processes and expenses [2]. But the problem is that often they do not cross the borders of the 

one segment of the chain; or they interfere into the whole optimization of flows in a logistic 

chain only marginally. These individual steps of optimization, when taken regardless of other 

chain segments´ needs, especially the needs based on the complex transport maintenance, 

result to long-lasting problems of the whole area. 

Among the most frequent problems we find: 

• congestion of transport infrastructure, 

• decreasing the environment quality, 

• creating congestions, 

• number of accidents increasing, 

• formation of narrow places within the system. 

A lot of negative impacts (negative externalities) come out only after some time after 

the realization of the steps, by which they have been caused. Resolving these problems is 

often performed by some other subjects at the whole company expense, thus it is very 

important to solve systematic projecting of store management with considering the needs of 

the complex transport maintenance of an area. 

2 SYSTEMATIC PLANNING OF STORE MANAGEMENT 

PRINCIPLES 

Systematic planning (projecting) of the store management may be defined as an 

organized, generally applied systematic process of solving store management projects, with 

respect of logistic practices. 

Systematic projecting has to explore: 

• material (raw materials, products) which enters the system, 

• movements (transport) necessary for material transfer along a certain route from a 

place of receiving to a destination place,  

• methods and means needed for movement´ s realization: 
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o mechanization facilities (transport equipment), 

o means of transport, 

o technical practices (systems). 

Each projection of systematic planning, including the store management, is since 

layout till the physical realization in process of several stages[3].  

The basic stages of systematic store management projection: 

• external environment analysis, 

• internal processes analysis, 

• general design of store management system, 

• detailed design of store operations´ technologies, 

• realization, 

• revision and regulation of the design. 

3 CRITERIA FOR THE STORE TECHNOLOGY SELECTION 

The selection of optimal storage facility, either stable or mobile, is influenced by 

several factors. The views which we need to take into consideration when selecting can be 

divided into three groups: 

1. technical criteria: 

o sort and physical characteristics of the stored materials, 

o range of manipulation operations, 

o kind and technical characteristics of the means of transport, 

o floor yardage demands and demands for maintenance and recovery of 

mechanization facility, 

2. economic criteria, 

3. other influences. 

Technical criteria of selection can be almost always expressed accurately. They 

relate especially to: 

• material (sort and characteristics), 

• required transport efficiency per a unit of time (a range of manipulation operations), 

• place of formation and destination (routing of the material flow), 

• a length of the route, 
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• time requirements of tie-in technology (if it concerns one direction, regularity or 

irregularity, continual or cyclic transport, speed  of a supply at the beginning and of a 

removal at the end of  the transport line, and so on), 

• used mean of transport at the entrance or removal of the store; it means – if the 

supply to the store is provided by a railway or a road transport (or some other 

transport) and which specific means of transport are used, 

• floor yardage demands; demands for the width of transport and manipulation alley. 

If the technical or technical-technological sides are evaluated usually the first 

selection could be made, but it has to be completed by evaluating some others criteria. 

The economic criteria of selection deals mainly with a providing price (capital 

expenditure), depreciation rate, induced costs, maintenance and repair expenses, labour costs 

for operation... Quite important economic indicators (besides those already mentioned) from 

the point of view of selecting an appropriate mechanization facility are operation expenses for 

a manipulation unit per given space of operation time (e.g. €.t-1) and year´ s converted costs 

€.year-1),  which summarily express investment and operation costs. 

It may happen that after considering all the economic criteria, two or more facilities 

appear as equally convenient[4]. Thus we need to consider also some other criteria, which 

cannot be specified as accurately as the technical and economic ones. 

The other criteria of selection are usually of an indirect economic influences´ 

character. Some of them: 

• provision of safety of material during the storage and manipulation, 

• flexibility of projected facility in case of possible change in tie-in technology or its 

adaptation to automation, 

• safety of work and operation of facility, 

• anticipated utilization period, 

• other, e.g. ecological concerns and so on. 

CONCLUSION 

There are apparently tendencies to, as much as possible, harmonize and cooperate the 

elements in the area of stores and their technical and technological equipment projection and 

planning. Nevertheless, it is very important to optimize the final systemic projection of 

storage according to individual needs of concrete customer.  
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by the most effective way. The goal is to achieve a competitive advantage and thus 
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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT NA SLOVENSKU 

ÚVOD 

Dnešný, neustále sa meniaci globálny trh núti podniky prehodnocovať a 

prispôsobovať svoje procesy a organizáciu. Veľa podnikov reaguje na túto požiadavku 

zvyšovaním množstva práce, ktorá sa vykonáva mimo samotnej spoločnosti, výsledkom čoho 

sú siete pozdĺž hodnotového reťazca, ktoré môžu byť príliš zložité na to, aby sa dali zvládnuť. 

Prostredníctvom integrácie a synchronizácie všetkých procesov s pridanou hodnotou v rámci 

týchto sietí je možné získať výrazné konkurenčné výhody. 

Na maximalizáciu celého potenciálu dodávateľského reťazca je potrebná skúsenosť 

partnera, ktorý by mal previesť podnik návrhom stratégie a procesov až po implementáciu, 

a to všetko so zameraním na kľúčové obchodné ciele. 

ZÁKLADNÉ POJMY 

Supply Chain Management (SCM) je činnosť založená na integrácii organizačných 

jednotiek, ktoré tvoria dodávateľský reťazec (SC) a koordináciu materiálových, informačných 

a finančných tokov za účelom uspokojenia požiadaviek z pohľadu koncového zákazníka 

celého dodávateľského reťazca a zvýšení konkurencieschopnosti dodávateľského reťazca. [1] 

SCM je anglické označenie pre dodávateľské a zásobovacie reťazce a predstavuje 

systematické koordinovanie všetkých aktivít pri realizácií objednávok, vychádzajúcich 

z požiadaviek zákazníkov. [1] 

SCM rieši spôsoby ako efektívne využiť informačné a komunikačné technológie 

k podpore reťazca, čo môže viesť k výhodám všetkých účastníkov dodávateľského reťazca. 

Každý podnik sa snaží získať na trhu konkurenčnú výhodu, ktorú môže pretransformovať na 

vyšší zisk, pričom vhodným spôsobom, ako získať túto výhodu je diferenciácia. To znamená 

odlíšenie sa od konkurencie. [4] 

SCM zahŕňa všetky pohyby a skladovanie surovín, work-in-spracovávaného 

materiálu a hotových výrobkov z miesta pôvodu do miesta spotreby. 

SCM ako "dizajn, plánovanie, realizácia, kontrola a monitoring aktivít 

dodávateľského reťazca s cieľom budovať konkurencieschopnú infraštruktúru, synchronizácie 

ponuky s dopytom a meranie výkonu. [3] 
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POSKYTOVATELIA SUPPLY CHAIN MANAGEMENT NA 

SLOVENSKU 

Na slovenskom trhu ponúkajú Supply Chain Management viaceré podniky. 

S problematikou Supply Chain Management sa zaoberá: 

• SAP s produktom mySAPTM Supply Chain Management, [5]  

• Oracle s produktom Oracle Supply Chain Management. [6]  

PROFIL SAP SLOVENSKO 

Podnik SAP pôsobí na Slovensku v rôznych formách od roku 1992, samostatný 

podnik SAP Slovensko s.r.o. bol založený v roku 1998. K 1. januáru 2009 zamestnával 137 

slovenských aj zahraničných odborníkov na rôznych oddeleniach. 

SAP Slovensko poskytuje plnú regionálnu podporu pri zavádzaní a prevádzke riešení 

SAP v slovenskom prostredí. Riešenia SAP sú lokalizované pre slovenské jazykové a 

legislatívne prostredie. 

SAP Business Suite poskytuje riešenia pre prakticky všetky organizačné procesy, od 

financií k portálom, od mobilného biznisu po najmodernejšiu technológiu. 

Medzi zákazníkov SAP na Slovensku patria napr.: Volkswagen Slovakia, Železnice 

SR, Slovenský plynárenský priemysel, Východoslovenská Energetika, T-Com, T-Mobile, 

Orange, Slovenská pošta, Stredoslovenské energetické závody, Allianz-Slovenská poisťovňa, 

Tatra Banka, Prvá stavebná sporiteľňa, Lesy SR, Matador, Metsä Tissue, Mondi Business 

Paper SCP, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Palma-Tumys a 

ďalší. 

Produkt mySAPTM Supply Chain Management 

Riešenie mySAPTM firmy SAP umožňuje vybudovať voči chybám odolné 

dodávateľské siete. Umožňuje zisťovať v krátkom čase nedostatočné dodávky a zabezpečiť 

tak plynulosť činností zapojením napríklad nového partnera (dodávateľa). Toto riešenie je 

vhodné a výhodné aj pre dodávateľov, pretože im umožní predvídať potreby a reagovať na 

zmenu skôr ako k nej dôjde. 

Supply Chain Management riešenia využívajú možností internetu, inak to nie je ani 

pri riešení firmy SAP. mySAPTM Supply Chain Management využíva silu internetu na 
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rozšírenie technológie dodávateľského reťazca za hranice každého podniku. Komunikácia po 

Internete umožní zasielanie kľúčových informácií dodávateľom i odberateľom, a taktiež 

umožní okamžitý prístup k informáciám, čo zvyšuje kvalitu služieb a znižuje potrebné 

investície do skladov. 

Produkt mySAP Supply Chain Management obsahuje jednotlivé komponenty:  

• SAP Advanced Planner and Optimizer (SAP APO), 

• Enterprise Buyer (predtým SAP Business-to-Business Procurement; SAP BBP), 

• SAP Business Information Warehouse (SAP BW), 

• SAP Logistics Execution System (SAP LES), 

• SAP Materials Management (SAP MM), 

• SAP Production Planning (SAP PP), 

• SAP Sales and Distribution (SAP SD). 

Výhody mySAP Supply Chain Management 

Supply Chain Management má veľa výhod a mnoho priaznivých vplyvov na 

podnikanie. Vo všeobecnosti však ide najmä o prehľadnosť vzájomných vzťahov, 

synchronizácia a flexibilné reakcie. 

Vplyv na náklady:  

• zvýšená automatizácia, maximalizácia efektivity v procesoch objednávok a ostatných 

administratívnych funkciách,  

• integrácia s e-marketplace, ktorá umožní rýchlo a jednoducho porovnávať 

dodávateľov,  

• nákladovo efektívne miesto stretnutia dopytu s ponukou vďaka integrovaným 

plánovacím nástrojom.  

Dopad na príjmy:  

• väčšia presnosť v plánovaní a umiestňovaní produktov po celom svete v reálnom 

čase. Zároveň prináša zlepšenú službu zákazníkom,  

• detailné a presné informácie o stave zákazky sa premietnu do vyššej spokojnosti 

zákazníkov (verných zákazníkov, príp. nových),  

• vyššie využitie výrobných kapacít v podniku. 
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Charakteristika riešenia mySAP™ Supply Chain Management [2] 

Medzi základné riešenia, ktoré ponúka Supply Chain Management firmy SAP patria 

tieto: 

I. Supply Chain Collaboration (spolupráca v logistickom reťazci) – toto riešenie 

zabezpečuje plánovanie a realizáciu logistiky v logistickom reťazci. Funkcie 

kolaboratívneho plánovania umožňujú využívať technológiu internetu na 

synchronizáciu signálov o dopyte a ďalšie aktivity logistického reťazca. 

II. Supply Chain Hub – podporuje integráciu logistického reťazca s e-marketplace 

a umožňuje zahrnúť jednotlivých partnerov a zákazníkov do procesov v logistickom 

reťazci. E-marketplace umožňuje predajcom získať nové trhy a nákupcom umožňuje 

rýchlo vyhľadať správne výrobky a služby.  

III. Supply Chain Performance Management (manažment výkonnosti logistického 

reťazca) – monitoruje a podáva správy na základe kľúčových ukazovateľov 

a prezentuje výkonnosť logistického reťazca, vrátane nákladov a výnosov podniku. 

Integrované riadiace a kontrolné centrum umožňuje podrobne sledovať celý 

logistický reťazec. 

IV. Supply Chain Design (návrh logistického reťazca) - podporuje procesy, ktoré riešia 

otázky strategického plánovania, distribúcie a umiestnenia výroby v danom podniku. 

To znamená, že podporuje rozsah úloh a cieľov so vzťahom k strategickému 

plánovaniu, priraďovaniu a umiestňovaniu výroby. Toto umožňuje prispôsobiť 

infraštruktúru logistického reťazca optimálnym výsledkom reagujúcim na meniace sa 

podmienky na danom trhu. 

V. Demand and Supply Planning (plánovanie ponuky a dopytu) – umožňuje 

oddeleniam nákupu a predaja spolupracovať na prognóze predaja a dopytu po 

materiáloch a synchronizovať plány založené na výmene informácií. Pričom sa toto 

riešenie zaoberá plánovaním odbytu a riadením životného cyklu. 

VI. Direct Procurement (priame obstarávanie) - integruje procesy nákupu cez internet, 

vrátane obstarávania podľa pravidiel a  automatického doplňovania zásob. Nástroje 

výberu dodávateľov umožňujú identifikovať najlepších poskytovateľov 

(dodávateľov) materiálov a služieb. 

VII. Manufacturing (výroba) -  logistické reťazce v koordinácií so všetkými úrovňami 

výrobného procesu.  
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Umožňuje vytvárať: 

• dostupné a optimalizované výrobné rozvrhy, ktoré zahŕňajú materiálové a kapacitné 

obmedzenia, 

• prijímať rýchle a flexibilné prístupy k riadeniu zmien a požiadaviek zákazníkov pri 

využití výhod, ktoré prináša úzka integrácia s ďalšími procesmi v podniku, 

• podporovať výrobné prostredie. 

I. Order Fulfillment (realizácia zákazky) - poskytuje možnosť flexibilne určiť, kde a 

kedy je možná dodávka tovaru a pokrýva funkčnosť riadenia obchodných zákaziek a 

plánovania a riadenia dopravy. 

II. Supply Chain Event Management (manažment udalostí logistického reťazca) - 

monitoruje každú úroveň procesov v logistickom reťazci v podniku, od ponúk až po 

príjem u zákazníka. Zahŕňa správy o polohe, správy o výnimkách, stav vybavenia, 

balenie, nakladanie, presun nákladu a podobne. 

PROFIL ORACLE 

Oracle je najväčším svetovým dodávateľom v oblasti relačnej databázovej 

technológie a aplikačných riešení.  

Predmetom podnikania Oracle sú informácie — ako ich spravovať, používať, zdieľať 

a ochraňovať. 

Za posledných takmer 30 rokov Oracle, najväčší podnik poskytujúci podnikový 

softvér na svete, dodala podnikom taký softvér a služby, ktoré im umožňujú získavať tie 

najaktuálnejšie a najpresnejšie informácie z ich vlastných informačných systémov. 

Prehľad činnosti: 

• poskytovanie software – predaj hotových programov na základe zmluvy, 

• poradenská činnosť, 

• lektorská činnosť v počítačovej, softwarovej a informačnej technike, 

• kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), 

• kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod). 
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Produkt Oracle Supply Chain Management 

Oracle Supply Chain Management je otvorené integrované riešenie. S Oracle SCM 

môžu podniky predvídať požiadavky trhu, inovácie v reakciách na nestabilné trhové 

podmienky a zjednodušiť operácie v dodávateľskom reťazci. Oracle SCM poskytuje riešenie 

založené na najlepších aplikáciách – vývoj produktov, predaj, plánovanie, riadenie dopravy 

a riadenie ponuky. 

ZÁVER 

Efektívne riadenie dodávateľského reťazca si vyžaduje univerzálny a otvorený 

pohľad. Participujúce strany musia byť schopné čokoľvek zmeniť a pritom zvažovať všetky 

aspekty a dôsledky dôležitých rozhodnutí na dodávateľský reťazec. Vedomosti a zručnosti 

riadiaceho personálu musia byť orientované na navrhovanie, rozvoj a udržiavanie vzájomných 

väzieb ako vo vnútornom reťazci, tak navonok podniku. 

Tento príspevok bol spracovaný v rámci inštitucionálneho výskumu: Poskytovanie 

logistických služieb (1/KŽD/2010). 
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POŽIADAVKY NA DOPRAVU PRI POSKYTOVANÍ 

LOGISTICKÝCH SLUŽIEB 

ÚVOD 

Logistické služby poskytované logistickým podnikom môžu byť uskutočňované vo 

všetkých častiach logistického reťazca. V oblasti zásobovania patrí medzi základné funkcie 

preprava materiálov a surovín od dodávateľov, prípadne všetky operácie súvisiace so 

skladovaním týchto tovarov. Na opačnom konci logistického reťazca sa vo fázach odbytu 

plnia funkcie kompletizácie, kontroly a balenia hotových výrobkov a ich expedícia spojená 

s prepravou na miesto určenia. Sortiment takto poskytovaných logistických služieb teda 

ponúka celú škálu služieb viazaných priamo na dopravu. Sem patria služby poskytované 

dopravcom, ktorý je prevádzkovateľom dopravných prostriedkov, pomocou ktorých sa 

realizuje prepravný proces, služby operátorov napríklad v oblasti kombinovanej prepravy, 

ktorí poskytujú konkrétne trasy s určenými kapacitami a ostatné logistické služby priamo 

súvisiace s prepravou tovarov medzi jednotlivými logistickými centrami.  

POŽIADAVKY LOGISTIKY NA DOPRAVU 

V dopravnej sústave je potrebné prepojenie troch faktorov, medzi ktoré patrí 

logistická objednávka dopravy, technologická kapacity dopravy a kvalita prepravy. Medzi 

týmito činiteľmi sú vzájomné väzby a zmena úrovne jedného činiteľa priamo ovplyvňuje 

úroveň iného. Napríklad pri nedostatočných rezervách v technologickej kapacite dopravy 

klesá úroveň kvality prepravy a zároveň to obmedzuje aj logistickú objednávku dopravy. 

Logistická objednávka dopravy určuje kvalitatívnu úroveň prepravy a zároveň je ovplyvnená 

aj technologickou kapacitou. Pri potrebe vyššej kvality prepravy je treba zabezpečiť väčšie 

rezervy technologickej kapacity, a to vzhľadom k tomu, že doprava je produkt 

neskladovateľný. Produktom dopravy nie je vytváranie nových úžitkových vlastností 

prepravovaných hmotných statkov, ale pri doprave vzniká nehmotný efekt premiestnenia. 

Podmienkou efektívnosti dopravy je fakt, že pri premiestňovaní je úžitková hodnota 

spotrebovaná. [2]  
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LOGISTICKÝ PODNIK 

Ako logistický podnik býva označovaný podnik zaoberajúci sa poskytovaním 

logistických služieb v oblasti zásobovacej a distribučnej časti logistického reťazca. 

Logistickými podnikmi sú spravidla špecializované firmy, ktoré svoju podnikateľskú aktivitu 

zameriavajú práve na tento segment trhu. Zabezpečujú prepravu materiálov a surovín do 

výroby, prepravu hotových výrobkov priamo spotrebiteľovi a tiež všetky ďalšie úkony 

týkajúce sa napríklad skladovania, ktoré je potrebné uskutočniť pri realizácií celého 

logistického procesu. Súčasťou ich podnikateľského portfólia môže byť aj široká škála 

rôznych externých služieb. [3] 

Logistický podnik riadi logistické reťazce jedného alebo viacerých rôznych 

podnikov. Vďaka tomu môže optimalizovať všetky takto poskytované logistické služby 

a znižovať náklady spojené s realizáciou logistických procesov. Aj keď ako logistické 

podniky poskytujúce výhradne konkrétne logistické služby väčšinou vystupujú špecializované 

podniky zamerané len na tento segment podnikania, je možné, aby aj podnik dopravného 

charakteru rozšíril svoje aktivity týmto smerom. Doprava je základným pilierom logistického 

reťazca v oblasti obstarávacej a distribučnej logistiky. Keď sa dopravný podnik dokáže 

dostatočne angažovať do danej problematiky, vedie to k získavaniu nových zákazníkov, ktorí 

by možno inak využívali služby konkurencie. Aj železničný dopravca môže pri určitých 

organizačných úpravách zamerať svoje pôsobenie aj na komplexnejšie poskytovanie 

logistických služieb. Pretože ak je dopravca zameraný len na samotnú realizáciu prepravného 

procesu, nedokáže sa flexibilnejšie prispôsobovať stále sa meniacim podmienkam dopravného 

trhu.  

Ak je výber druhu dopravy a výber konkrétneho dopravcu pre realizáciu úkonov 

logistického reťazca na pleciach nejakého nezávislého logistického podniku, ten spravidla 

vyberá na základe ekonomických kritérií. Pokiaľ železničný dopravca nemá možnosť tento 

výber ovplyvniť zmenou úrovne kvality poskytovaných služieb, bývajú uprednostňovaní 

rôzni cestní dopravcovia, ktorí vedia lepšie reagovať na konkrétne požiadavky a potreby 

potencionálnych prepravcov. Zameranie sa na túto stránku poskytovania služieb zákazníkom 

si vyžaduje od železničného dopravcu uplatnenie nových prvkov v riadení. Či už sa jedná 

o prvky procesného manažmentu v plánovaní alebo riadení podniku a jeho sekcií alebo 

reengineering niektorých vybraných procesov.  
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LOGISTICKÉ PROCESY V DOPRAVE 

V oblasti dopravy zahŕňa logistický proces v sebe činnosti, ktoré súvisia s hmotnými 

operáciami. Sem patria ložné operácie, skladovanie, združovanie alebo rozdeľovanie zásielok 

a aj samotná preprava. Do logistického procesu patria aj všetky nehmotné operácie, ktoré je 

potrebné vykovať, aby mohli byť realizované hmotné operácie. Medzi nehmotné operácie 

patria činnosti v oblasti dokumentačnej, obchodnej, finančnej alebo colnej. Poskytovanie 

logistických služieb na požadovanej kvalitatívnej úrovni si vyžaduje splnenie určitých 

podmienok. Tieto môžu zabezpečiť úspešné pôsobenie podniku na dopravnom trhu. Medzi 

základné podmienky patrí: 

• rýchlosť, flexibilita a spoľahlivosť v poskytovaní logistických služieb, 

• dostatočné kapacitné parametre využívaných prostriedkov a zariadení a ich 

viacúčelové využitie, 

• schopnosť kooperácie medzi rôznymi druhmi dopravy. [4] 

Úroveň realizácie úkonov dopravného procesu ma priamy vplyv aj na konečnú 

úroveň kvality poskytovaných prepravných služieb. Pre splnenie týchto podmienok je 

potrebné maximalizovať efektívnosť obehových procesov. Cieľom je vytvorenie takého 

systému riadenia procesov, ktorý okrem riadenia jednotlivých činností v rámci obehového 

procesu, dokáže optimalizovať aj celý proces ako celok.  

ZÁVER 

Medzi základné požiadavky logistiky na dopravu patrí maximálna 

flexibilita v kapacite a mnohostrannej použiteľnosti dopravných prostriedkov, minimalizácia 

manipulačných operácií a nákladov spojených s prekládkou alebo skladovaním 

prepravovaných tovarov. Doprava je neoddeliteľnou súčasťou logistických reťazcov a je 

potrebné, aby sa im flexibilne mohla prispôsobiť a nestala si ich najslabším článkom. Pri 

poskytovaní logistických služieb sa preferuje rozvoj systému pravidelných dodávok presne 

určeného množstva tovaru v presne určenom čase. Vzniká tendencia centralizácie skladového 

hospodárstva v miestach výroby a spotreby. Je snaha o maximálne uspokojenie požiadaviek 

zákazníka pri optimálnych nákladoch. To znamená, že takéto náklady nemusia byť 

minimálne, aké by sa dali dosiahnuť, napríklad na úkor kvality, ale náklady sa pohybujú na 

optimálnej hodnote práve vzhľadom na kvalitu poskytovaných služieb. V súčasnosti sa 
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preferuje poskytovanie úplných logistických služieb, ktoré v sebe zahŕňajú komplexné 

riadenie celého logistického reťazca. 

Tento príspevok bol spracovaný v rámci inštitucionálneho výskumu: Poskytovanie 

logistických služieb (1/KŽD/2010). 
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POROVNÁNÍ PŘÍSTUPŮ K IMPLEMENTACI SYSTÉMŮ ISO 

SE ZAMĚŘENÍM NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY U 

VELKÝCH DOPRAVNÍCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK 

ÚVOD: NÁRODNÍ POLITIKY PODPORY KVALITY A SYSTÉM 

MANAGEMENTU KVALITY  

V dnešní době zasažené hospodářskou krizí jsou při tlumení jejích ekonomických 

dopadů ve výhodě firmy s fungujícím procesním řízením zaměřeným na kvalitu jak v rámci 

českého ,tak i evropského a potažmo celosvětového trhu. 

V Evropské unii je dlouhodobě problematice kvality výrobků, služeb a všech 

činností věnována mimořádná pozornost. Evropská politika podpory kvality zahrnuje všechny 

moderní trendy a nástroje vedoucí k růstu kvality produkce, spokojenosti 

zákazníků,uspokojování vedení firem a zaměstnanců pomocí evropského modelu 

komplexního managementu kvality TQM,nazývaný též model „EFQM Excellence Model“ 

(vytvořený Evropskou nadací pro management kvality EFQM). Tento model slouží jako 

nástroj trvalého zlepšování managementu a všech činností organizace a jeho uplatnění vede k 

podnikatelské úspěšnosti – Bussines Excellence. 

V poslední dekádě 2 tisíciletí bylo úsilí,tvorby obdobných politik podpory kvality s 

cílem sjednotit všechny snahy o růst kvality ve všech oblastech života evropské společnosti, 

korunováno podepsáním dokumentu „Evropská charta jakosti“ v roce 1998 se závěry ,které 

jsou platné i v současnosti: 

• Politika podpory zvyšování kvality je nedílnou součástí politiky vlád všech 

průmyslově rozvinutých zemí 

• Důraz na podporu politiky růstu kvality v průmyslu 

• Na Národních programech politiky podpory kvality kromě vlád participují 

průmyslové a zaměstnanecké svazy, odbory, ekologické organizace, 

poradenské,akreditační a certifikační organizace včetně sdělovacích prostředků 

Vláda České Republiky v roce 2000 schválila Národní politiku podpory jakosti s cíly 

shodnými s ostatními státy z Evropské unie: 

• posílení evropské konkurenceschopnosti na světových trzích, 



11th International Scientific Conference 
LOGI 2010 

260 

• podpora hospodářského růstu, 

• ochrana životního prostředí a zdrojů, 

• podpora rozvoje malých a středních podniků, 

• zvýšení kvality práce a služeb veřejného sektoru (včetně státních orgánů a 

organizací), 

• podpora rozvoje strategického managementu kvality a jeho cílů, 

• vybudování image české kvality. 

Řídit dopravní podnik, znamená orientovat veškeré činnosti na cílovou skupinu 

zákazníků tj.cestující a optimalizovat činnost podniku podle požadavků zákazníka a změn 

podnikatelského prostředí. 

Systém managementu kvality , anglicky Quality management system (QMS) jako 

souřadný pojem ostatních systémů managementu, musí tyto systémy zohlednit a 

respektovat.Jeho úlohou je přispívat k zajištění požadované úrovně kvality vytvořením 

formálních pravidel. 

Mezinárodní norma ISO 9001:2000 definovala pojmy kvalita a jakost jako 

synonyma,vyjadřující splnění požadavků souborem inhertních znaků. Poslední vydání normy 

ISO 9001:2008 již dovoluje používat jen název kvalita. Důvodem  byl nejednotný postoj ke 

stanovisku,že jakost a kvalita je totéž.Mně osobně byla bližší možnost používat název 

jakost,pod níž si představuji možnost zařazení do určité jakostní třídy. 

SYSTÉMOVÝ (SPRÁVNÝ) POSTUP ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMŮ  

Systémový (správný) postup zavádění systémů je tzv. ''ze shora'', což neznamená nic 

jiného než proaktivní postoj a přístup,zajištění provázanosti, koordinace, systemačnosti a 

kontrola vrcholového managementu k zavádění, následnému udržování a zlepšování ISO 

systémů. 

Managementu kvality odpovídá systémový přístup, protože management kvality 

zdůrazňuje vyváženost vztahů všech, kteří mají zájem na úspěchu činnosti organizace.QMS 

ovlivňuje činnost téměř každé funkce v organizaci v oblasti kvality např. pro : 

• angažovanost vrcholového vedení a řídicích pracovníků, 

• programy kontinuálního zlepšování, 

• zaměření na zákazníka/spokojenost zákazníka, 
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• programy vytváření, výcviku, odměňování/oceňování týmů, 

• poskytnutí pravomocí a zainteresování pracovníků, 

• činnosti založené na prevenci, 

• management založený na faktech, 

• vytváření partnerství se zainteresovanými subjekty, 

• dlouhodobý výhled rozvoje organizace. 

Pro management kvality z toho vyplývá nutnost stabilizovat základní podnikové 

procesy, kontinuálně je zlepšovat a v případě potřeby urychleně měnit. Předpokladem je 

normativní řízení kvality=stanovení a používání zásad (řídit znamená určit cíle,stejně jako 

stanovit,zabezpečit a kontrolovat činnosti potřebné k jejich dosažení). 

Musí být jednoznačně identifikovány, popsány a naplánovány cíle, strategie, postoje 

a nástroje jakým způsobem a formou se firma etabluje na trhu a prezentace dalšího vývoje a 

zaměření v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. 

SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY 

Základní pilíře při stavbě QMS : 

• Realizační tým 

• Politika 

• Cíle / kvality 

• Příručka / kvality/ 

• Dokumentace / externí,interní/ 

• Mapa procesů / hlavní, řídicí, podpůrný, externí 

• Karty procesů 

• Interní audity / kvality/ 

• Směrnice 

Pro ilustraci uvedeme z praxe údaje z implementace QMS firmy o cca 10.000 

zaměstnanců: 

• vstupní analýza: doba trvání 3 měsíců, 

• vlastní implementace: 12 měsíců, 

• certifikace: 1 měsíc, 
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• realizační tým: supervisor, představitel vedení pro kvalitu, zástupce představitele 

vedení pro kvalitu, 46 manažerů kvality, 79 interních auditorů kvality a samozřejmě 

konzultační firma, kde bylo vyčleněno 5 lidí pro zmíněný projekt, 

• 4 směrnice + „manuál QMS“, ve kterém bylo zaměstnancům na všech úrovních 

popsáno co systém obnáší, k čemu má sloužit a slovníček pojmů. 

K úsporám nákladů na implementaci, certifikaci, udržování a zlepšování systémů u 

velkých organizací je míra integrace, sdružení a provázanost ISO systémů a využití 

synergických postupů popsaných dále. 

Zavedením systému managementu kvality a hlavně jeho dennodenním využíváním 

firma získává: 

• mezinárodně uznávaný, nastavený a srozumitelný soubor pravidel, která umožňují 

trvale poskytovat kvalitní produkty a služby a tuto kvalitu veřejně garantovat, 

• nástroj pro úspěšnou realizaci strategie, zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti, 

• vytvoření systému péče o fond „interní dokumentace“, 

• aktivizace pracovníků a jejich trénink: 

o nastavení komplexního systému vzdělávání zaměřeného na profesní profil 

včetně způsobu zajištění kompetencí pro danou pozici, 

• nastavení firemní kultury a motivačního systému, 

• zajištěním centrálních úloh QMS = vytvoření vhodné řídící struktury pro integrované 

systémy, 

• zavedení systému hodnocení dodavatelů a optimalizace jejich dodávek z hlediska 

kvality a ceny: 

o Zefektivnění práce s dodavateli 

o Zavedení zákaznických auditů 

o Optimalizace nákladů 

o Společná platforma pro stanovení vstupní a výstupní kontroly 

• zvýšení prestiže, image a důvěry zákazníků (veřejnosti,státních a kontrolních 

orgánů). 

NESYSTÉMOVÝ (NESPRÁVNÝ) POSTUP  

Zejména u velkých dopravních a přepravních firem s více odbory, divizemi, úseky a 

provozními jednotkami nastává při zavádění systémů ISO situace, kdy na místo řízení procesu 
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od TOP managementu = z vrcholu, je prováděno ze zdola, kdy jednotlivé odbory, divize, 

vertikály apod. implementují systémy separátně, nekoordinovaně a tím pádem přichází o 

ztrátu synergických vazeb, které jsou zdrojem značných finančních úspor: 

• jednotná dokumentace (politika kvality, příručka kvality, směrnice apod.), 

• postupy (není třeba vymýšlet samostatně po své linii, když lze sjednotit), 

• provádění interních auditů napříč firmou s maximálním využitím vlastních interních 

auditorů, 

• provádění školení vlastními silami pomocí vlastních manažerů kvality a interních 

auditorů, 

• jednotné ukládání dokumentů a informací do informačního systému, 

• společný výběr konzultační firmy s tlakem na slevy na základě velikosti zakázky, 

• společný výběr certifikační firmy s kumulací jednotlivých typů certifikace v rámci 

integrovaného systému, 

• systémové implementace ISO systémů s vyloučením „chaosu“ typu mám nyní 

finanční prostředky, tak něco zrealizuji bez následných vazeb, 

ZÁVĚR 

Systémovým postupem je možné dosáhnout úspor, dle velikosti organizace, v řádech 

statisíců až miliónů korun. Rovněž docílení funkčnosti systémů, spočívající v neustálém 

udržování a zlepšování nastává v daleko kratším časovém období oproti konkurenci a tím k 

vylepšení pozice firmy na trhu.  

I v případech, kdy návratnost finančních prostředků vložených do implementace 

systémů nelze přímo měřit, je možno stanovit kritéria, která umožňují hodnotit přínosy 

implementace. 

Článek je publikován v rámci řešení úlohy GAČR 103/09/1158 "Výzkum tvorby 

hodnoty pro uživatele dopravy". 
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VÝSTAVBA MODERNÝCH TERMINÁLOV KOMBINOVANEJ 

DOPRAVY V SR 

ÚVOD 

Intermodálna preprava je systém prepravy, pri ktorom sa vhodným spôsobom 

využívajú prednosti zúčastnených druhov dopravy. K efektívnemu využívaniu intermodálnej 

prepravy je však nevyhnutná kvalitná infraštruktúra dopravných ciest a terminálov 

kombinovanej dopravy, ktoré predstavujú prechodové dopravné body slúžiace na výmenu 

dopravného prostriedku. 

Na území SR je v súčasnosti v prevádzke 7 terminálov kombinovanej dopravy 

(Bratislava – Ústredná nákladná stanica, Bratislava – prístav Pálenisko, Žilina, Dobrá, 

Dunajská Streda, Sládkovičovo, Košice). Hlavnými nedostatkami týchto terminálov (s 

výnimkou terminálu v Dunajskej Strede) sú: 

• nedostatočná dĺžka prekládkových koľají, 

• nevyhovujúce manipulačné zariadenia z hľadiska ich počtu, nosnosti, rýchlosti 

manipulácie a možnosti manipulovať so všetkými nákladovými jednotkami, 

• zvýšený počet manipulácii s nákladovými jednotkami v dôsledku nedostatočných 

úložných plôch v dosahu manipulačných zariadení, 

• nemožnosť rozšírenia prekladiska z dôvodu ich nevhodného umiestnenia. [2] 

V dôsledku týchto nedostatkov často dochádza k tomu, že zahraniční prepravcovia 

neakceptujú Slovensko ako štát s podmienkami vhodnými pre počiatočné alebo koncové 

prepravy pre zásielky kombinovanej dopravy.  

OPERAČNÝ PROGRAM DOPRAVA 2007 - 2013 

Globálnym cieľom operačného programu je podpora trvalo udržateľnej mobility 

prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy. Tento 

globálny cieľ sa má napĺňať prostredníctvom špecifických cieľov. Intermodálnej prepravy sa 

týka najmä špecifický cieľ 3 – „Modernizácia a rozvoj infraštruktúry intermodálnej 

prepravy“.  
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Hlavnou prioritou v oblasti rozvoja infraštruktúry intermodálnej prepravy je 

vybudovanie základnej siete verejných terminálov kombinovanej dopravy podľa parametrov 

Európskej dohody o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy 

a súvisiacich objektoch (AGTC). Cieľom budovania verejných terminálov je poskytovanie 

kvalitných terminálových služieb založených na nediskriminačnom princípe a ich prepojenie 

na logistické centrá s cieľom efektívneho zabezpečenia logistických služieb. [1] 

PLÁNOVANÉ TERMINÁLY KOMBINOVANEJ DOPRAVY 

V rámci operačného programu sa uvažuje s výstavbou štyroch moderných terminálov 

kombinovanej dopravy, a to v Bratislave, Žiline, Košiciach a Leopoldove. V aktualizácií 

koncepcie rozvoja kombinovanej dopravy s výhľadom do roku 2010 sa uvažovalo aj s 

terminálom v okolí mesta Zvolen. Vzhľadom na nedostatočnú cestnú infraštruktúru pre 

zásielky kombinovanej dopravy sa o vybudovaní moderného terminálu v danej lokalite 

momentálne neuvažuje. 

Terminál kombinovanej dopravy Bratislava 

Terminál má byť umiestnený v lokalite Prístav Bratislava, pri bazéne Pálenisko. Ide 

o trimodálny terminál umožňujúci prekládku nákladových jednotiek kombinovanej dopravy 

medzi vnútrozemskou vodnou, železničnou a cestnou dopravou. Trimodálna časť terminálu je 

navrhovaná pri prístavnej hrane bazéna Pálenisko s dĺžkou 300 m. Bimodálna časť terminálu 

(cesta – železnica) bude umiestnená ako pokračovanie trimodálnej časti tak, aby celková 

dĺžka priamych železničných koľají umiestnených pod žeriavmi spĺňala podmienku dohody 

AGTC s dĺžkou koľají minimálne 750 m.  

Vybavenie terminálu budú tvoriť:  

• 2 portálové koľajové žeriavy, ktorých rozpätie musí byť také, aby sa dali obslúžiť 

všetky manipulačné koľaje, úložné plochy pre krátkodobé uskladnenie, 2 cestné 

komunikácie pre nakládku a vykládku cestných vozidiel a v trimodálnej časti aj 

plavidlá,  

• 1 mobilné manipulačné zariadenie, ktoré by bolo určené najmä na manipuláciu 

s prázdnymi nákladovými jednotkami, 

• 4 manipulačné koľaje s dĺžkou 750 m, 

• úložné plochy pre krátkodobé a dlhodobé uskladnenie nákladových jednotiek, 
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• oznamovacie a informačné zariadenia, administratívna budova, parkovisko pre 

zamestnancov, odstavné plochy pre cestné nákladné vozidlá, opravárenské a servisné 

zariadenie, objekty na zachytávanie škodlivých látok.  

V dôsledku nedostatočného priestoru v danej lokalite nebude v tomto termináli 

vybudovaná ROLA koľaj. Predpokladaný počet nákladových jednotiek vstupujúcich do 

terminálu by mal byť 105 000 za rok. Očakávaný začiatok prevádzky je v roku 2013. [3] 

Terminál kombinovanej dopravy Žilina 

Navrhovaný terminál v Žiline bude umiestnený medzi železničnou traťou Žilina – 

Vrútky a Vodným dielom Žilina, v  blízkosti nedobudovanej zriaďovacej stanice Teplička nad 

Váhom. Pri projektovaní terminálu sa však vychádza z predpokladu, že táto zriaďovacia 

stanica už bude funkčná. Terminál bude slúžiť na prekladanie nákladových jednotiek medzi 

cestnou a železničnou dopravou a na ich skladovanie. Atrakčný obvod terminálu s dosahom 

80 km by umožňoval obslúžiť celý žilinský kraj, severné okresy trenčianskeho kraja, 

Ostravsko v Českej republike a južnú časť Katovického vojvodstva v Poľsku. Takisto by sa 

terminál v Žiline mohol stať vstupným a prípojným terminálom na prepravy vo všetkých 

smeroch a v budúcnosti by tvoril súčasť logistického centra pre oblasť severného Slovenska.  

Technické vybavenie terminálu: 

• 2 portálové koľajové žeriavy s dĺžkou žeriavovej dráhy 750 m, s nosnosťou na 

závese 45 t, 

• 1 doplnkové manipulačné zariadenie, ktoré by obsluhovalo priestor mimo dosahu 

žeriavov a bolo by určené najmä na manipuláciu s prázdnymi nákladovými 

jednotkami, 

• 5 manipulačných koľají s minimálnou dĺžkou 750 m, pričom 4 z nich by boli 

obsluhované žeriavmi,  

• koľaj ROLA, 

• deponovacie plochy v dosahu žeriavov 31 587 m2, na uloženie prázdnych 

nákladových jednotiek 23 817 m2 a na deponovanie poškodených nákladových 

jednotiek 8 877 m2, 

• plochy na uloženie výmenných nadstavieb s kapacitou 33 miest, 

• hradlo, administratívna budova, opravárenská hala, parkoviská,  
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• cestná komunikácia na zabezpečenie obojstranného prístupu k mobilným čelným 

rampám na nakládku a vykládku cestných súprav v systéme ROLA.  

Jednotlivé prvky terminálu sú dimenzované s dostatočnou rezervou s možnosťou ich 

rozšírenia. Takisto usporiadanie terminálu poskytuje možnosť jeho rozšírenia o logistické 

centrum. Počet zmanipulovaných nákladových jednotiek sa na začiatku predpokladá 30 000 

za rok, pričom by sa tento počet mohol neskôr zvýšiť na 70 000 zmanipulovaných 

nákladových jednotiek za rok. Predpokladaný začiatok prevádzky terminálu je v roku 2012. 

[4] 

Terminál kombinovanej dopravy Košice 

Terminál v Košiciach je navrhovaný v priemyselnej zóne Košice – Bočiar, medzi 

traťovou koľajou Zvolen – Košice a koľajiskom U. S. Steel Košice. Terminál je navrhovaný 

ako súčasť výstavby globálneho logistického a industriálneho parku. 

Technické vybavenie terminálu: 

• 2 portálové koľajové žeriavy s nosnosťou 45 t na závese, 

• 1 mobilné manipulačné zariadenie vo funkcii doplnkového manipulačného 

zariadenia, 

• 4 manipulačné koľaje, z toho 2 s normálnym rozchodom, 1 so širokým rozchodom 

a 1 hybridná koľaj, 

• ROLA koľaj, 

• úložné plochy pre všetky typy nákladových jednotiek, 

• parkovacie plochy, hradlo, administratívna budova, opravárenská hala, čistiaca 

stanica, 

• priestory pre doplnkové služby (dispečerské, špedičné, colné, bankové, 

gastronomické).  

Predpokladaná výkonnosť terminálu je 105 000 zmanipulovaných nákladových 

jednotiek ročne, pričom 45% tvoria kontejnery, 40 % výmenné nadstavby, 10% cestné návesy 

a 5% ROLA. Očakávaný začiatok prevádzky v termináli má byť v roku 2014. [5] 

Terminál kombinovanej dopravy Leopoldov 

V rámci koncepčných štúdií o lokalizácií terminálov v SR bol vypracovaný aj návrh 

na vybudovanie dôležitého terminálu nielen pre územie západného Slovenska s veľkou 
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kapacitou, ale aj ako HUB terminál pre celé Slovensko, teda ako centrálny prerozdeľovací 

terminál (Obr. 1). Takýto terminál by predstavoval hlavný ťažiskový terminál pre Slovensko 

medzinárodného významu. Využíval by sa pre tvorbu záťaže nielen pre ostatné terminály 

v SR, ale aj pre tvorbu vlakov z a do ostatných štátov Európy. Funkciu takéhoto terminálu by 

mal plniť nový terminál, ktorý sa má umiestniť do lokality Šulekovo, vedľa trate Leopoldov – 

Galanta. V blízkosti terminálu sa uvažuje aj s vybudovaním logistických centier. Terminál má 

byť bimodálny s prekládkou nákladových jednotiek v režime železničná doprava – cestná 

doprava.  

Vybavenie terminálu majú tvoriť tieto prvky: 

• 2 portálové koľajové žeriavy s možnosťou obsluhy všetkých  manipulačných koľají, 

• mobilné manipulačné zariadenie určené na manipuláciu s prázdnymi nákladovými 

jednotkami, 

• 5 manipulačných koľají s dĺžkou 750 m, pričom jedna z týchto koľají sa bude dať 

využívať ako ROLA koľaj, 

• úložné plochy pre nákladové jednotky pre dlhodobé aj krátkodobé uskladnenie, 

• plochy pre cestné súpravy  čakajúce na vstupné a výstupné vybavenie, 

• administratívna budova, hradlo, opravovňa, priestor pre deponovanie poškodených 

nákladových jednotiek, 

• objekty na zachytávanie škodlivých látok. 

Predpokladaná výkonnosť terminálu je 105 000 nákladových jednotiek za rok. 

Predpokladaný začiatok prevádzky v termináli Leopoldov je v roku 2013. [6] 
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Obrázok 1 Prepojenie terminálov s centrálnym HUB terminálom v Leopoldove (aj s pôvodne  

predpokladaným terminálom vo Zvolene) 

 

Financovanie budovania terminálov kombinovanej dopravy je spracované na základe 

ekonomickej a finančnej analýzy v súlade s platnou legislatívou EÚ a národným strategickým 

referenčným rámcom. Výška zdrojov financovania prioritnej osi 3 – „Infraštruktúra 

intermodálnej prepravy“ z národných zdrojov a kohézneho fondu je uvedená v tabuľke 1. 

Tabuľka 1 Financovanie prioritnej osi 3 [€] 

 Zdroje EÚ Národné 

zdroje 

Spolu Miera 

spolufinancovania 

Prioritná os 3 102 620 947 18 109 579 120 730 526 0,85 

OPD celkom 3 206 904 595 638 815 396 3 845 719 991 - 

[Zdroj: „Operačný program doprava 2007 – 2013“] 

ZÁVER 

Hlavným predpokladaným prínosom rozvoja infraštruktúry kombinovanej dopravy 

a budovania moderných terminálov kombinovanej dopravy je očakávaný presun časti prepráv 

z priamej cestnej dopravy na ekologicky prijateľnejšiu železničnú a vodnú dopravu. Tým sa 

dosiahne odľahčenie cestnej siete a zároveň dôjde k zníženiu počtu dopravných nehôd. 

Rozvinutá infraštruktúra spolu s logistickými centrami vybudovanými v tesnej blízkosti 

terminálov takisto vytvorí lepšie možnosti využívania logistických služieb.  
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Príspevok bol vypracovaný v rámci inštitucionálneho výskumu 2/KŽD/2010 

„Analýza logistických procesov a ich riadenie“. 
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ABSTRACT 

This paper is the part of the results obtained thanks the program “Science and 

Research” provided by Ministry of Environment of Czech Republic, project number 

SP2f1/166/08 „Structure of the municipal waste as depends on the time and location of 

its production from the point of view of possible use of its components”. Project was 

solved by research team of Department of Ecology and Environmental Sciences, 

Faculty of Science, Palacky University Olomouc during the period 2008 – 2010. One 

of the key tasks of the project was description of the structure of the mixed municipal 

waste indigenous from the various types of urbanity of the town. The samples of the 

mixed municipal waste from four different types of urbanity of the town were 

analyzed each month during two years. There was possible explore seasonal dynamics 

and trends as well as compare the structure of the waste origin from different 

urbanities of the town.  Acquired results should help to the municipality to optimize 

logistic with components of waste and improve affectivity of the primer separation, 

refuse collection and availing of separable commodities in the city of Olomouc region. 

The results could helps as a good sample for other cities in Czech Republic with 

comparable huge of population. 
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POMĚRNÉ SLOŽENÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO 

ODPADU V OLOMOUCKÉ AGLOMERACI A JEHO SEZÓNNÍ 

DYNAMIKA ZA ROKY 2008 - 2010 

ÚVOD 

Obyvatelé, zejména rozvinutých zemí, produkují stále rostoucí množství pevného 

odpadu. Čím je společnost bohatší, tím je produkce odpadů větší a často jsou i komodity 

odpadů nebezpečnější. Řešení problému nakládání s komunálními odpady je jednou z 

nejdůležitějších otázek,, kterými se zabývají všechna města na světě. Cílem tohoto 

výzkumného úkolu bylo zjistit podíl jednotlivých komodit ve směsném komunálním odpadu 

(dále jen SKO) v Olomouci, odhadnout rezervy v možném využívání těchto složek a 

navrhnout formy dalšího využívání jednotlivých komodit, včetně logistiky svozu. Pro výzkum 

byla zvolena olomoucká aglomerace jako pilotní příklad města s řádově asi sto tisíci 

obyvateli, protože podobných aglomerací je v České republice několik (např. Plzeň, Liberec, 

Ústí nad Labem, České Budějovice, Hradec Králové, Zlín), kde předpokládáme řešení 

podobných problémů s komunálními odpady ve srovnatelných objemech a struktuře. Pro větší 

aglomerace typu Prahy, Ostravy a Brna s odlišnou strukturou ekonomické a dopravní 

infrastruktury a zástavby je tento model přenositelný hůře.    

METODIKA 

Východiskem pro sledování trendů v poměrném zastoupení jednotlivých komodit 

v SKO byly analýzy navržené Benešovou et al (2003) a využívané u nás standardně 

k podobným výzkumům.  

Při provedených analýzách byly z navážky o velikosti přibližně 6 tun SKO z každé 

zkoumané lokality odebírány vzorky metodou tzv. kvartování (kvartace), kdy je připravován 

průměrný vzorek z většího množství sypkého materiálu pomocí reprodukovatelného 

zmenšování velikosti vzorku (Dolníček 2005). Z této navážky byly kvartací připraveny 

vzorky o stejné hmotnosti (200 kg), které byly dále analyzovány na sítech se čtvercovými oky 

o délce strany oka 4 cm, čímž byly separovány takzvané „podsítné frakce“. Ty byly dále ještě 

rozděleny dalším sítem o velikosti ok 2x2 cm na dvě složky: 40 – 20 mm a jemnější složku 

s částicemi menšími než 20 mm, které se již dále netřídily. 
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Hrubé části na horním sítě byly rozdělovány do těchto skupin (komodit): papír 

(karton/ lepenka, tiskoviny, knihy, jiný papír), plasty (PET lahve bílé, PET lahve barevné, 

fólie obalová, fólie neobalová, jiné obaly, jiné plasty), sklo (skleněné obaly čiré, zelené, 

hnědé, vratné, jiné sklo), kovy (kovové obaly hliníkové, železné, jiné kovy), bioodpad 

(kompostovatelný a nekompostovatelný), nápojové kartony, textil, boty, minerální odpad, 

nebezpečný odpad, spalitelný odpad, elektroodpad, plné obaly a potraviny. Každá vybraná 

komodita byla zvážena a byl stanoven její objem (v litrech).   

Vzorky pro analýzy byly opakovaně sváženy z následujících čtyř urbanisticky 

odlišných částí olomoucké aglomerace:  

Sídlištní zástavba (Olomouc, městská část Neředín - ul. Jílová) 

Sídlištní zástavba, skládající se především z bytových domů s centralizovaným 

zásobováním teplem, bez zahrádek, dvorků.  

Venkovská zástavba (obec Radíkov, ul. Malinovského, Zedníkova a Vrchní) 

Venkovská zástavba rodinných domů s dosud existujícím podílem lokálního vytápění 

a tedy i s větší možnosti spalování odpadu v domovních topeništích na tuhá paliva. Prakticky 

u všech domů je možnost lokálního zahradního kompostování, často i zkrmování 

potenciálních odpadů domácím zvířectvem. 

Stará zástavba v centru města (Olomouc, ul. Riegerova, Pavelčákova, Horní a 

Dolní Náměstí) 

Historické centrum města s kombinací bytových domů s obchody, případně domů 

s kancelářemi firem. Většinou se jedná o historické a památkově chráněné jádro města 

Olomouce. Byty jsou opatřeny smíšeným ústředním, etážovým či lokálním vytápěním plynem 

či elektřinou. Vytápění tuhými palivy je výjimečné.  

Vilová zástavba (Olomouc, městská část Neředín - ul. Na Vršku, Pod Letištěm, 

Klusalova, Keltská) 

Nová vilová zástavba rodinných domů většinou s etážovým či lokálním vytápěním 

plynem nebo elektřinou. Vytápění tuhými palivy je výjimečné, pokud ano, jedná se především 
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o krby a krbová kamna na dřevo. V tomto typu zástavby je možnost zahradního 

kompostování. 

Ve všech sledovaných oblastech byly v době výzkumu umístěny kontejnery na 

tříděný odpad, ve kterých se sbírá papír, sklo, plasty a nápojové kartony. Nejhorší situace 

v tomto směru je vzhledem k prostorovým omezením a omezením daným historickým 

charakterem zástavby v centru města, kde je výrazně méně kontejnerů na tříděný odpad. 

Pokud zde jsou, nejsou na veřejně přístupných místech, ale v průjezdech nebo uzavřených 

prostorech mezi domy. V oblasti venkovské zástavby (Radíkov) byly v roce 2008 umístěny 

od jara do podzimu velkoobjemové kontejnery na bioopad, ve vilové čtvrti (Neředín) mají od 

roku 2008  jednotlivé domy nádoby na bioopad, který byl z této oblasti pravidelně svážen. 

Analýzy struktury SKO byly prováděny na běžně sváženém SKO a to vždy jednou 

za měsíc, nikdy ne v odstupu kratším jak 2 týdny. Mezi jednotlivými analýzami z určitého 

typu zástavby převládal pravidelný interval 3 - 4 týdny. Běžné svozy SKO ve městě jsou zde 

prováděny jednou za týden, v Radíkově jednou za dva týdny. Ze sídliště, kde je produkce 

SKO díky velké hustotě obyvatel relativně vysoká a svozy probíhají 2x týdně, byly vždy 

v jednom týdnu analyzovány vzorky dva – jeden v pondělí (odpad po víkendu) a druhý 

ve čtvrtek (odpad po všedních dnech) s cílem zjistit potenciální rozdíly v zastoupení komodit 

v SKO v průběhu týdne.  

Výše uvedeným způsobem bylo realizováno 24 cyklů analýz v období od září 2008 

do srpna 2010 a bylo tak získáno 5 sérií po 24 vzorcích v měsíčních odstupech. 

VÝSLEDKY A DISKUZE 

Během 24 měsíců soustavného vzorkování se podařilo získat poměrně dobrou 

představu o zastoupení jednotlivých komodit v SKO v Olomouci. Z velkého množství dat a 

výsledků lze v jediném článku využít jen malou část. 

 



11th International Scientific Conference 
LOGI 2010 

277 

Obr. č. 1a. Podílové hmotnostní zastoupení komodit SKO za období IX. 2008 – VIII 2009  
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Obr. č. 1b. Podílové objemové zastoupení komodit SKO za období IX. 2008 – VIII 2009  
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Obr. č. 2a. Podílové hmotnostní zastoupení komodit SKO za období IX. 2009 – VIII 2010  

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

bio
od

pa
d

bo
ty

ele
ktr

o
ko

vy

mine
rál

ní 
od

pa
d

ná
po

jov
ý k

art
on

ne
be

zp
eč

ný
 od

pa
d

pa
pír

/le
pe

nk
a

pla
sty

pln
é o

ba
ly+

po
tra

vin
y

sk
lo

sp
ali

tel
ný

 od
pa

d
tex

til

čá
sti

ce
 40

 - 2
0 m

m

čá
sti

ce
 < 

20
 m

m

komodita SKO

%
 p

od
íl 

ko
m

od
it 

z 
ce

lk
ov

é 
hm

ot
no

st
i v

zo
rk

u 
S

K
O sídlištní zástavba (celkový průměr)

vilková zástavba

vesnická zástavba

zástavba v centru města

 

Obr. č. 2b. Podílové objemové zastoupení komodit SKO za období IX. 2009 – VIII 2010  
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Z uvedených přehledových grafů (Obr. č. 1a, b a 2a, b) vyplývá, že v olomoucké 

aglomeraci největší hmotnostní podíl v SKO tvoří bioodpady, tedy složka, jejíž separovaný 
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sběr se teprve postupně zavádí. Objemově pak největší podíl tvoří plasty, jejichž separovaný 

sběr je již řadu let prováděn. Biologicky rozložitelný komunální odpad (dále BRKO) tvoří 

(v součtu složek kompostovatelný a nekompostovatelný) největší hmotnostní podíl ze všech 

komodit obsažených v SKO v Olomouci, zatímco objemově zaujímá BRKO spolu se 

spalitelným odpadem mezi ostatními vytříděnými složkami SKO až třetí místo (viz Obr. 1b, 

2b). Tento stav ukazuje, že ve snižování celkové hmotnosti a objemu produkovaného SKO 

existují rezervy a že kombinace zavedení separace a dalšího využívání BRKO spolu 

s výchovou obyvatel může omezit množství skládkovaného či jinak odstraňovaného odpadu.  

V době zahájení výzkumného úkolu byl zaveden separovaný sběr 

kompostovatelného odpadu v lokalitách venkovské zástavby a vilové čtvrti. Přes výkyvy 

objemu této komodity SKO během roku lze u obou lokalit vysledovat tendenci poklesu 

hmotnosti této komodity. (Obr. č. 3 a 4), zatímco v částech města bez separovaného svozu 

bioodpadu zůstává jeho podíl stále stejný (Obr. č. 5 a 6). Pokles hmotnostního podílu 

celkového BRKO v SKO byl dokonce tak výrazný, že v druhém roce pokusu byl celkový 

průměrný hmotnostní podíl BRKO v Radíkově nižší, než v centru města a objemově se mu 

přiblížil (Obr. č. 2a, b). 

Obr. č. 3. Trend vývoje hmotnostního podílu kompostovatelného odpadu v SKO v oblasti 
venkovské zástavby (lokalita Radíkov) 
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Obr. č. 4. Trend vývoje hmotnostního podílu kompostovatelného odpadu v SKO v oblasti 
vilové zástavby (městská část Neředín)  
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Obr. č. 5. Trend vývoje hmotnostního podílu kompostovatelného odpadu v SKO 
v historickém centru Olomouce  
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Obr. č. 6. Trend vývoje hmotnostního podílu kompostovatelného odpadu v SKO v sídlištní 
zástavbě (městská část Neředín)  
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Jak je vidět z výše uvedených trendů (Obr. 3 - 6), občané jsou schopni reagovat 

na nabídku separace další komodity (i když reakce v různých částech aglomerace může být 

odlišná) a výsledkem je sestupný trend v podílu nově separované komodity v SKO. Nicméně, 

pro zavedení separovaného sběru odpadu existuje řada limitů:   

1. Obyvatelé sídlišť nemají příliš možností, kde by mohli kompostovatelný odpad 

v bytech separovaně ukládat a byť jen krátkodobě uchovávat před jeho vynesením do 

sběrných nádob. Biodpad se rychle rozkládá, zapáchá a v létě je i během 24 hodin 

atraktivní pro hmyz (např. octomilky).  

2. Problémy se zápachem, hmyzem nebo dokonce potkany může během teplých dnů 

nastat při týdenním cyklu svozu nádob před domy. 

3. Špatná je situace v historickém centru města, kde není prostor na umístění nádob 

na separovaný sběr většiny komodit, včetně bioodpadu. Naštěstí právě v centru města 

je podíl BRKO v SKO nejnižší.   

4. Přes příznivou tendenci snižování podílu kompostovatelného odpadu ve vesnické 

zástavbě je nutné konstatovat, že tato složka právě zde stále tvoří vysoký podíl SKO 

a to i přes skutečnost, že zde jsou ideální možnosti domácího kompostování nebo 

zkrmování zeleného odpadu domácími zvířaty. Zřejmě je to vyvoláno odklonem 

obyvatel venkova od tradičního hospodaření, změnou jejich životního stylu a 

vyrovnávání rozdílů mezi venkovem a městy.  

5. Druhý nejvyšší podíl kompostovatelného odpadu byl zjištěn ve vilové čtvrti, kde 

rovněž existují dobré možnosti pro domácí kompostování a obyvatelé zde mají 
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prostor pro separované ukládání bioodpadu. Současný způsob života však rovněž 

nesměřuje k této alternativě. Naopak, při analýzách SKO právě zde byl nacházen 

vysoký podíl odpadu z okrasných zahrádek (tráva, listí, větve atd.).  

6. Podíl bioodpadu v SKO na sídlištích byl ve vzorcích po víkendu signifikantně vyšší 

než po všedních dnech. To zřejmě koresponduje s vařením v domácnostech o 

víkendech, zatímco během všedních dní se lidé stravují převážně v jídelnách 

v zaměstnání a ve školách. 

7. Nejmenší podíl kompostovatelného odpadu byl nalezen ve směsném komunálním 

odpadu ze zástavby v centru města. Je to pravděpodobně důsledek těchto faktorů: 

o V centru města se nenachází téměř žádná zeleň, která by mohla být zdrojem 

kompostovatelného BRKO.  

o V této části také bydlí méně rodin, jsou zde především nájemní byty, 

využívané jednotlivci pro přechodné bydlení. Tato sociální skupina se více 

stravuje v hromadném stravování, nemá tedy odpady z kuchyně a nepěstuje 

domácí okrasné rostliny atd. 

Z grafu na Obr. č. 7 vyplývá, že celková hmotnost svezeného bioodpadu v Olomouci 

je v zimních měsících malá. To je způsobeno tím, že v zimě svoz separovaného bioodpadu 

prakticky neprobíhá. Maximum bioodpadu se sváží v podzimních měsících, kdy probíhá úklid 

zahrad. Testováním našich dat se však nepodařilo prokázat statisticky významné změny 

podílu bioodpadu v SKO v průběhu roku. Při srovnání celkového množství SKO svezeného 

za jeden měsíc (cca 1250 – 1500 tun) a bioodpadu (v létě kolem 100 t/měsíc, na podzim až 

150 t/měsíc) nepředstavuje podíl bioodpad/SKO ani 10 %. Jestliže jsme tedy v našich 

analýzách zjistili, že v SKO stále zůstává od 12 do 30 % kompostovatelného bioodpadu, 

znamená to rezervu přibližně dalších 200 tun biologického odpadu měsíčně, který teoreticky 

lze oddělit od SKO a využít kompostováním nebo anaerobní digescí.  
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Obr. č. 7. Celková produkce odpadu v Olomouci v období IX.2008- XII.2009 (z dat 
poskytnutých Magistrátem města Olomouce) 
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ZÁVĚR 

Provedené rozbory ukazují, že v SKO, i přes vysokou míru primární separace, stále 

zůstává relativně vysoký podíl dále využitelných složek. Velké rezervy jsou především 

v biologicky rozložitelném kompostovatelném odpadu, který dosud představuje významný 

hmotnostní podíl SKO. Současné zavádění separovaného sběru této komodity je správným 

směrem a jak ukazuje sestupný trend obsahu BRKO v SKO v oblastech, kde již separovaný 

svoz začal, setkává se toto opatření s kladnou odezvou ze strany občanů. 

Zároveň se separací bude ve směsném komunálním odpadu narůstat podíl těch 

složek, které nelze dále zpracovat jako druhotný zdroj materiálu nebo by jejich zpracování 

bylo neúměrně nákladné a zatěžovalo by životní prostředí.    

Návrh řešení, vedoucích ke snížení množství směsného komunálního odpadu a jeho 

ekonomicky a ekologicky přijatelného využití, je třeba pojmout jako komplexní problém. Ten 

začíná ve snižování produkce potenciálních odpadů u výrobců, pokračuje přes posilování 

primární separace u občanů a efektivního svozu všech komodit až po účelné využití 

separovaných složek i zůstatkového, tedy směsného odpadu. Nicméně – prakticky všechny 

komodity současného směsného odpadu mohou být druhotným zdrojem – ať už surovin, nebo 

energie při tepelném využití a neměly by dále končit na skládkách. 
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ABSTRACT 

The aim of this paper is focused on waste collection modeling in geographic information 

system (GIS). It was created and tested a waste collection model. The model is described 

including its advantages and disadvantages. The model is focused on spatial datasets, their 
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PROSTOROVÉ ASPEKTY SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

V PROSTŘEDÍ GIS 

Úvod 

Svoz odpadů je proces, při kterém jsou jednotlivé oblasti a lokality obsluhovány 

svozovým vozidlem za účelem svozu a přepravy odpadu z těchto míst do místa uložení. 

Přeprava zajišťuje fyzické přemístění výrobků z místa výroby do místa spotřeby. 

Podílí se částečně na přínosu času. Zároveň však přeprava generuje jedny z nejvyšších 

nákladů logistiky a často se významně podílí na prodejní ceně, především u produktů s nízkou 

hodnotu na hmotnostní jednotku (Hýblová, 2006).  

Optimalizace svozu odpadu je pak proces, při kterém dochází na základě analýzy 

stávajícího stavu k jeho zefektivnění a ekonomické úspoře nákladů především pomocí 

prostorové a časové úpravě vedení tras svozu a přepravy odpadů.  

Protože řešení problematiky optimalizace svozu odpadů je prostorově založená 

úloha, je vhodné použít prostorová data a prostorově založené metody. Pro modelování 

problematiky v prostoru jsou vhodné informatické systémy pracující v geografickém prostoru 

- geografické informační systémy (zkráceně GIS). Podle Voženílek (1998) je GIS 

organizovaný, počítačově založený systém hardwaru, softwaru, geodat a lidí vyvinutý ke 

vstupu, správě, analytickému zpracování a prezentaci prostorových dat s důrazem na jejich 

prostorové analýzy. 

GIS umožňuje pracovat s reálnými geografickými daty, které jsou reprezentovány 

jak vektorově-objektově, tak i rastrově-obrazově. Každému objektu nebo pixelu obrazu je 

možné přiřadit alespoň jednu neprostorovou informaci ve formě uložení atributu v databázi. 

Další nedílnou částí GIS jsou metody a algoritmy, které jsou do něj implementovány pomocí 

programovacích jazyků, a pomocí kterých je možno modelovat a řešit prostorovou úlohu. 

Nejrozšířenějším programovým prostředkem z prostředí GIS se jeví program ArcGIS 

od americké společnosti ESRI se svými nadstavbami Network Analyst. Tento software je 

využívám v mnoha aplikačních oborech, včetně dopravně-svozové problematice. 
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Obr. 1. Modelování reálného světa v GIS pomocí datových vrstev. 

 
 (zdroj: http://www.kingston.ac.uk/~gr_s045/gis_for_teachers/Intro_GIS/intro_article.htm). 
 

DATA A DATOVÝ MODEL SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

V problematice systému nakládání s tuhými komunálními odpady je jejich svoz 

nejnákladnějším položkou v rámci celkových nákladů na likvidaci odpadu. Za účelem snížení 

celkových nákladů na likvidaci tuhých komunálních odpadů je nutné 

provedení optimalizace svozových tras na základě analýzy vedení stávajících tras (Apaydin, 

O. a Gonullu MT., 2007).  

Důvodem vytvoření modelu je optimalizace stávajícího stavu odpadového 

hospodářství města Olomouce, který vychází ze zažitého stavu, jenž dosud nebyl analyzován 

ani optimalizován pomocí počítačově založeného systému. 

Model svozu komunálního dopadu vychází ze skutečnosti, kdy je každý majitel 

nemovitosti zodpovědný dokladovat, jak nakládá s vyprodukovaným komunálním odpadem. 

V praxi to znamená, že vlastní nebo má pronajmuty nádoby na komunální odpad a sjednává si 

službu pravidelného svozu komunálního odpadu.  

Hlavním cílem je přiřadit každému (svozovému) vozidlu podmnožinu míst k obsluze 

a vytvořit tak sled obsluhovaných míst, který minimalizuje celkové náklady na dopravu a 

svoz. Výsledkem je časoprostorová optimalizace stávajícího stavu vedení svozových tras. 

Základem tohoto modelu jsou informace o předpokládaném množství 

vyprodukovaného komunálního odpadu na úrovni podrobnosti adresy a jeho prostorové 

diferenciaci v městském prostoru. Optimální GIS model pro vedení tras vychází z parametrů, 

jako je hustota obyvatelstva, množství vyprodukovaného odpadu, silniční síť včetně rozdělení 

na typy komunikací, nádob na odpad a svozová vozidla apod. je vyvinut a používán 
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k trasování svozových vozidel s minimálními náklady/vzdáleností pro efektivní sběr přepravu 

odpadů na skládky (Ghose MK, 2006). 

Nádoby na komunální odpad jsou umístěny podle příslušnosti k adresám (adresním 

bodům) z nichž je komunální odpad svážen. Komunální odpad je dočasně skladován v 

nádobách, které jsou dostupné v několika objemových variantách od 110 l až po 5000 l. 

Volba typu a počtu jednotlivých nádob a četnost vývozu odpadu jsou prováděny na základě 

žádosti majitele. Svoz komunálního odpadu z jednotlivých adresních míst je prováděn 

svozovým vozidlem po svozové trase. Svozové vozidlo má se pohybuje městským prostorem 

ulicemi (uliční sítí) a svozová trasa je seznamem míst (adres), které jsou svozovým vozidlem 

obsluhovány. Z pohledu typu vstupních dat tento model pracuje s neprostorovými i 

prostorovými daty v GIS (obr. 2). 

Obr. 2. Datový model s vazbami mezi jednotlivými datovými sadami pro řešení svozu 
komunálního odpadu v Olomouci. 

 
 

Vzájemná vazba mezi prostorovými a neprostorovými daty je skrze adresu, která je 

zde jedinečným identifikátorem. Přesná informace o adrese je vždy obsažena v seznamu 

obsluhovaných adres (obr. 5) tak i v datové sadě adresních bodů (obr. 4). 
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Tab. 1 Vstupní datové sady pro svoz komunálního odpadu na příkladu města Olomouce. 
Datová sada Popis Formát 

uliční síť (síť ulic) 
Prostorová liniová vektorová datová 

sada pro síťové analýzy 
shapefile 

 

adresní body 
Prostorová vektorová bodová datová sada 
včetně počtu trvale přihlášených obyvatel 
v každém domě (adrese) 

shapefile 
 

svozové trasy  
(seznam tras) 

Seznam tras s podrobným výčtem 
obsluhovaných adres. Datová sada obsahuje 
data o vyvážených nádobách na odpad a 
frekvenci svozu odpadů pro každou adresu 

xls (ms excel) 

svozová vozidla 
Neprostorová datová sada technický 
parametrů svozových vozidel včetně kapacity 
ložného prostoru (objem a nosnost) 

seznam 

svozové trasy Prostorová liniová datová sada s svozových 
tras 

xml/gpx 
(převod ze záznamů GPS) 

ULIČNÍ SÍŤ 

Uliční síť lze obecně chápat jako vektorovou datovou vrstvu, která reprezentuje ulice 

v prostorovém modelu. V terminologii teorie grafů jde o ekvivalent hran grafu, po kterých je 

vykonáván modelový pohyb svozovým vozidlem.  

Nejdůležitějšími kritérií pro použití dat je prostorová a atributová přesnost, od 

kterých se odvíjí účel, ke kterému byla data původně vytvořena. Prostorová přesnost (obr. 3) 

je důležitá pro metrickou přesnost výpočtu trasy.  

Obr. 3. Uliční síť z různých zdrojů s různou prostorovou přesností. 
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V atributové části jsou uloženy parametry komunikace jako např. jednosměrnost 

(zákaz vjezdu), typ a třída komunikace, funkční kategorizace komunikace, číslo komunikace, 

zda jde o komunikaci v obci či mimo obec, zda je úsek komunikace zpoplatněn apod. Tyto 

parametry jsou důležité pro správné trasování vozidel blízké reálnému provozu.  

ADRESNÍ BODY 

Adresní bod je bod reprezentující adresní místo budovy, který je definován jako 

adresa, tedy jedinečnou kombinací obvykle názvu obce, ulice a čísla popisného nebo 

evidenčního. 

Adresní bod se obvykle volí tak, aby v mapovém podkladu adresní místo vhodně 

reprezentoval, např. byl blízký reálného vchodu a leží směrem k ulici a veřejnému 

prostranství, které je součástí příslušné adresy (neexistuje-li číslo orientační), a dále aby 

každopádně byl vnitřním bodem budovy (neexistuje-li ani UVP), tj. aby byl volen tak, aby 

svojí polohou co nejlépe vystihoval adresní místo [1]. 

Vedle čistě lokalizační funkce adresní body obsahují i informace např. o počtu bytů, 

příslušnosti k místní části města apod.  

Každá obec, kde je vedena matrika uchovává informace v tzv. Registru obyvatel 

(Rob), kde je uložena i informace o trvalém bydlišti každého občana. Záznam v Registru 

obyvatel má však jen registrační hodnotu, nijak neřeší to, kde se občan obvykle nejčastěji 

zdržuje. Je však zároveň jedinou informací o alespoň přibližném počtu obyvatel, který se na 

dané adrese (budově) obvykle zdržuje.  
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Obr. 4. Adresní body z různých zdrojů (MMOL, ČSÚ). 

 
 

TÉMATICKÁ DATA 

• Tématická data obsahují záznamy jednotlivých adres (příp. majitelů objektů), ze 

kterých je svážen komunální odpad. U každého záznamu (adresy) je uveden počet 

nádob a typ nádob na komunální odpad. Dále je pak zaznamenána frekvence svozu a 

konkrétní den (dny) svozu v rámci týdne. Na základě tohoto seznamu jsou pak 

prováděny v určité dny svozy. 
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Obr. 5. Příklad neprostorových dat svozové trasy (seznamu adres) na příkladu Technických 

služeb města Olomouce, a.s. 

 

VÝHODY A NEVÝHODY DATOVÉHO MODELU 

Výhodou tohoto modelu je snadná prostorová identifikace vzniku odpadů a 

podrobnost dat až na úroveň adresy. Koncept modelu lze dobře aplikovat na jakékoliv 

zájmové území, k němuž jsou dostupné datové sady (tab. 1). V prostředí GIS je možné 

věrohodně modelovat impedance pro pohyb po síti ve i formě času, včetně plánování délek 

zastávek. 

Hlavní nevýhodou je nejistota skutečného množství odpadů na místě jeho vzniku 

(adrese). Tuto nejistotu však lze alespoň zčásti odstranit odhadem množství vznikajícího 

odpadu. Lze totiž předpokládat, že nádoba na komunální odpad je vždy maximálně naplněna 

anebo se lze skutečné množství vypočítat za pomocí kvóty produkce odpadů na osobu a den. 

Tato kvóta bývá definovaná např. formou veřejné vyhlášky úřadu samosprávy. Celkový 

výpočet množství vyprodukovaného odpadu pak lze pronásobit počtem trvale přihlášených 

obyvatel a zjistit tak počet nádob, které jsou zahrnuty do svozu komunálního odpadu, jejich 

úhrnným objemem a frekvencí svozu. 

Další nevýhodou může být také značná časová náročnost na zpracování vstupních 

dat, které jsou uloženy v různých vstupních formátech (tab. 1) a jejichž konverze může být 

časově významným faktorem při aplikaci modelu v praxi. Na příkladu datových sad 

odpadového hospodářství města Olomouce jde o neúplnost adresy (chybějící číslo popisné, 

případně jen přibližný textový popis lokality), výskyt sdružených zápisů počtu několika 
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vchodů jednoho domu (obr. 3) nebo nenalezení adresy ze seznamu svozové adresy 

v prostorové datové sadě adresních bodů z důvodu její relativní neaktuálnosti. 

PROCESNÍ MODEL 

Výsledky analýz poměrného zastoupení jednotlivých komodit v směsném 

komunálním odpadu (SKO) ve čtyřech urbanisticky odlišných částech olomoucké aglomerace 

(obr. 6) vykazují poměrné různorodé zastoupení jednotlivých komodit, které lze po následné 

separaci vhodněji využít než je tomu dosud. Pro následné efektivnější využití komunálního 

odpadu z různých částí města je vhodné, aby byl SKO z různých urbanisticky odlišných částí 

města svážen odděleně.  

 

První krokem je vymezení města podle převládající zástavby, včetně odhadu počtu 

obyvatel:  

Sídlištní zástavba (Olomouc, městská část Neředín - ul. Jílová) 

Sídlištní zástavba, skládající se především z bytových domů s centralizovaným 

zásobováním teplem, bez zahrádek, dvorků. Počet obyvatel v tomto typu zástavby je cca 50 

tisíc. Sídlištní zástavba se nachází především v západní a jižní částech města. 

Venkovská zástavba (obec Radíkov, ul. Malinovského, Zedníkova a Vrchní) 
Venkovská zástavba rodinných domů s dosud existujícím podílem lokálního vytápění 

a tedy i s větší možnosti spalování odpadu v domovních topeništích na tuhá paliva. Prakticky 

u všech domů je možnost lokálního zahradního kompostování, často i zkrmování 

potenciálních odpadů domácím zvířectvem. Počet obyvatel okolo 5 tisíc izolovaně od 

samotné zástavby města. 

Stará zástavba v centru města (Olomouc, ul. Riegerova, Pavelčákova, Horní a Dolní Náměstí) 
Historické centrum města s kombinací bytových domů s obchody, případně domů 

s kancelářemi firem. Byty jsou opatřeny smíšeným ústředním, etážovým či lokálním 

vytápěním plynem či elektřinou. Vytápění tuhými palivy je výjimečné. Počet obyvatel je 

přibližně 15 tisíc, území je koncentrováno do středu města a směrem k nádraží. 



11th International Scientific Conference 
LOGI 2010 

294 

Vilová zástavba (Olomouc, městská část Neředín - ul. Na Vršku, Pod Letištěm, Klusalova, 
Keltská) 

Nová vilová zástavba rodinných domů většinou s etážovým či lokálním vytápěním 

plynem nebo elektřinou. Vytápění tuhými palivy je výjimečné. V tomto typu zástavby je 

možnost zahradního kompostování. Počet obyvatel asi 30 tisíc v různých částech města. 

Obr. 6. Rozdělení Olomouce podle převládajícího typu zástavby pro účely optimalizace svozu 
na základě struktury směsného komunálního odpadu. 

 
 

Dalším krokem je vizualizace stávajícího stavu svozových tras a umístění svozových 

nádob. Na základě záznamů z GPS přístroje GPSMAP® 60Cx a konzultací s řidiči vozidel 

byly graficky zrekonstruovány stávající svozové trasy.  

Posledním krokem je pak návrh optimální trasy pomocí GIS nástroje a srovnání 

původní a optimalizované trasy. Výpočet optimální trasy byl proveden v programu ArcGIS 

9.3 s rozšířením (extenzí) Network Analyst pomocí Dijkstrova aloritmu pro nejkratší cestu 

s variantou pozměnit pořadí obsluhy nádob na odpad a s předdefinováním prvního a 

posledního adresního bodu (okružní jízda).  
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PŘÍPADOVÁ STUDIE OLOMOUCE - POVEL 

Pro případovou studii byla vybrána městská část města Olomouce – sídliště Povel. 

Toto sídliště je dobře vymezitelné od okolí města a tudíž zde lze věrohodně vzájemně 

posoudit výsledky dosažené výsledky. Pro část města Povel je charakteristická panelová 

zástavba, ve které žije více než 95 % z celkového počtu přibližně 6,5 tisíc obyvatel. Území se 

nachází v jižní části města Olomouce a svoz komunálního odpadu zde probíhá dvakrát týdně, 

vždy v úterý a pátek.  

Obr. 8. Původní trasa (vlevo) a optimalizovaná trasa (vpravo). 

 
Původní trasa (obr. 8 vlevo) se skládá z šesti nespojitých úseků, které dohromady 

mají délku 8949 metrů. Optimalizovaná trasa se skládá z jednoho úseku , který měří 7753 

metrů. Rozdíl mezi délkami původní a optimalizovanou délkou tras je 1196 metrů. 

Optimalizovaná trasa představuje přibližně 87 % původní délky, tedy 13% úsporu délky 

původní trasy.  
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DISKUZE 

• Výsledek práce může být ovlivněn několika faktory. Zásadním faktorem při 

modelování je aktuálnost dat, a to jak topografických (průjezdnost komunikací, 

změna dopravního značení), tak i tématických dat (změna počtu/objemu nádob ve 

vztahu k počtu trvale přihlášených obyvatel). Neméně důležitá je i topologická 

přesnost, především u dat uliční sítě a adresních bodů, resp. jejich vzájemné vazby. 

• Při je třeba mít na zřeteli, že jde o modelové hodnoty, které je nutno ověřit v praxi. 

Do modelu nebyly zahrnuty všechny faktory, které ovlivňují délku trasy svozu 

komunálního odpadu. Mezi nejvýznamnější je potřeba zmínit např. couvání, řidičova 

znalost místního území nebo jiná neočekávaná událost – např. dopravní nehoda). 

 

ZÁVĚR 

Cílem toho článku je vytvoření modelu pro svoz odpadů a jeho aplikace v případové 

studii odpadového hospodářství města Olomouce. Komentovány jsou výhody a nevýhody 

jednotlivých dat a jejich vzájemné vazby. Model byl ověřen na konkrétní případové studii 

svozu komunálního odpadu. 
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POUŽITÉ ZKRATKY A TERMÍNY 

ČSÚ – Český statistický úřad 

GIS – geografický informační systém - počítačově založený informační systém pro získávání, 

ukládání, analýzu a vizualizaci dat, která mají prostorový vztah k povrchu Země 

GPS – global positioning system - je polohový družicový pomocí něhož je možno určit 

polohu a přesný čas kdekoliv na Zemi s přesností v jednotkám metrů 

MMOL – Magistrát města Olomouce 

pixel – nejmenší jednotka digitální rastrové grafiky 

Registr obyvatel (Rob) – jeden ze základních registrů informačního systému veřejné správy, 

obsahuje záznamy o občanech ČR včetně demografických, sociálních a ekonomických údajů 

o obyvatelstvu 

shapefile (shp) – nejběžnější vektorový datový formát pro ukládání prostorových dat (v GIS) 

 

 



11th International Scientific Conference 
LOGI 2010 

298 

CONCEPT OF LOGISTICAL PROCESSES EVALUATION 
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ABSTRACT 

This article deals with possibilities of logistical processes evaluation what is an useful tool to 

improve performance of company’s logistical system. It describes advantages and 

disadvantages of various methods for company’s logistics evaluation and it prefers technique 

using key performance indicators. In conclusion there is an example how to evaluate and 

compare performance using several indicators and balances. 
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KONCEPT HODNOTENIA LOGISTICKÝCH PROCESOV 

ÚVOD 

Každý podnikateľský subjekt má určité ciele, definované v podnikovej stratégii alebo 

podnikateľskom pláne. Problémom pri implementácii stratégie a cieľov je, že mnohé podniky 

nepoznajú svoju aktuálnu pozíciu na trhu. A tak podnik, ktorý sa chce niekam dostať musí 

najprv vedieť kde sa v súčasnosti nachádza. K tomu môže dopomôcť hodnotenie logistiky 

podniku, ktorému sa tiež zvykne hovoriť benchmarking [5]. 

Benchmarking v logistike je možné definovať rôzne, zo zdrojov Slovenského 

benchmarkingového informačného centra (vzniklo v roku 1999 pri MH SR, avšak už zaniklo) 

je možné benchmarking definovať ako:  „kontinuálne a systematické porovnávanie vlastnej 

výkonnosti v produktivite, kvalite a výrobnom procese s podnikmi a organizáciami so 

špičkovými výkonmi.“ [4]  

Vychádzajúc z tejto definície je možné benchmarking rozdeľovať nasledovne: 

• interný benchmarking (v rámci podniku sa porovnáva výkonnosť podobných 

jednotiek podniku); 

• konkurenčne orientovaný benchmarking (porovnávanie výkonnosti vlastného 

podniku s výkonnosťou konkurenčného podniku); 

• procesne orientovaný benchmarking (porovnávanie určitých produkčných výkonov 

s analogickými v iných podnikoch); 

• časový benchmarking (porovnávanie hodnôt minulých a súčasných, ide o neustály 

proces). 
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Obrázok 1: Benchmarking v logistike [5] 

 

SPÔSOBY MERANIA ZNAKOV KVALITY 

Ak má byť hodnotením porovnávaný skutočný stav s očakávaným, resp. výkonnosť 

jedného podniku s druhým, je potrebné skutočný stav zistiť a kvantifikovať v určitých 

jednotkách. Vzhľadom na charakter kvality logistických procesov existujú tri základné 

skupiny metód kvantifikácie: 

• objektívne metódy; 

• subjektívne metódy; 

• kombinované metódy. 

OBJEKTÍVNE METÓDY 

Vyznačujú sa tým, že [1]:  

• k meraniu hodnôt využívajú presne stanovené znaky; 

• rešpektujú odporúčané metodické postupy vrátane vonkajších podmienok, čo znižuje 

mieru vplyvu ľudského faktora; 
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• sú opakovateľné, tzn. že pri rovnakých podmienkach poskytujú rovnaké výsledky; 

• zvyčajne vyžadujú väčší počet meraní, ktorých výsledky je možné štatisticky 

interpretovať. 

Popri spomenutých pozitívach je treba povedať aj o možných rizikách, nakoľko daná 

metóda nemusí byť použitá celkom správne. Je teda možné dopustiť sa určitých chýb resp. 

odchýlok od reality. Môže ísť napríklad o:  

• hrubé chyby vykazujúce veľké odchýlky od „želaných“ hodnôt, čo môže byť 

spôsobené buď nesprávne stanovenou metrikou alebo hodnotiteľom. Takéto 

odchýlky je však vzhľadom na ich veľkosť ľahké vylúčiť; 

• sústavné resp. systematické chyby, ktoré sa vyskytujú pravidelne pri každom meraní. 

Väčšinou bývajú spôsobované nepresnosťou metriky alebo nedodržaním zásady 

merania pri nezmenených podmienkach; 

• náhodné chyby, vznikajúce pôsobením neidentifikovateľných a neovplyvniteľných 

podmienok, ktoré však majú určité zákonitosti vyjadriteľné cez smerodajnú 

odchýlku. 

SUBJEKTÍVNE METÓDY 

Tieto metódy sa využívajú buď vtedy, keď nie sú k dispozícii vhodné objektívne 

metódy, alebo vtedy keď vzhľadom na okolnosti (čas, financie, a pod.) postačujú aj 

subjektívne metódy. Vyznačujú sa tým, že [1]: 

• nevylučujú silný vplyv subjektu, ktorý pri kvantifikácii znakov kvality využíva 

vlastné zmysly; 

• sú len málo opakovateľné, nakoľko sa vykonávajú rôznymi ľuďmi na rôznych 

miestach, čo často vedie k rozdielnym výsledkom; 

• nie sú natoľko presné ako objektívne metódy; 

• sú lacnejšie a rýchlejšie ako objektívne metódy; 

• pre kvantifikáciu znakov využívajú bodové, slovné, klasifikačné a iné škály. 

Subjektívne metódy so sebou takisto prinášajú istú mieru rizika, spravidla väčšiu ako 

pri objektívnych metódach. Ich vierohodnosť je nižšia a sú veľmi závislé od subjektu, ktorý 

s nimi pracuje. 
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KOMBINOVANÉ METÓDY HODNOTENIE PROCESOV – 

HODNOTENIE POMOCOU KPI 

Popri objektívnych a subjektívnych metódach existuje aj niekoľko kombinovaných 

metód hodnotenia procesov, za zmienku stojí hodnotenie procesov pomocou KPI (key 

performance indicators – kľúčové ukazovatele výkonnosti). Táto metóda využíva výhody ako 

z objektívnych, tak zo subjektívnych metód. Pri hodnotení logistického systému spoločnosti 

by sa nemalo prihliadať len na náklady a zisk. Existuje hneď niekoľko faktorov 

ovplyvňujúcich fungovanie logistického systému. Práve tieto faktory sa zvyknú označovať 

ako KPI. Čím vyššie hodnoty budú dosahovať tieto ukazovatele, tým efektívnejšie bude 

podnik fungovať. Logistický manažment zvykne používať BSC (Balanced ScoreCard) 

systém, ktorý zahŕňa štyri základné elementy: finančné ukazovatele, požiadavky zákazníkov, 

vnútropodniková logistika a tréning. BSC systém tak hodnotí KPI, ktoré sú súčasťou štyroch 

hore uvedených skupín. Oblastí v logistike podniku, ktoré je možné  hodnotiť je hneď 

niekoľko, pre potreby tohto príspevku budú spomenuté dve oblasti. Za účelom hodnotenia 

výkonnosti logistického systému v oblasti spracovania objednávok je možné hodnotiť 

nasledujúce ukazovatele: 

1. Doba vybavenia objednávky zákazníkom. Jedná sa o časový úsek medzi prijatím 

objednávky od zákazníka po dodanie tovaru. Tento čas môže byť buď plánovaný 

alebo skutočný. Ak rozdiel medzi týmito dvoma časmi je len veľmi malý, potom sa 

dá povedať, že logistika spoločnosti funguje veľmi dobre. 

2. Pomer plnenia objednávok. Ide o pomer množstva vybavených objednávok 

a zaevidovaných objednávok. 

3. Miera istoty dodania. Hodnota, ktorá sa vypočíta ako pomer počtu vybavených 

objednávok včas a celkový počet objednávok. Inak povedané, táto hodnota ukazuje 

ako rýchlo logistika spoločnosti pracuje a či sa dá spoľahnúť na plnenie dodacích 

lehôt. 

4. Chybovosť objednávok. Objednávka postupuje veľa stupňami logistického 

systému, dá sa preto hodnotiť koľko objednávok prejde všetkými stupňami bez chýb,  

čo napovie ako dobre logistika funguje. Štatisticky je potom možné sledovať, ktorá 

časť logistického systému spôsobila najviac chýb a je možné pokúsiť sa o nápravu. 

5. KPI z oblasti dopravy a logistiky: 
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o Náklady na jednotku. Je to hodnota vypočítaná ako pomer celkových nákladov 

na prepravu k počtu prepravených jednotiek. 

o Náklady na skladovanie. Táto hodnota zahŕňa náklady na skladovanie, 

manipulácie, administratívne poplatky a náklady spojené so stratou alebo 

poškodením tovaru a pod. 

o Doba prepravy. Vyjadruje čas prepravy, začína keď tovar opúšťa podnik po 

moment, kedy sa dostáva k zákazníkovi, resp. odberateľovi. 

o Straty. Ide o náklady vzťahujúce sa k poškodeniu alebo strate tovaru. Ak je ich 

hodnota privysoká, je potrebné vykonať zásadné zmeny. 

o Využitie kapacity dopravného prostriedku. Toto je veľmi dôležitý ukazovateľ 

z hľadiska nákladov, ktorý ukazuje na koľko percent je využitý dopravný 

prostriedok (hmotnostne alebo priestorovo). 

o Doba obehu dopravného prostriedku. Hodnotí, aký čas uplynie od jedného 

naloženia k prvému zákazníkovi po ďalšie naloženie k inému zákazníkovi. 

Vyjadruje celý cyklus prepravy. 

VYTVORENIE MODELU NA HODNOTENIE UKAZOVATEĽOV 

Táto časť postupu obsahuje vytvorenie vstupno-výstupného modelu, ktorý na 

základe kvantifikovaných ukazovateľov vypočíta výstupné hodnoty a stanoví úroveň riadenia 

logistiky v danom podniku. 

K vybraným ukazovateľom sa na základe ich dôležitosti priradí ich váha: 

• menej podstatný ukazovateľ:  váha 1; 

• stredne podstatný ukazovateľ:  váha 2; 

• veľmi podstatný ukazovateľ:  váha 3. 

Samotná hodnota meraného ukazovateľa sa potom bude odvodzovať na základe 

najhoršej možnej a najlepšej (cieľovej) hodnoty, pričom jej rozpätie bude v intervale 0 až 1. 

Napríklad ak sa bude sledovať priemerný čas dodania a najlepšia možná hodnota bude do 1 

dňa a najhoršia možná hodnota bude viac ako 30 dní alebo nedodané, hodnoty ukazovateľa 

potom môžu byť definované takto: 

• dodanie do 1 dňa:    1,00; 

• dodanie za 15 dní:    0,50; 

• dodanie od 30 dní a nedodanie:  0,00. 
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Je treba podotknúť, že ide len o príklad a v skutočnosti rozsah a stupňovanie závisí 

od výberu sledovaného podniku. Keďže napríklad pri podniku využívajúcom systém JIT (Just 

in Time – práve včas)  môže byť delenie oveľa jemnejšie a neprijateľná hodnota môže už 

dodanie o viac ako 24 hodín, v tomto príklade je ešte prijateľné dodanie za 15 dní. 

Výsledkom procesu definovania ukazovateľa a určenia jeho váhy bude hodnota, 

ktorá sa vypočíta nasledovne: 

iii hmKPI ⋅=  [koef.]     (1) 

Kde: 

• KPIi – ukazovateľ a jeho celková hodnota 

• mi – váha ukazovateľa [1-3] 

• hi – hodnota ukazovateľa  

Jednotlivé KPI je dobré zaraďovať do určitých skupín a tak napríklad z 15 vybraných 

ukazovateľov vznikne napríklad 5 skupín. Tak je možné hodnotiť aj jednotlivé skupiny a 

výkonnosť jednotlivých oddelení, resp. častí logistického reťazca. Matematicky je možné 

takého hodnotenie vyjadriť: 

∑
∑=

S

S
S m

KPI
V  [koef.]     (2) 

Kde:  

• VS – výkonnosť vybranej skupiny ukazovateľov 

• KPIS – hodnoty ukazovateľov danej skupiny 

• ms – váhy ukazovateľov skupiny 

Celkovú výkonnosť je potom možné odvodiť nasledovne: 

s
V

CV S∑= [koef.]     (3) 

Kde: 

• s – počet hodnotených skupín 

Nasleduje príklad výpočtu výkonnosti podľa oblastí logistiky za pomoci niekoľkých 

podporných ukazovateľov pre každú skupinu. Hodnota ukazovateľov je vymyslená 

a nezodpovedá výkonnosti konkrétnej firmy. Táto hodnota musí byť na základe určeného 
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rozptylu optimálnych hodnôt prevedená na koeficient. Prvá tabuľka obsahuje vopred 

stanovené rozsahy, podľa ktorých sa vypočítavajú koeficienty v druhej tabuľke. Takisto ide 

o vymyslené hodnoty, určené len pre ilustráciu. 

Tabuľka 1: Koeficienty pre výpočet hodnôt ukazovateľov 

Ukazovateľ Rozsah Koef. 

Priemerná doba vybavenia objednávky 
(za každý deň úbytok 0,05 koeficientu) 

do 1 dňa 
10 dní 

20 dní a viac 

1,00 
0,50 
0,00 

Pomer plnenia objednávok 100 % 
50 % 

1,00 
0,50 

Priemerné využitie kapacity  
dopravného prostriedku 

100 % 
50 % 

1,00 
0,50 

Koľko zákazníkov považuje  
spoločnosť za dobrú? 

100 % 
50 % 

1,00 
0,50 

Počet poškodených resp. zničených položiek na 100 ks 
0 ks 

10 ks 
100 ks 

1,00 
0,90 
0,00 

Priemerný čas skladovania  
(za každý deň úbytok 0,01 koeficientu) 

0 dní 
10 dní 

100 dní 

1,00 
0,90 
0,00 

Počet nepodarkov na 100 výrobkov 
0 ks 

10 ks 
100 ks 

1,00 
0,90 
0,00 

Doba výroby jedného výrobku 
Do 1 hodiny 

12 hod. 
24 hod. a viac 

1,00 
0,50 
0,00 

Dochádzka zamestnancov 100 % 
50 % 

1,00 
0,50 

Aktívna práca zamestnancov 8 hod. 
4 hod. 

1,00 
0,50 

Tabuľka 2: Hodnotenie KPI podľa oblastí 

Skupina KPI Podporné ukazovatele Hodnota Koef. 
Váha 

m 

Váha 
skupiny 

ms 

KPIi VS VS/ms 
[%] 

Distribúcia 

Priemerná doba vybavenia 
objednávky 5 dní 0,75 3 

7 

2,25 

5,45 77,86 % Pomer plnenia objednávok 95 % 0,95 2 1,90 

Priemerné využitie kapacity  

dopravného prostriedku 
65 % 0,65 2 1,30 

Imidž 
Koľko zákazníkov považuje  

spoločnosť za dobrú 
34 % 0,34 2 2 0,68 0,68 34 % 

Skladovanie Počet poškodených resp. 
zničených ks na 100 ks 2 ks 0,98 3 4 2,94 3,7 92,5 % 
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Priemerný čas skladovania 24 dní 0,76 1 0,76 

Výroba 

Počet nepodarkov na 100 
výrobkov 5 ks 0,95 3 

6 
2,85 

3,85 64,17 % 
Doba výroby jedného 
výrobku 4 hod. 0,33 3 1,00 

Ľudské zdroje 
Dochádzka zamestnancov 97 % 0,97 2 

4 
1,94 

3,44 86 % 
Aktívna práca 6 hod. 0,75 2 1,50 

Celková výkonnosť CV 

Celková výkonnosť / váhy celkom mc (mc = 23) 

17,12 

0,7443 

Výkonnosť spoločnosti  podľa vybraných ukazovateľov v percentách 74,43 % 

VYHODNOTENIE VÝKONNOSTI PODNIKOVEJ LOGISTIKY 

Po vyhodnotení výkonnosti logistického systému pomocou vytvoreného modelu je 

možné grafické a slovné vyjadrenie, ktoré môže byť predstavené manažmentu podniku. Na 

základe vypočítaných hodnôt, konkrétne výkonnosti skupiny ukazovateľov ako aj celkovej 

výkonnosti je možné tieto hodnoty graficky vyjadriť napríklad pomocou radarového grafu 

a následne vykonať porovnanie s konkurenciou na základe vyhodnotenia tých istých 

ukazovateľov v oboch spoločnostiach. 

Obrázok 2:  Príklad grafického znázornenia výkonnosti jednotlivých skupín KPI 
a porovnanie s konkurenciou [3] – upravené autorom 
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Ku grafickému hodnoteniu dosiahnutej výkonnosti je potrebné aj slovne 

okomentovať namerané hodnoty a definovať odporúčania pre optimalizáciu podnikových 

činností. Odporúčania môžu byť navrhnuté napríklad takto:  

„Je nevyhnutné aby sa spoločnosť zamerala na zlepšenie svojho imidžu v očiach 

zákazníkov. Určité nedostatky sa nachádzajú aj v oblasti výroby. Konkrétne je potrebné 

skrátiť dobu výroby jedného výrobku. Z oblasti distribúcie sa treba zamerať na lepšie využitie 

dopravného prostriedku a pokúsiť sa skrátiť priemernú dobu vybavenia objednávky napríklad 

investovaním do lepšieho objednávacieho softvéru“. 

Príspevok bol vypracovaný v rámci inštitucionálneho výskumu 2/KŽD/2010 

„Analýza logistických procesov a ich riadenie“. 
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THE LOGISTICS OF MATERIALS FLOW MANAGEMENT 
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ABSTRACT 

All logistical activities which are connected with the materials flow management must be 

optimally coordinated. The flows while meeting the customers needs must be managed as a 

whole. The material flow must be organised in such a way in order the continuous production 

of particular product or a group of products is ensured. 

The logistical performance in the area of materials flow must be measured with appropriate 

measures such as: the size of manufacturing batches, the time of production, the size of 

production capacity, the production in progress. 

The implementation of knowledge regarding the materials flow management was verified 

under the conditions of the production company Invensys Appliance Controls, Ltd. in its 

production unit in Šternberk. 
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LOGISTICKÉ ŘÍZENÍ HMOTNÝCH TOKŮ 

ÚVOD 

Materiálový tok představuje řízený pohyb materiálu prováděný zpravidla pomocí  

dopravních, přepravních, manipulačních, skladových, identifikačních a dalších technických 

prostředků a zařízení cílevědomě a hospodárně tak, aby materiál byl k dispozici na daném 

místě, v potřebném čase, v potřebném množství a v požadovanou dobu. V našem případě se 

nejedná o konkrétní druhy materiálu, ale jde o materiál v obecném pojetí. 

Při plánování logistických řetězců je třeba mít znalosti o materiálu, se kterými bude 

manipulováno, o jeho charakteristických vlastnostech, množství a tvaru. Za tím účelem se  

provádí klasifikace materiálu, který se roztřídí do manipulačních skupin zboží s podobnými 

vlastnostmi. Na základě toho je možné manipulovat s materiálem podobné skupiny určitým 

typem manipulačních prostředků podobným způsobem. 

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ MATERIÁLOVÉ TOKY 

Všechny logistické funkce i aktivity spojené s řízením  materiálových toků je nutné 

správným směrem spravovat a řídit. To vyžaduje uplatňování určitých metod pomocí kterých 

lze měřit úroveň výkonů v dané oblasti. Při měření výkonů v oblasti materiálových toků   by 

měl podnik  posuzovat řadu  logistických veličin (velikost dávky, průběžná doba výroby aj). 

Na celkové náklady výrobku má plynulý materiálový tok velký vliv, protože 

logistické náklady mohou tvořit až 70 % z celkových nákladů. Z tohoto důvodu je efektivní a 

správně fungující interní materiálový tok nedílnou součástí zásobovacího řetězce. Velikost 

výrobních dávek, rozpracovanost výroby, průběžná doba a využití výrobních kapacit jsou 

důležité ukazatele výrobní logistiky. Mezi nimi existují vzájemné závislosti i rozpory. 

Pohyb materiálu musí být z tohoto důvodu  organizován takovým způsobem, aby byl 

zajištěn plynulý průběh výroby daného výrobku či skupiny výrobků. Výrobní způsob má 

dynamický charakter a jeho chování je časově proměnné. 

Mezi nejdůležitější faktory ovlivňující materiálové toky ve výrobě patří: 

• velikost výrobní dávky – má vliv na základní technicko – ekonomické ukazatele. Je 

to hlavní charakteristika opakovaných výrobních procesů. Je nutné určit optimální 

velikost výrobní dávky pro získání nejvyšší plynulosti výrobního procesu. 
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Současným trendem je spíše menší dávky. To souvisí s charakterem výroby (kusová, 

sériová nebo hromadná)  Dávka může být zpracována současně nebo postupně. 

• rozpracovanost výroby – je dána velikosti výrobních dávek a správnou organizací 

procesů. Je nutné respektovat úzké místo v procesu a přizpůsobit tomu objem 

zadávané výroby. Příliš vysoká rozpracovanost váže zbytečně vysoké finanční 

prostředky ve výrobě. Důležitá je i skutečnost, že dochází k obsazování místa 

skladováním polotovarů a znehodnocení materiálu dlouhodobým skladováním ve 

výrobě 

• průběžná doba výroby – znamená délku trvání všech procesů ve výrobě počínaje 

zahájením první operace až po dokončení hotového výrobku. Každé prodloužení 

průběžné doby výroby má dopad na stav rozpracovanosti. Přerušování toku a 

nesladěnost navazujících procesů se odráží v růstu zásob rozpracovanosti a také 

prodlužuje průběžnou dobu výroby. Cílem je tedy celkové zkracování průběžné doby 

výroby 

• výrobní kapacita – je to množství výrobků téhož druhu, které můžeme vyrobit za 

určitých podmínek na daném pracovišti v určitém čase. Příliš vysoké využití kapacity 

může vést ke zvýšení poruchovosti, kvalitativním problémům a k menší pružnosti 

výrobní linky. Velké dávky umožňují lépe využít kapacitu, ale vede k prodloužení 

průběžné doby, což znamená zvýšení rozpracovanosti. Je důležité posuzování 

kapacity v úzkých místech. 

MAPOVÁNÍ PROCESŮ 

Mapování procesů nám poskytuje účinný nástroj k identifikaci procesů v podniku. 

Jeho výsledkem má být zobrazení skutečného stavu a následným krokem má být postupná 

nebo radikální změna procesů. Výsledkem mapování procesů je procesní mapa. 

Procesní mapa mapuje výrobní a řídící procesy. Je nutné dosáhnout komplexního 

přehledu o probíhajících prosech. Je důležitá jednoduchost a úplnost při znázornění průběhu 

procesu a stanovení důležitosti (významu) procesu. Každý proces je součástí procesu vyššího 

řádu, proto se procesy nesmí posuzovat z příliš úzkého hlediska. Sestavení procesní mapy je 

tvůrčí práce a vyžaduje dobrou znalost řízení podniku. 

Jednou ze základních metod mapování procesů v podniku je procesní analýza. Lze ji 

použít jak ve výrobním podniku, tak i v nevýrobní organizaci. Jde o analytickou metodu, 

která popisuje účinnost a výkonnost kritických operací obsahujících větší podíl přesunu, 
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čekání a překážek. Hlavní přínosy procesní analýzy spočívají v: eliminaci duplicitních 

činností, eliminaci mnohonásobných revizí a schvalování, zjednodušení procesů, souběžném  

provádění procesů, uplatnění principu tahu ve výrobě a možnosti převedení neefektivních 

činností do oblasti outsourcingu. 

ANALÝZA HODNOTOVÝCH TOKŮ 

Hodnotový tok je souhrn všech aktivit v procesech umožňující vlastní transformaci 

materiálu na výrobek, který má hodnotu pro zákazníka. Při tvorbě hodnoty pro zákazníka se 

vyskytují jak hodnotové procesy, tak i procesy, které hodnotu nepřidávají. 

Hodnotový tok vlastně představuje transformaci materiálu a surovin na konkrétní 

výrobek. V této souvislosti je důležitý také informační tok, který každému jednotlivému 

procesu stanovuje, co a kolik se má vyrobit a co bude následovat. 

ANALÝZA INFORMAČNÍCH TOKŮ 

Logistický informační tok je stejně důležitý jako materiálový tok, Cílem zmapování 

informačního toku je: 

• zjistit cesty dodávek jednotlivých materiálů, 

• jak mezi sebou komunikují jednotlivé procesy, 

• zmapování systému plánování a řízení výroby. 

Na základě zmapování materiálových a informačních toků porovnáváme časy, které 

hodnotu přidávají s celkovým časem průběžné doby výroby. Z této informace zjistíme kolik 

procent z celkové doby průběžné výroby je plýtvání a kolik procent je hodnototvorná práce. 

Logistický informační systém je součástí manažerského informačního systému 

podniku. Musí zahrnovat:  

• všechny úrovně řízení (strategickou, taktickou a operativní), 

• kompletní logistické řetězce (nákup, výroba, distribuce), 

• všechny logistické technologie, 

• zobrazovat změny v co možná reálném čase, 

• poskytovat přesný obraz o nákladech vzniklých v logistickém řetězci. 

Logistický informační systém musí být kompaktní částí celkového informačního 

systému a skládá se z: 
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• materiálového systému, 

• řídícího systému, 

• informačního systému, 

• komunikačního systému. 

Materiálový systém připravuje suroviny, materiál a výrobky pro vstup do 

materiálového toku, realizuje jejich hmotný pohyb a uskutečňuje tak v daném čase a prostoru 

návaznost jednotlivých výrobních a obchodních operací 

Řídící systém zahrnuje plánování, organizování, koordinaci, informování, 

rozhodování, provádění a kontrolu strategických, dispozičních a operativních logistických 

činností. 

Informační systém zabezpečuje výběr, pořizování, zpracování, kontrolu, uchování a 

přenos dat na příslušná místa v požadované struktuře, v požadovaném čase a ve formě 

informací potřebných k rozhodování 

Komunikační systém zahrnuje cesty pro přenos zpráv, informací, který se 

uskutečňuje pomocí elektronických médií a vyvíjí se od terminálových sítí přes počítačové 

sítě směrem k informačně výpočtovým sítím a k integrovaným digitalizovaným přenosovým 

sítím. 

PŘÍPADOVÁ STUDIE 

Implementace poznatků o logistickém řízení materiálových toků bylo ověřeno 

v podmínkách výrobní společnosti Invensys Appliance Controls, s.r.o. ve výrobní jednotce ve 

Šternberku. Společnost Invensys  má globální působnost  a je významným dodavatelem 

v oblasti průmyslové automatizace, komponentů pro bílé zboží, napájecích systémů a 

regulátorů pro chlazení, vytápění a klimatizaci. V ČR  se zabývá výrobou termostatů. 

Byly zmapovány materiáloví a informační toky a následně i toky obalových 

materiálů. V rámci analýzy materiálových toků byla pozornost zaměřena na velikost 

výrobních dávek, rozpracovanost výroby, průběžnou dobu výroby a využití kapacity 

výrobních linek. Měřením cyklových časů byla zjištěna průměrná doba výroby jednotlivých 

částí termostatů: vlnovce, spínačů, kapsulí a také finální montáže termostatů. 

Na základě mapování procesů a hodnotových toků byla vytvořena procesní mapa 

výroby vlnovce, spínačů a kapsulí a finální montáže termostatů. Rovněž byl zmapován stav 
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dávek na výrobních linkách. Z uvedených činností vyplynuly současné problémy v oblasti 

interního toku materiálu a následně navržen způsob jejich řešení. 
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ABSTRACT 

This paper is focused on the basic description of services in logistics parks and brings 
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PLÁN VÝSTAVBY NOVÉHO LOGISTICKÉHO PARKU 

POINTPARK ŽILINA 

ÚVOD 

Za posledné obdobie došlo v žilinskom regióne k rozmachu strojárskeho a 

automobilového priemyslu. Okrem spoločnosti Kia Motors Slovakia, s. r. o. v blízkosti Žiliny 

sídlia významné výrobné spoločnosti ako: Hysco, Mobis, Hyundai, Dong-Hee, Franke, Volvo 

Trucks a ďalšie. Práve nárast priemyselnej výroby za posledné obdobie v žilinskom regióne 

kladie zvýšené nároky na dopravnú infraštruktúru v okolí mesta Žilina a zároveň núti hľadať 

možnosti, ako zabezpečiť efektívne riadenie podnikových a výrobných procesov 

v spomenutých podnikoch, nezabudnúc pri tom na riešenie logistiky každého podniku. [1] 

Jednou z možností, ako dosiahnuť efektívne fungovanie  podnikov a nezaťažovať už aj tak 

v značnej miere preťažené kapacitné možnosti dopravnej siete žilinského regiónu, je 

vybudovanie logistického parku v blízkosti Žiliny. [7]  

1  VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA LOGISTICKÉHO CENTRA 

A LOGISTICKÉHO PARKU 

Logistické centrum je územné zoskupenie nezávislých organizácií  a orgánov, ktoré 

sa zaoberajú dopravou (napríklad zasielateľov, prepravcov, dopravných operátorov, colného 

úradu), spolu so súvisiacimi službami (napríklad skladovaním, údržbou a opravami), a v 

ktorom sa nachádza minimálne jeden terminál. Za logistické centrum sa považuje regionálny 

dodávateľsko-distribučný uzol,  ktorý poskytuje širokú škálu služieb pre zákazníkov. Popri 

dopravných a manipulačných procesoch vykonáva činnosti, ktoré sú spojené so všestranným 

zabezpečením výroby a predaja výrobkov. [6]  

Logistický park je vyhradený územný priestor, v ktorom jeden alebo viacerí 

poskytovatelia služieb vykonávajú všetky činnosti spojené s dopravou, logistikou a 

distribúciou tovaru. Logistické parky sú na rozdiel od logistických centier zriaďované najmä 

na účel podpory výroby. V logistických parkoch sa poskytujú služby aspoň v takom rozsahu, 

ako v logistických centrách, pričom logistické centrum môže byť súčasťou logistického 

parku. Logistický park je špecifickým prípadom priemyselného parku. 

Služby logistických centier možno zatriediť do nasledujúcich troch skupín: 
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• základné logistické služby, 

• dodatkové logistické služby, 

• iné služby. 

Základné logistické služby pozostávajú najmä z týchto hlavných činností: 

• obstaranie prepravy (marketing prepravných služieb, rokovanie o prepravných 

podmienkach, uzatváranie prepravných zmlúv a pod.), 

• nakladanie, vykladanie a prekladanie (tvorba a rozoberanie ložných a manipulačných 

jednotiek a pod.), 

• preprava (distribúcia, vnútroštátna a medzinárodná preprava, organizovanie a 

riadenie prepravy a pod.), 

• skladovanie (prechodné a colné skladovanie a pod.), 

• informatizácia a komunikácia (lokálne a globálne informačné a komunikačné siete, 

elektronické obchodovanie, elektronická identifikácia objektov a iné), 

• dokončovacie operácie (montáž, balenie, značenie a pod.). [8] 

Dodatkové logistické služby obsahujú najmä tieto hlavné skupiny služieb: 

• leasing, oprava a údržba dopravných strojov a manipulačných zariadení, 

• colné odbavenie zásielok, 

• poistenie zásielok, 

• poradenstvo, 

• rekvalifikácia. [8] 

2 LOGISTICKÝ PARK POINTPARK ŽILINA 

Spoločnosť PointPark Properties (ďalej len P3) je medzinárodným 

prevádzkovateľom a developerom moderných logistických parkov v Európe rozširujúcim 

svoje portfólio na Slovensku už tretím logistickým parkom, ktorý sa bude nachádzať 

v blízkom okolí Žiliny pri obci Strečno.  Spoločnosť P3, pôsobiaca v 11 krajinách Európy, 

vznikla v roku 2001 a má pobočky v Prahe, Bratislave, Frankfurte, Luxemburgu, Londýne, 

Madride a Varšave. 

Vlastníkom P3 je Arcapita Industrial Management Sarl, ktorej dcérskou 

spoločnosťou je Arcapita Bank B.S.C. zameraná na správu investícií industriálnych 
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nehnuteľností. Arcapita Bank je medzinárodná investičná spoločnosť s centrálou v Bahrajne 

a kanceláriami v Atlante, Londýne a Singapure.  

Spoločnosť P3 spravuje viac ako 1,5 milióna m2 zastavaných plôch v 54 

distribučných centrách a vlastní viac ako 820 tisíc m2 určených na ďalšiu výstavbu v rámci 

strednej Európy. 

Geografické znázornenie rozmiestnenia logistických parkov PointPark Properties 

v rámci strednej Európy je uvedené na obrázku č. 1. 

Obr. č. 1  Geografické znázornenie rozmiestnenia logistických parkov P3[3] 

 

Mesto Žilina leží priamo na významnej križovatke dopravných trás spájajúcich sever 

s juhom, prostredníctvom plánovanej medzinárodnej diaľnice D3 spájajúcej Poľsko so 

Slovenskom, a východ so západom, prostredníctvom neďalekej diaľnice D1 Bratislava – 

Žilina – Poprad – Košice a cesty I. triedy Žilina – Martin. V blízkosti mesta sa nachádza 

spoločnosť Kia Motors Slovakia, s. r. o.  

Logistický park bude s automobilovou spoločnosťou Kia Motors Slovakia, s. r. o. 

spájať nový most cez Váh medzi Strečnom a Tepličkou nad Váhom, ktorý skráti vzdialenosť 

jazdy z 10 na 2 km, z dôvodu obchádzky trasy cez mesto Žilina.   

Nový park sa bude rozprestierať na ploche o rozlohe 90 tisíc m2 a ponúkne 41 tisíc 

m2 v strategickej priemyselnej a tranzitnej oblasti Žiliny. Z toho približne 3 tisíc m2 budú 

tvoriť administratívne a obslužné priestory, zvyšok skladovacie plochy. Svojím strategickým 

umiestnením je určený na to, aby zabezpečoval efektívnu cezhraničnú distribúciu a stal sa 
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dôležitým logistickým centrom v medzinárodnom priemyselnom regióne Ostrava - Krakow - 

Katowice – Žilina. 

Výstavba by sa mala začať začiatkom roku 2011 a cieľom tohto projektu je vytvoriť 

kvalitné podmienky pre logistické a strojárske spoločnosti pôsobiace v Žiline a jej okolí.  

Park vyrastie v spolupráci so žilinskou firmou Optima Consulting, ktorá vlastní 

pozemky v Strečne. Bude sa skladať z dvoch hál rôznych plošných veľkostí postavených 

kolmo na seba, ktoré sú graficky znázornené na obrázkoch č. 2 a 3.  

Obr. č. 2 Pôdorysné znázornenie objektu logistického parku v Žiline [3] 

 

 

Obr. č. 3 Modelové znázornenie objektu logistického parku v Žiline [2] 

 

 

ZÁVER  

V súčasnosti sa európske spoločenstvo intenzívne zaoberá otázkou trvalo udržateľnej 

mobility a rozvoja vzhľadom na externé vplyvy produktov ekonomického života spoločnosti. 
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Európsky parlament prijímaním regulačných opatrení kladie dôraz na environmentálne druhy 

dopravy, teda snahou je postupne znižovať negatívne vplyvy dopravného procesu na životné 

prostredie. 

Žilina je významným železničným uzlom, ktorý leží na križovatke európskych 

železničných  koridorov. Práve spomínané úsilie európskeho spoločenstva by malo viesť k 

budovaniu nových logistických parkov začlenených do železničnej siete. Napojenie 

logistických parkov má napomáhať k zvýšeniu priepustnosti cestných komunikácii zapojením 

sa do intemodálnych prepravných reťazcov, ktoré sú súčasťou logistických reťazcov. 

Vybudovanie logistického parku v blízkosti Žiliny bez napojenia na železničnú sieť 

nemusí priniesť želaný efekt zrýchlenia a skvalitnenia dopravnej obslužnosti žilinského 

regiónu a skvalitnenia logistických procesov v podnikoch, ktoré budú využívať služby 

logistického parku PointPark Žilina. Ďalšou príležitosťou pre novo vznikajúci logistický park 

môže byť aj relatívna blízkosť letiska Žilina, a tým dosiahnutie ďalšej možnosti 

zatraktívnenia žilinského regiónu pre nové investície.  

Príspevok je súčasťou inštitucionálneho výskumu 1/KŽD/2010 Poskytovanie 

logistických služieb, ktorý je riešený na Katedre železničnej dopravy. 
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ABSTRACT 

This paper deals with the possibilities of the RFID technology using in the production 

logistics. There are described the operation principles of the RFID technology, the 

basic components of this system and the advantages of its using. Application of the 

RFID technology is referred to specific examples of the practice. 

 

KEY WORDS 

RFID technology, logistics, supply chain 

 

LANGUAGE OF THE PAPER 

Slovak 

 

REVIEWERS 

doc. Ing. Alexander Chlaň, Ph.D. – alexander.chlan@upce.cz 

doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D. – jaromir.siroky@upce.cz 

                                                 
1 Ing. Michal Lovíšek, Ing. Martin Kendra, PhD., University of Zilina, Faculty of Operation and Economics of 
Transport and Communication, Department of Railway Transport, Univerzotná 1, 010 26 Žilina, Slovakia,  
E-mail: Michal.lovisek@fpedas.uniza.sk, martin.kendra@fpedas.uniza.sk 



11th International Scientific Conference 
LOGI 2010 

323 

RFID TECHNOLÓGIA A VÝROBNÁ LOGISTIKA 

ÚVOD 

Technológia RFID sa vyvíjala ako alternatíva k používaniu čiarového kódu 

v aplikáciách, kde bolo jeho nasadenie principiálne nemožné alebo obtiažne. V porovnaní 

s čiarovým kódom ponúkajú čipy RFID lepšie možnosti snímania. Napríklad snímanie RFID 

je možné aj cez obal, prípadne cez prepravný prostriedok a podstatne jednoduchšia je ich 

aplikácia v automatizovaných systémoch, pretože nekladú nijaké mimoriadne nároky 

na obsluhu. 

Technológia RFID je tvorená dvomi základnými časťami snímacích zariadení 

a čipov RFID, ktoré sa niekedy označujú aj termínom inteligentné štítky (SmartTag). 

Za základ systému RFID možno považovať snímacie zariadenia. To je v závislosti od 

konkrétnej aplikácie buď stacionárne alebo mobilné. Čítacie zariadenia plnia v systéme RFID 

dve úlohy. Prvou je vysielanie vysokofrekvenčného signálu a druhou príjem identifikátorov z 

čipov RFID. 

Vysielanie signálu sa realizuje z dvoch dôvodov. Prvým je zabezpečenie detekcie 

čipov RFID, pričom toto je úloha spoločná pre systémy s aktívnymi i pasívnymi čipmi RFID. 

Oba typy totiž vyšlú signál až po tom čo zachytia signál z čítacieho zariadenia. Druhý dôvod 

je dôležitý pri systémoch využívajúcich pasívne čipy. Tam sa magnetické pole vytvorené zo 

snímacieho zariadenia na strane čipu RFID využíva na získanie energie potrebnej 

na odoslanie identifikátora z čipu RFID. 

V prípade jednoduchých systémov RFID, ako sú napríklad systémy na stráženie 

tovaru, spočíva funkcia snímacieho zariadenia v spomenutých činnostiach. V prípade 

zložitejších systémov dochádza k následnému spracovaniu informácií získaných z čipov 

RFID, prípadne sú do nich zapisované ďalšie informácie. V takýchto prípadoch sú snímacie 

zariadenia doplnené o ďalšie obvody umožňujúce vykonať spomenuté operácie. 

Činnosť čipov RFID je na prvý pohľad veľmi jednoduchá. V prípade, že sa dostanú 

do dosahu snímacieho zariadenia, je ich úlohou vyslať svoj identifikátor. Spomenuté tvrdenie 

síce platí pre všetky RFID čipy, ale v prípade zložitejších čipov, najmä v aktívnom 

vyhotovení, je rozsah ich činností podstatne väčší a závisí od konkrétneho typu čipu 

a aplikácie v ktorej je nasadený. 
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Každý čip RFID sa skladá z nasledujúcich častí: antény, transceivera 

a transpondéra. 

Anténa predstavuje najrozmernejšiu časť čipu RFID, pričom toto tvrdenie platí bez 

ohľadu na frekvenčné pásmo, v ktorom konkrétny systém RFID pracuje. Samozrejme, 

rozmery antény sú dané frekvenčným pásmom a teda platí, že čím vyššia frekvencia sa 

v danom systéme RFID používa, tým menšia môže byť anténa v čipe. Anténa RFID čipu je 

dôležitá hneď z niekoľkých hľadísk. Umožňuje totiž príjem signálu zo snímacieho zariadenia 

a zároveň slúži aj na vysielanie. V prípade príjmu signálu má anténa takisto dve funkcie. Z 

prijatého signálu „vyrába" energiu slúžiacu na napájanie čipu RFID. Druhou funkciou antény 

je príjem kódu, ktorý je určený na komunikáciu čipu a snímacieho zariadenia. 

Transceiver je blok, ktorý realizuje komunikáciu so snímacím zariadením. Ide 

vlastne o prijímač a vysielač, doplnený o obvody, ktoré z prijatého signálu vytvoria elektrickú 

energiu potrebnú na činnosť celého čipu RFID. 

Transpondér je najzložitejšia časť RFID, presnejšie môže ňou byť. Jeho 

konfigurácia je totiž variabilná a závisí od toho aké funkcie má daný čip RFID plniť. 

Najjednoduchším prípadom je kombinácia riadiacej logiky a pamäte nesúcej unikátny 

identifikačný kód (obyčajne 64 až 128 bitov) čipu. Pamäť je typu ROM, čo znamená, že údaje 

v nej nemožno meniť. 

VYUŽITIE TECHNOLÓGIE RFID VO VÝROBNEJ LOGISTIKE 

Technologické inovácie predstavujú pre priemysel potencionálny ekonomický 

a sociálny zisk.  V oblasti výroby technológia RFID umožňuje: 

• presnú identifikáciu produktov (materiálov, polovýrobkov či výrobkov)  počas 

výrobného procesu,  

• automatické triedenie materiálu, ale aj nástrojov a prístrojov, 

• operatívne riadenie vo výrobnom procese doplnenie zásob materiálov, 

• skrátenie procesu výstupnej kontroly produktu – čo diel výrobku to čip RFID, 

kontrole snímanie celého výrobku, všetkých čipov. 

Konkrétne uplatnenie technológie RFID vo výrobe v automobilovom priemysle, 

leteckom, elektrotechnickom, textilnom ale najmä v farmaceutickom priemysle. Spoločnosti 

vyrábajúce lieky začali využívať technológiu na základe zvyšujúceho sa počtu „falzifikátov“ 

liekov, podľa najnovších výskumov, na svete každý 6 predaný liek je falzifikát. Nielen zisky 
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farmaceutických spoločností sú  ohrozené, ale aj samotné zdravie ľudí. V oblasti 

zdravotníctva využívajú technológiu RFID v nemocniciach, nielen pri zásobovaní liekmi, 

ktoré sú označené RFID čipmi ale samotný pacienti sú identifikovaní pomocou RFID 

náramkov, ktoré obsahujú osobné údaje a zdravotné záznamy (zdravotné karty), do ktorých 

môžu oprávnení lekári zaznamenávať nové údaje. Konkrétnym príkladom je aj Fakultná 

nemocnica v Prahe Motole, ktorá je najväčším zdravotníckym zariadením v ČR, ktorá 

technológiu využíva pri inventúre majetku. V SRN je to mestská nemocnica v Bielefelde 

a v Švajčiarsku Inselspital v Berne, kde pomocou technológie sledujú pohyb liekov 

a zdravotníckeho materiálu [1]. 

Ďalšou priemyselnou oblasťou, kde sa využíva technológia RFID je výroba 

elektroniky. Výrobcovia zavádzajú technológiu veľmi rýchlo. Napríklad firma Toshiba 

Europe umiestňuje pasívne RFID čipy do obalov výrobkov už  na výrobnej linke. Tie sa ďalej 

automaticky snímajú pri manipulačných operáciách s paletovými jednotkami v skladov, 

následne pri ďalšej distribúcii zákazníkom. Základné prínosy spočívajú v skrátení času 

snímania údajov o výrobkoch (oproti čiarovým kódom) z 90 sekúnd na 3 sekundy/1 paletová 

jednotka, čo v nákladoch  znamená z 0,35 USD na 0,21 USD (ročná úspora firmy Tosiba 

Europe 470 tis. USD), ďalším prínosom je zníženie straty a odcudzenia výrobkov [2]. 

 Taktiež spoločnosti z oblasti textilného priemyslu, vzhľadom na rast konkurencie, 

tlaku na výšku cien a výrobných nákladov, hľadajú nové možnosti ako znížiť náklady, z tohto 

dôvodu implementujú technológiu RFID a to buď zautomatizovaním doteraz manuálnych 

procesov, napr. spoločnosť Nortland – zavedením technológie RFID pri inventúre, ktorá 

prebehla 20-krát rýchlejšie, odstránením problému nedostatku tovaru na sklade alebo 

v predajni a lepšou prehľadnosťou distribučného reťazca, napr. výrobca pánskej konfekcie 

Gardeur. 

Príkladom využitia technológie RFID v výrobných procesoch  je aj česká spoločnosti 

ArcelorMittal Ostrava. ArcelorMittal Ostrava, je oceliarsky koncern, ktorý je najväčšou 

hutníckou spoločnosťou Českej republiky. Činnosť tejto spoločnosti je zameraná hlavne na 

výrobu a spracovanie surového železa, ocele a hutnú druhovýrobu. Prevažná väčšina tejto 

produkcie je prepravovaná železničnou dopravou prostredníctvom podnikovej vlečky. 

Aplikácia technológie RFID v tejto spoločnosti vyplývala z požiadavky úplného 

zautomatizovania váženia železničných vozňov na dynamických koľajových váhach. 

Uvedenú požiadavku sa podarilo pre potreby ArcelorMittal Ostrava splniť spoločnosti 
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Tamtron v spolupráci so spoločnosťou Barco vyvinutím plne automatizovanej dvojmostovej 

digitálnej dynamickej koľajovej váhy s názvom TRAPPER DRS ID. 

V automobilovou priemysle sa technológia RFID používa priamo vo výrobe, údržbe 

i distribúcií. Na každej súčiastke je umiestnený čip RFID so základnými informáciami o jej 

parametroch, výrobe i kontrole. V podnikovom informačnom systéme sú k dispozícií 

informácie o jednotlivých súčiastkach, i kompletizácii celého dopravného prostriedku, 

využitie pri výstupných kontrolách celého automobilu. Konkrétnym príkladom je spoločnosť 

Volswagen. Nielen výrobcovia automobilov, ale aj ich dodávatelia plne využívajú 

technológiu. Spoločnosť Michelin – výrobca pneumatík, používa technológiu pre osobné 

a ľahké nákladné pneumatiky. 

V oblasti logistiky sa technológia RFID využíva, prípadne sa plánuje využitie na: 

• evidenciu a sledovanie tovaru (zásielky) počas skladovania (predpoklad vytvárania 

tzv. inteligentných skladov), 

• sledovanie procesu výroby, 

• sledovanie doručovania zásielok (Just in time), 

• sledovanie tovaru v distribúcii a pri predaji, 

• sledovanie prepravy bezpečnosti a plynulosti dopravnej prevádzky, 

• bezpečnostné systémy. 

Základné prínosy technológie RFID sú v zvýšení efektívnosti skladových 

a distribučných činností, vďaka zavádzaniu automatizácie do podnikových procesov a tým 

zníženiu potreby pracovných síl. Pre podnikové informačné systémy technológia RFID 

predstavuje zdroj okamžitých a presných dát z reálneho sveta [3]. 

Viacerý odborníci či už z oblasti IT alebo manažéri medzinárodných podnikov 

očakávajú nárast využitia technológie RFID. Z ich vyjadrení a na základe preštudovaných 

materiálov technológia RFID má využitie najmä v: 

• riadení logistických operácií v reálnom čase, operatívne plánovanie hmotných 

a nehmotných tokov logistických reťazcov,  

• využívanie SCM reťazcoch, 

• znižovanie strát a krádeží hotových výrobkov, ale aj výrobného materiálu – či počas 

výroby, ale aj počas skladovania a prepravy, 
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• zjednodušenie reklamácií – RFID čip umožní reklamáciu bez pokladničného 

dokladu, ak údaje o kúpe (napr. dátum kúpy, identifikácia obchodníka), budú pri 

zaplatení zaznamenané,  

• recyklácia výrobkov - identifikácia výrobcu výrobku pomocou EPC kódu, umožňuje 

adresnosť platiteľa nákladov na recykláciu v zmysle platnej legislatívy v EÚ, 

• zníženie počtu falzifikátov výrobkov a náhradných dielov – vymožiteľnosť 

autorských práv výrobcov, 

• riadenie opráv a údržby – prepisovateľné dáta, evidencia opráv a údržby, 

• zrýchlenie platieb pri nakupovaní- hromadná identifikácia položiek nákupu, 

• vzájomná automatická komunikácia technických zariadení – „internet vecí“. 

Príspevok je výstupom riešenia inštitucionálneho výskumu 1/KŽD/2010 

„Poskytovanie logistických služieb“ riešeného na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a 

spojov, Žilinskej univerzity v Žiline. 
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ABSTRACT 

Efforts to improve business processes, leading also to the sphere of company logistics, 

which increasingly intense and acts as an accelerator of significant changes in business 

process chains. Efficient logistics chain is now attached crucial importance to find 

ways to improve profitability and competitiveness of business units. 

A lot of time currently devoted to companies around the world optimize their logistics 

processes and use the latest experience in the field. The strategic objective of logistics 

business units becomes a high level of quality and customer service. 
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KVALITA INFORMÁCIÍ V LOGISTICKOM REŤAZCI 

LOGISTIKA 

Pojem logistika sa chápe a vymedzuje rôzne, čo súvisí s etapou jej vývoja 

a koncepciou autorov, ktorí sa ňou zaoberajú. Všeobecne prijímaná definícia logistiky bola 

definícia logistiky ako vojenskej vednej disciplíny. 

Logistika je v podstate dynamicky sa vyvíjajúca vedná disciplína, ktorej vývoj 

nemožno zatiaľ považovať za ukončený. Preto na jej charakteristiku nemožno používať 

jednoznačné vymedzenie či súdy. Logistika je výsledkom integrácie technických, 

ekonomických a spoločenských vied. Je kategóriou tak teórie myslenia, ako aj organizácie, 

riadenia, rozhodovania, ale aj technológie, techniky. Každý z uvedených odborov naplnil 

pojem logistika takým obsahom a rozsahom, ktorý je v súlade s obsahom, rozsahom a cieľom 

predmetu jeho činnosti.  

Logistika ako ucelená teória o spôsoboch zabezpečenia plynulého toku tovaru 

a informácií s cieľom optimalizácie nákladov za predpokladu šetrenia životného prostredia 

vznikla ako praktické riešenie problému obehu tovaru.  

Logistika sa zaoberá dvoma oblasťami: 

• orientácia na infraštruktúru - teda materiálno-technickú základňu, technické 

prostriedky logistických procesov, technológiu. K nej sa zaraďujú sklady, skladová  

technika, dopravné prostriedky všetkého druhu atď. 

• oblasť riadenia – zaraďujú sa k nej všetky informačné, komunikačné, rozhodovacie 

procesy vrátane ich technického zabezpečenia, ktoré súvisia s plánovaním, 

regulovaním a kontrolou materiálových tokov. 

Vychádzajúc z podstaty a úloh obehu tovaru ako súčasti reprodukčného procesu, 

z analýzy jeho jednotlivých fáz a úrovní môžeme logistiku chápať ako: 

• ucelenú filozofiu pohybu materiálu, tovaru, pohybu informácií v obehu a vo výrobe 

tovaru, 

• metodológiu riešenia vzťahu optimálneho zladenia funkcií obehu tovaru s ich 

ekonomickosťou a so zreteľom na šetrenie životného prostredia. [1] 
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LOGISTICKÝ REŤAZEC 

Pojem logistický reťazec vychádza zo základného obsahu slova reťazec, 

o predstavuje postupnosť krokov. V rámci – hospodárskej logistiky je to súbor 

aktivít/činností, ktoré prebiehajú v nadväzujúcich článkoch. Vždy je to smerovanie od 

určitého (východiskového) bodu k cieľovému (koncovému) bodu [2]. Podstatné však je 

definovanie cieľa reťazca.  

Logistický reťazec treba chápať ako syntetický jav na rozdiel od logistických 

procesov, ktoré predstavujú analytický pohľad. Do súboru hmotných a nehmotných tokov je 

potrebné zaradiť, resp. v nich zvýrazniť, finančné toky, a tým klásť dôraz na ekonomiku 

logistiky.    

Logistické reťazce zabezpečujú pohyb materiálu, prípadne energie, alebo osôb vo 

výrobných a obehových procesoch s využitím informácií k tomu potrebných. Štruktúra 

a správanie sa logistického reťazca vychádza z požiadavky pružne a hospodárne uspokojiť 

potrebu konečných zákazníkov. Tento pohyb sa uskutočňuje pomocou manipulačných, 

dopravných a pomocných prostriedkov. Pre riadenie všetkých týchto logistických procesov je 

potrebné získavanie, spracovávanie a prenos informácií vrátane pokynov a informácií 

prispievajúcich k usmerneniu týchto procesov (spätná väzba) požadovaným smerom. [3] 

Logistické reťazce sú tvorené jednotlivými článkami, s prihliadnutím k zvolenej 

rozlišovacej úrovni ich delíme: 

• vo výrobe: továrne, prípadne ich dielne, výrobné linky, sklady, medzisklady, 

• v doprave: železničné stanice, námorné prístavy, letiská, 

• väčšie celky: logistické areály, rôzne terminály, prekladiská, budovy ale aj plochy.[4] 

Obr. 1 Jeden z možných logistických reťazcov 
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PROCESY LOGISTICKÉHO REŤAZCA 

Logistický reťazec je výsledkom procesov, ktoré spájajú všetky fyzické činnosti 

podnikateľskej jednotky, a to počínajúc obstarávaním (nákup, zásobovanie) a končiac 

výrobou, službami a distribúciou zákazníkom. Pôjde o tieto procesy a náklady s nimi spojené: 

• výroba produktu, 

• udržiavanie zásob, 

• presun materiálov, výrobkov (vrátane fyzickej manipulácie, zberu, zhromažďovanie 

a dopravy), 

• súvisiace administratívne náklady, 

• informačný systém či informačné technológie umožňujúce sprehľadniť dopyt 

a ponuku, vrátane dodávateľsko-odberateľských vzťahov, 

• optimalizáciou služieb zákazníkom a časom objednávkového cyklu. 

POROVNANIE MARKETINGOVÉHO KANÁLA A LOGISTICKÉHO 

REŤAZCA 

Marketingový kanál je totožný s distribučným kanálom. Jeho porovnanie 

s logistickým/dodávateľským reťazcom nepovažujeme za dôležité, ak vychádzame z delenia 

distribúcie na akvizičnú distribúciu a fyzickú distribúciu riešenú logistikou. Porovnanie 

marketingového kanála a logistického reťazca: 

1. Distribučný kanál je zameraný na jeden produkt alebo produktový rad od výrobcu 

k zákazníkovi. Logistický reťazec môžeme deliť na: vstupný kanál, odchádzajúci 

kanál a vnútropodnikové presuny (interplant moves). 

2. Reinžiniering (reengineering) – logistický/dodávateľský reťazec vytvára väčší 

priestor na reinžiniering produktov a procesov. To umožňuje, aby toky v logistickom 

reťazci boli plynulejšie. 

3. Riadenie zásob – zásoby v logistickom reťazci sú lepšie riadené, čiže celkovo 

rozsahovo menšie. Zmeny v alokácii zásob v jednotlivých častiach logistického 

reťazca sú predmetom rokovania a dohody.  

4. Riadenie zásob je „prepnuté“ z koncepcie push princíp na pull princíp. Objem 

a umiestnenie zásob sú riadené zákazníkmi, resp. ich požiadavkami, Na tomto 

princípe je založená logistická koncepcia Quick Response a Lean Logistics – štíhla 

logistika. 
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5. Komunikácia (communication) – je v logistickom reťazci lepšie integrovaná 

s riadiacimi operáciami, tokom produktov, resp. ostatnými tokmi. Spravidla 

intenzívnejšia je implementácia komunikačných technológií ako napríklad EDI. 

6. Koordinácia (coordination) – princípy riadenia sú iné. Manažéri logistických 

reťazcov sa nemôžu sústreďovať na riadenie v intenciách jednotlivých funkcií  

systému, pri riadení treba chápať systém integrovane.  

7. Dlhodobé zmluvy (long-term agreements) – logistické/reťazce majú zmysel 

a prejavia svoje pozitívne efekty pri dlhodobých zmluvných podmienkach. 

KVALITA INFORMÁCIÍ V LOGISTIKE 

V súčasnosti majú informácie nezastupiteľné miesto v modernej logistike. Správne, 

objektívne a rýchlo dostupné informácie zvyšujú konkurenčné výhody poskytované logistikou 

a sú jedným zo základných kameňov operačného riadenia podnikov a tiež podkladmi pre 

dlhodobé a strategické riadenie a plánovanie. Bez správnych informácii dnes nemôže podnik 

bez problémov fungovať na trhu.  

O dôležitosti informácii v logistike svedčí aj to, že informačný tok je jedným zo 

základných tokov v logistickom reťazci. Informačným tokom sú prepojené všetky základné 

články logistického reťazca a informácie prenikajú do všetkých činností a procesov, ktorými 

je tvorený  logistický reťazec. Pohyb informácií v logistickom reťazci je obojsmerný, to 

znamená že informácie sa prenášajú v smere pohybu hmotných tokov v reťazci, sprevádzajú 

hmotné toky a nasledujúcim postupom a procesom prinášajú údaje o aktuálnom stave 

hmotného toku (stav objednávky, informácie o stave zásob, informácie o stave nedokončenej 

výroby,....) a zároveň sa informácie prenášajú  naprieč reťazcom v protismere pohybu 

hmotného toku (najmä feedback/spätná väzba od zákazníka a nasledujúceho procesu, 

informácie o požiadavkách a potrebách nasledujúcich operácii a činností v reťazci, informácie 

o spokojnosti s jednotlivými procesmi,...).  Informácie sú v mnohých prípadoch impulzom pre 

spustenie logistických procesov a informácie tiež stoja na začiatku a na konci každého 

procesu v logistike a sú dôležitým prvkom a súčasťou samotného procesu. Preto je potrebné 

s informáciami narábať zodpovedne a správne.  

Postavenie logistiky sa v poslednom období výrazne mení. Z nie príliš významnej 

funkcie sa vyvinula oblasť, ktorá môže pre podnikateľské jednotky dosahovať významné 

efekty. Strategické faktory ovplyvňujúce účinnosť a efektívnosť logistického reťazca: 
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1. začlenenie logistickej stratégie do rámca stratégie podnikateľskej jednotky, 

2. procesy logistického reťazca, 

3. čas, náklady a kvalita v logistickom reťazci, 

4. synergizácia informačných tokov, 

5. stupňovanie zmien v logistickom manažmente, 

6. outsourcing, 

7. manažment logistických projektov. 

SYNERGIZÁCIA INFORMÁCIÍ V LOGISTICKOM REŤAZCI 

Súčasná orientácia zdokonaľovania informačných tokov v logistike, v jej 

dodávateľských reťazcoch, ovplyvnená tzv. E-záplavou (e-bussiness, e-commerce, e-

komunikácia, e-burzy, e-budúcnosť a pod.) predpokladá: 

• teoretické zvládnutie problémov integrácie dodávateľských reťazcov, 

• snahu o vybudovanie dlhodobých vzťahov s dodávateľmi, 

• rozumieť potrebám koncových zákazníkov, 

• zabezpečovať synergický efekt. 

Informatizácia a automatizácia významnou mierou ovplyvňujú úroveň a kvalitu 

zákazníckeho servisu. Okrem človeka – samozrejme, a spolu s technológiou, sú to 

rozhodujúce faktory v systémoch vybavovania objednávok. Zdokonaľujú logistický systém 

a zlepšujú výkon podnikateľskej jednotky vo všetkých predajných a popredných zložkách 

zákazníckeho servisu. Vo svete je bežnou záležitosťou elektronické zadávanie objednávok, 

elektronické obchodovanie, ktoré sa realizuje formami: 

1. Business to business – spočíva v komunikácii medzi firmami a predstavuje 

obchodovanie na úrovni jednotlivých firiem tak, že tieto využívajú medzinárodné 

štandardy EDI (elektronickej výmeny dát) – elektronický trh. 

2. Business to customer – spočíva v komunikácii medzi firmou a spotrebiteľom. Je to 

obchodovanie na úrovni spotrebiteľov, uskutočňuje sa cez internet prostredníctvom 

www stránok, hovoríme mu elektronické obchodovanie. 

ZÁVER 

Cieľom článku je priblížiť problematiku logistiky a jej jednotlivých oblastí. V rámci 

logistiky je veľmi dôležité sa zamerať na logistický reťazec, ktorý sa v logistike skladá 
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z rôzneho počtu článkov. Pri tvorbe logistického reťazca sa musí presne definovať cieľ, ktorý 

chce organizácia dosiahnuť. V závislosti od stanoveného cieľa logistického reťazca sa 

stanovujú aj jednotlivé procesy, ktoré je potrebné vykonať. V článku sa ďalej zaoberáme 

porovnaním logistického reťazca s marketingovým kanálom a kvalitou informácií. Správne, 

objektívne a rýchlo dostupné informácie zvyšujú konkurenčné výhody poskytované logistikou 

a sú jedným zo základných kameňov operatívneho riadenia podnikov a tiež podkladmi pre 

dlhodobé a strategické riadenie a plánovanie. 

Článok je napísaný v rámci projektu VEGA č. 1/0432/08 „Model deľby prepravnej 

práce v doprave s ohľadom na kapacitu infraštruktúry“, ktorý je riešený na katedre 

železničnej dopravy . 
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The important prerequisites of an effective and flexible operation of an intermodal 

terminal is a suitable information system, covering all the technological processes, 

including the import and export of containers, their movement on the surface, and 

communication with customers and other participants. The author introduces a specific 

solution of this issue, together with the process model, which the implementation of IS 

KONTI is based upon. 
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IS KONTI JAKO SOFTWAROVÁ PODPORA ČINNOSTI 

INTERMODÁLNÍHO TERMINÁLU 

PODPORA PROVOZU INTERMODÁLNÍHO TERMINÁLU 

Činnost terminálu intermodální dopravy si lze těžko představit bez vhodné podpory 

IT. V malé dopravní nebo spediční firmě si můžeme představit řízení veškeré agendy 

s papírem, tužkou a telefonem, nebo v jednoduché tabulce Microsoft Excel. Již při rozšiřování 

činnosti a počtu zákazníků začíná toto „řešení“ drhnout: evidence je těžkopádná 

a nepřehledná, informace mohou ztrácet na aktuálnosti a zejména pokud ji zajišťuje několik 

pracovníků, mohou v ní vznikat chyby. 

Terminál intermodální dopravy je ale zapojen do poměrně složitého dopravně-

logistického systému a při své činnosti komunikuje s různými subjekty: kromě zákazníků jsou 

to také dopravci, speditéři, a především rejdaři jako majitelé kontejnerů a zadavatelé 

objednávek dopravy. Prakticky nutností je proto vedení celé agendy včetně databáze 

zákazníků, objednávek, pohybu kontejnerů po terminálu a dalších, pomocí vhodného 

informačního systému. Důležitou součástí je také elektronická výměna dat s ostatními 

zmíněnými subjekty. 

Obr. 1: Intermodální doprava – překládka kontejnerů v terminálu 
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V článku představujeme proto jedno konkrétní řešení, které činnost terminálu včetně 

všech jeho technologických procesů usnadňuje, a sice IS KONTI od vývojářů z CID 

International, a.s., který zapadá do rodiny moderních logistických systémů. 

PROCESNÍ MODEL: IMPORT KONTEJNERŮ 

Systém práce příjmu kontejneru na kontejnerové překladiště (KP) spočívá v 

naplánovaném příjezdu kontejneru z místa nakládky na KP, rozvozu loženého kontejneru na 

místo vykládky a svozu prázdného kontejneru zpět do KP.  

Tyto informace získává KP od operátora (zákazníka) formou objednávky (avíza). 

Objednávky přicházejí v elektronické podobě, emailem nebo faxem. Následná realizace 

objednávky spočívá:  

• očekávaný příjezd kontejneru na KP 

• kontrola kontejneru na příjmu (poškození, správnost plomb u ložených kontejnerů) 

• fyzické složení kontejneru a jeho uskladnění v KP 

• avizace fyzického přijetí kontejneru operátorovi 

• čekání na příkaz operátora na přistavení plného kontejneru na vykládku 

o vlastní odběr 

o zajištění prostředky KP (zpravidla smluvní dopravci) – plánování přepravy 

• odbavení auta na bráně na vstupu 

• fyzické naložení kontejneru na auto 

• odbavení auta na bráně na výstupu (doklady) 

• monitorování kontejneru, který je na vykládce  

• vrácení kontejneru z vykládky (pokud to požaduje operátor a kontejner není 

deponován někde jinde) 

•  odbavení auta na bráně na vstupu, který se vrací z vykládky 

• složení kontejneru na plochu 

• odbavení auta na bráně na výstupu 

Výše popsané procesy jsou schematicky znázorněny v následujícím obrázku. 
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Obr. 2: IS KONTI – procesy importu kontejnerů 

 

PROCESNÍ MODEL: EXPORT KONTEJNERŮ 

Symetricky k importu funguje i model exportu kontejnerů, který spočívá v 

naplánovaném přistavení prázdného kontejneru na nakládku, svozu loženého kontejneru a 

odjezdu kontejneru z KP na místo vykládky. Tyto informace získává KP od operátora 

(zákazníka) formou objednávky.  

Intermodální terminál má díky avizovaných objednávkám všeobecný přehled o počtu 

vydávaných kontejnerů, jejich stavu, umístění a pohybech. Následná realizace objednávky 

spočívá:  

• přistavení prázdného kontejneru na nakládku 

o vlastní odběr 

o zajištění prostředky KP (zpravidla smluvní dopravci) – plánování přepravy na 

místo nakládky 

• výběr kontejneru na kontejnerovém překladišti (FIFO, nebo konkrétního čísla 

kontejneru) 

• odbavení auta na bráně na vstupu 

• fyzické naložení kontejneru na auto 

• odbavení auta na bráně na výstupu (doklady) 

• monitorování kontejneru, který je na nakládce  

• vrácení kontejneru z nakládky  
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•  odbavení auta na bráně na vstupu, který se vrací z nakládky 

• složení kontejneru na plochu 

• odbavení auta na bráně na výstupu 

• objednávka dálkové přepravy 

Popsané procesy jsou schematicky znázorněny na obrázku. 

Obr. 3: IS KONTI – procesy exportu kontejnerů 

 

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ SYSTÉMU 

Díky využití moderních programových technologií nad Microsoft .NET nabízí IS 

KONTI velmi flexibilní a pohodlné uživatelské rozhraní. Všechny funkční moduly jsou 

soustředěny do tzv. Průzkumníka a práce v systému je založena na metodě drag and drop. 

Možnosti uživatelského rozhraní jsou ale mnohem bohatší. 
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Obr. 4: Uživatelské rozhraní IS KONTI – objednávka dopravy 

 

Komfortní uživatelské rozhraní není přitom rozhodně bezúčelnou či líbivou 

záležitostí: právě pohodlné ovládání a okamžitý přístup ke všem potřebným informacím 

v dostatečně přehledné podobě jsou důležité pro bezchybnou a efektivní práci se systémem 

i pro úspěšné přijetí u samotných uživatelů aplikace – a o tak složitém, komplexním systému 

jako KONTI to platí dvojnásob. 

Pro potřeby řízení a strategického rozhodování managementu systém disponuje celou 

škálou přehledových a statistických sestav.  

ELEKTRONICKÁ VÝMĚNA DAT 

Při objednávce dopravy je důležitá elektronická výměna dat s dopravcem, která 

usnadňuje i urychluje komunikační procesy a zároveň snižuje míru chybovosti. 

Standardy elektronické výměny dat EDI (Electronic Data Interchange) umožňuje 

výměnu dokumentů v elektronické podobě přímo mezi informačními systémy, které 

komunikují automaticky, tj. s minimálními nároky na lidskou obsluhu nebo bez ní. Jedná se 

tedy o přímé datové propojení jednotlivých aplikací, které jsou součástí těchto systémů. 

V rámci komunikace se zákazníkem existuje několik druhu objednávek. Mezi 

základní patří zaslání objednávky na nakládku nebo vykládku kontejneru. K dalším pak 
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svozům nebo rozvozům prázdných kontejnerů. A neposlední řadě jsou zasílány objednávky 

na revizi kontejneru, opravu kontejneru nebo likvidaci kontejneru. 

Při příjezdu kontejneru na překladiště je na bráně snímáno číslo kontejneru. To je 

přenášeno do IS překladiště. Následně pak párováno s objednávkou zákazníka a dopravní 

objednávkou. Snímáno může být provedeno automatickou identifikací na bázi technologie 

čárových kódu nebo RFID nebo ručním zadáním do IS. Přenos údajů je zajištěn synchronizací 

dat nebo EDI komunikací na server IS překladiště.  

Informace získané na vstupu GateIN se zasílají zákazníkovi. EDI zpráva obsahuje 

informaci o době příjezdu kontejneru na bránu. Odjezd (export) kontejneru pracuje 

analogickým způsobem. 

Komunikace s dopravcem je důležitá pro objednání dopravy a sledování zásilky po 

dobu životnosti objednávky. Tato komunikace s dopravci přináší několik typ zpráv, které jsou 

využitelné pro přístup informací směrem k zákazníkům. Zautomatizováním objednávek 

formou přenosu EDI zpráv významně zrychlí proces komunikace a sníží riziko chyb při 

objednávání doprav. 

BEZDRÁTOVÉ TERMINÁLY 

Pro činnost terminálu na ploše se využívají bezdrátové terminály, které umožňují 

čtení čárových kódů (resp. 2D „aztéckých kódů“) a RFID tagů, a tím zvyšují pohodlí 

a přesnost obsluhy. Terminály mohou pracovat nejen v online režimu, s okamžitou informací 

o příjezdu vozidla, ale také v offline režimu, například v prostoru „stínu“ bez signálu mezi 

kontejnery. Terminály se používají jako ruční i jako vozíkové; čtečky zajišťují pořízení dat 

o vstupu i výstupu kontejnerů z terminálu, o nakládce a vykládce kontejneru, o pohybu 

kontejnerů na ploše terminálu, a také usnadňují provádění inventury kontejnerů. 
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Obr. 5: Bezdrátové terminály pro mobilní komunikaci 

Čárový kód je sice velmi kvalitní a léty prověřená metoda identifikace, ale v mnoha případech 

je vhodnější namísto čárového kódu využít RFID identifikace. Tato mladší metoda 

identifikace pracuje na principu bezkontaktního přečtení informace z tzv. RFID tagu. RFID 

tag může být ve formě plastové karty, klíčenky, ale třeba i papírové etikety. Výhodou RFID 

technologie je, že umožňuje bezkontaktní předání informace na vzdálenost až několika metrů, 

aniž by byly RFID tagy napájeny. Tím pádem je zaručena takřka neomezená trvanlivost 

paměťových médií. Další nespornou výhodou je možnost jednoduchého přeprogramování 

RFID tagů na libovolné ID. 

FIRMA CID INTERNATIONAL, A.S. 

Společnost CID International, a.s., působí na trhu již patnáct let a je specializovaným 

dodavatelem ICT řešení pro obor dopravy a logistiky. Hlavní zaměření bylo směrováno na 

železniční a silniční dopravu a spedici. Postupným vývojem systémů, které od samého 

počátku jsou tvořeny v úzké spolupráci se zákazníky, se pokrývaly i další oblasti logistického 

řetězce, především pak doprava a skladování. Kromě informačních systémů firma nabízí také 

outsourcing, tvorbu technologických studií, odborných analýz, dále poskytuje poradenství v 

oblasti dopravy a logistiky, školení uživatelů a správců systému, apod. Poslední aktivity 

společnosti směřují také do vývoje informačních systémů pro terminály kombinované 

dopravy. 

Dnes je společnost součástí obchodní skupiny OLTIS Group a.s. Tento mateřský 

holding je univerzálním dodavatelem ucelených řešení pro dopravu, zejména železniční, 

včetně komplexních systémů pro největší zákazníky. V rámci outsourcingu provozuje 
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společnost OLTIS Group a.s. řadu klíčových informačních systémů pro plánování a řízení 

železniční dopravy pro manažera železniční infrastruktury i pro velké národní dopravce. Mezi 

zákazníky a partnery skupiny i jednotlivých firem patří nejvýznamnější dopravní a výrobní 

podniky v České republice i v zahraničí, především ve Slovenské republice a v Polsku. 

Společnost je držitelem certifikátů tří systémů řízení podle mezinárodních norem ČSN EN 

ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO/IEC 27001. Je také předním exportérem 

v oboru. 

PŘÍNOSY IS KONTI 

Zásadními přínosy řešení je pro zákazníky vyšší flexibility a dostupnost služeb, jakož 

i snížení nákladů na dopravu a možnost nabídky nových logistických služeb, pro samotného 

provozovatele terminálu pak podstatné zvýšení efektivity činnosti terminálu a tím i zvýšení 

jeho celkového tržního potenciálu. Zmíněná flexibilita a efektivita činnosti je tak zásadní 

přidanou hodnotou informačního řešení. 

Klíčovou součástí systému je také popsaná elektronická výměna dat (EDI) 

s ostatními subjekty, která pokrývá příjem objednávek, zasílání informací o stavu zásilky 

i kontejneru, a také objednávku dopravního výkonu vůči dopravci. Díky těmto mechanismům 

není nutné přepisovat příslušné informace při odesílání nebo příjmu ručně a nedochází tak 

jednak k chybám, jednak k nežádoucím časovým prodlevám. 

Velkou výhodou oproti jiným, např. stavebně-technickým řešením optimalizace 

činnosti intermodálního terminálu, je samozřejmě také rychlost implementace a velmi 

příznivé finanční ukazatele. Odhaduje se, že implementace systému, kterou lze včetně 

nezbytného obstarávání hardwaru a softwaru ze strany provozovatele terminálu zvládnout do 

plného nasazení do ostrého provozu za dobu okolo 12 měsíců, vede k době návratnosti méně 

než 2 roky. 
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KEY WORDS 

Hazardous waste, legislation, types of hazardous waste management 

 

LANGUAGE OF THE PAPER 

Czech 

 

REVIEWERS 

doc. Ing. Pavel Šaradín, CSc. - pavel.saradin@vslg.cz 

Ing. Marek Potkány, PhD. - potkany@vsld.tuzvo.sk 

                                                 
1 Ing. Roman Hruška, University of Pardubice, Jan Perner Transport Faculty, Departments of Transport 
Management, Marketing and Logistics, Studenská 95, Pardubice, Czech Republic,  
E-mail: roman.hruska@upce.cz 



11th International Scientific Conference 
LOGI 2010 

346 

NEBEZPEČNÝ ODPAD V ČESKÉ REPUBLICE 

ÚVOD 

V České republice se odpady ukládají na skládky na základě druhu a kategorie 

odpadů dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 

a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, dále podle skutečných 

vlastností odpadů a dalších podrobností uvedených v přílohách č. 2 až 5 ve vyhlášce č. 

294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 

terénu a podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (podle třídy 

vyluhovatelnosti, vzájemné mísitelnosti, obsahu škodlivin v sušině) v platném znění. 

SKLÁDKY NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

Skládky se dělí dle technického zabezpečení na skupiny: 

• S-IO - určené pro inertní odpady 

• S-OO - určené pro ostatní odpady 

• S-NO - určené pro nebezpečné odpady 

Nejrozšířenějším způsobem odstraňování odpadů v České republice je v současnosti 

právě skládkování, přestože je všeobecná snaha o snižování celkového množství odpadů 

ukládaného na skládkách. K datu 16. 7. 2009 by všechny skládky měly být plně v souladu s 

legislativou ES (směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů a rozhodnutí Rady 

2003/33/ES, kterým se stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládkách). V 

důsledku toho došlo ke snížení počtu skládek, jelikož byly ukončeny provozy těch skládek, 

které nesplňovaly požadavky na technické zabezpečení zavedené touto novou přísnější 

legislativou ES. 

Obrázek č. 1  znázorňuje rozmístění skládek nebezpečného odpadu (NO) nacházející 

se na území České republiky. Z obrázku je patrné, že nejvíce skládek NO se nachází 

v Moravskoslezském kraji (celkem 7 skládek NO), kdež to v kraji Libereckém, Karlovarském, 

Pardubickém a na Vysočině se nenachází žádná sládka nebezpečného odpadu. 
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Obr. č.1 

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD 

Mezi nebezpečné odpady řadíme odpady, které vykazují alespoň jednu nebezpečnou 

vlastnost uvedenou v příloze 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších 

zákonů. Mezi nebezpečné vlastnosti odpadu patří např. toxicita, karcinogenita, mutagenita, 

infekčnost, ekotoxicita atd. Jako příklad nebezpečných odpadů lze uvést odpady 

polychlorovaných bifenylů (PCB), perzistentních organických polutantů (POPs), infekční 

zdravotnické odpady nebo odpady obsahující rtuť či odpady z výrob převážně používající 

nebezpečné chemikálie ve výrobním procesu. 

Nebezpečné odpady mohou poškozovat lidské zdraví či životní prostředí, a proto jim 

je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. K negativnímu působení nebezpečných odpadů může 

docházet na místě jejich vzniku, při transportu a v blízkosti místa jejich odstranění. 

Zařazování odpadů do kategorie nebezpečných odpadů se děje na základě §6 zákona 

č. 185/2001 Sb. o odpadech. Odpad je považován za nebezpečný, pokud je:  
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• uveden v Seznamu nebezpečných odpadů (vyhláška č.381/2001 Sb., Katalog odpadů) 

• smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných 

odpadů 

• smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedenou v Seznamu složek, které činí 

odpad nebezpečným (příloha č. 5 zákona o odpadech) 

• má-li jednu nebo více nebezpečných vlastností (příloha č. 2 zákona o odpadech) 

Následující tabulka č.1 znázorňuje jednotlivé způsoby nakládání s nebezpečnými 

odpady v letech 2004 - 2009. 

Tab. 1  Způsoby nakládání s nebezpečnými odpady v letech 2004 – 2009 
 
            Types of hazardous waste management  
v tis. t                        Thousand tonnes

    2004 2005 2006 2007 2008 2009   

Nakládání s nebezpečnými 
odpady celkem 1 659 1 670 1 462 1 786 2 048 2 260

Hazardous waste 
management, total 

z toho:             

D9 
odstranění  
fyzikálně-
chemickými postupy 336 387 321 429 390 472

Physical and chemical 
processes 

D8 odstranění 
biologickými postupy 186 271 125 176 168 196 Biological processes 

R1, D10 spalování 60 76 105 112 123   Incineration 

D1-D5 
skládkování a 
ostatní 
ukládání  152 72 65 76 77 45

Landfill and other 
depositing  

D12-D15 ostatní způsoby 
odstranění 39 46 70 61 65 12 Other types of disposal 

R celkem 
(kromě 

R1) využití  odpadů    383 386 311 375 308 433 Recovery operations            
N5 skladování 283 182 117 264 221 339 Storing  

N7, N17 vývoz  9 9 13 2 7 10 Waste exports 

Zdroj: ĆSÚ 

Z tabulky je dále patrné, rostoucí množství nebezpečného odpadu (vyjádřené v tis. t) 

vyprodukovaného v České republice v období 2004-2009. 
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Obrázek č. 2  zobrazuje využití nebezpečného odpadu v roce 2009, kde nejmenší 

měrou 13% se NO využívá jako palivo. Největší uplatnění má NO pro ostatní využití.  

 

Graf 5 Využití nebezpečných odpadů v roce 2009
Hazardous waste recovery; 2009
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Obrázek č. 3 znázorňuje podíl jednotlivých forem odstranění nebezpečného odpadu 

v roce 2009. Majoritní zastoupení má (60 %) fyzikálně-chemická úprava nebezpečného 

odpadu. 

ZÁVĚR 

V České republice roste produkce nebezpečného odpadu, což je negativní jev naší 

společnosti. Důležité je správné třídění jednotlivých druhů odpadů a efektivní využívání 

známých metod pro jejich odstranění. 

Poznámka: Tento příspěvek je publikován jako výstup z výzkumu CG 932-066-520 

„Modelování logistiky odpadů v městských aglomeracích“ 
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ABSTRACT 

Use of public transport depends on many various factors. One of the most significant 

factors which make the value for the customer in case of public passenger transport is 

knowledge of current and potential passengers of public transport. The modern, quality 

and effectively working informative system is a core element for function of any 

public transport system according to tasks on sustainable development. The value of 

the customer is in present influenced also by the modern technologies. 
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INFORMOVANOST VE VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ – 

VNÍMANÁ HODNOTA PRO UŽIVATELE 

ÚVOD 

Při výběru dopravního módu je uživatel dopravního systému ovlivňován celou řadou 

faktorů, jako jsou například atraktivnost dopravní nabídky, dopravních zařízení či dopravních 

prostředků, objektivně a subjektivně pociťovaná bezpečnost, čistota a jiné.   

Uživatel dopravy na základě vlastních subjektivných zkušeností a zážitků posuzuje 

kvalitu poskytovaných služeb a na základě toho přiřazuje jednotlivým dopravním módům 

určitou hodnotu. Vnímání této hodnoty je velmi subjektivní a je tedy obtížné tuto vnímanou 

hodnotu modelovat či ovlivňovat, protože právě na základě vnímané hodnoty uživatel 

formuluje svou poptávku a svou potřebu uspokojuje prostřednictvím „nejvýhodnějšího“ 

dopravního módu z hlediska aktuální situace. Preference udržitelného dopravního módu či 

kombinace několika udržitelných dopravních módů před individuálním dopravním 

prostředkem je tak velmi závislá na kvalitě poskytovaných informací a to zejména ve veřejné 

osobní dopravě. Prudce se rozvíjející moderní informační technologie se stávají běžnou 

součástí života uživatelů dopravy a spolu se snadnou obsluhou a dostupností tak tvoří jak 

z hlediska managementu, tak i z hlediska marketingu prostor pro získání konkurenční výhody 

a tím pádem i zákazníka na stranu udržitelných dopravních módů, například veřejné 

hromadné dopravy. 

V zájmu dopravce je jednak identifikovat veškeré požadavky uživatelů kladené na 

uspokojení jejich přepravních potřeb (například formou přímého dotazování, anketních či 

dotazníkových průzkumů, atd.), jednak zajišťovat a vyhodnocovat zpětnou vazbu, tedy 

skutečnou vnímanou úroveň kvality poskytovaných služeb (jako jsou například průzkumy 

spokojenosti zákazníků). Porovnání očekávané a skutečné hodnoty služby pro zákazníka a 

posouzení možností realizace opatření k naplnění požadavků zákazníka pak teprve vede ke 

konkrétním opatřením souvisejícím jednak s kvalitou poskytovaných služeb jednak pro 

přiblížení očekávané a vnímané kvality pro zákazníka.  

V rámci zjišťování hodnot vnímaných zákazníků v dopravním systému 

prostřednictvím dotazníkového šetření a na základě vyhodnocení tohoto dotazníkového 

šetření bylo jednoznačně prokázáno, že rozhodující roli v preferenci dopravního módu hraje 

především množství, kvalita a možnosti poskytování aktuálních informací cestujícím. 
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Respektovanou zásadou by pak měla být jednotná forma podávaných informací na všech 

úrovních a ve všech bodech zkoumaného dopravního systému. 

VNÍMANÁ HODNOTA PRO UŽIVATELE 

Podle základních pravidel hodnotového managementu a rovněž podle definice 

hodnoty uvedené v EN 1325-1, může být v tomto kontextu vnímaná hodnota popsána jako 

přímý vztah mezi uspokojením potřeb a zdroji používanými pro dosažení uspokojení. 

Hodnota lze tedy vyjádřit v podstatě matematicky a to jako poměr míru uspokojení potřeb 

v závislosti na množství a kvalitě zdrojů, které je nutno použít k uspokojení dané potřeby. Dá 

se tedy jednoznačně říci, kdy je uspokojení dané potřeby ekonomicky příznivé. Nicméně tuto 

rovnost je nutno chápat v širším kontextu, neboť uspokojování potřeb a množství a kvalita 

použitých zdrojů se z hlediska pozitiv a negativ, která s sebou nesou, navzájem optimalizují. 

Vnímaná hodnota tedy není absolutní, nýbrž je relativní, a z tohoto důvodu na ni mohou různé 

zúčastněné strany nahlížet v různých situacích různě. Dosažení optimální hodnoty obecně 

vyžaduje vyvážení řady, mnohdy protichůdných, parametrů. Pro uživatele přestavuje hodnota 

v podstatě rozsah, v jakém poskytovaná služba naplňuje jejich očekávání, a částku, kterou 

musí za naplnění této hodnoty zaplatit. Pro dodavatele to pak v podstatě znamená, že čím 

menší množství zdrojů je nutné k uspokojení potřeb uživatele, tím lepší hodnoty uspokojení 

uživatel dosahuje. 

SPECIFIKACE POŽADAVKŮ UŽIVATELE DOPRAVY 

Jak již bylo naznačeno, cestující k rozhodnutí o tom jak naplní svůj požadavek na 

přepravu, potřebuje kvalitní informace, tedy musí být dostatečně informován o možnostech 

a způsobu procesu přepravy ve všech bodech přepravního procesu a na všech jeho úrovních. 

Jednoduše řečeno, musí mít dostatek informací jak před zahájením přepravy, tak následně 

během samotné přepravy a případně i po jejím ukončení a tyto informace musí být 

poskytovány „uživatelsky výhodným způsobem“.  

Na základě výzkumu se povedlo prokázat, že je v zásadě možné rozlišovat mezi 

zdroji poskytujícími statické informace (ať už se jedná o statické zdroje nahlížené z časového 

či prostorového vnímání informačních zdrojů) a informace dynamické, které s rozvojem 

moderních informačních systému mohutně nabývají na významu. Rozboru jednotlivých částí 

systému jak z hlediska statického, tak i z hlediska dynamického je věnována následující část 

článku. 
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V zásadě můžeme rozdělit cestovní řetězec do následujících cestovních etap: 

• Plánování cesty před jejím uskutečněním 

• Vydání se na cestu 

• Před začátkem jízdy na nástupním místě 

• Začátek jízdy 

• Jízda dopravním prostředkem 

• Přestupování 

• Vystupování, ukončení jízdy[1] 

Cestovní řetězec, tak, jak jej chápeme, poukazuje nejen na jednotlivé cestovní etapy, 

ale rovněž i na druh informací, ke kterým v jednotlivých etapách cestující potřebuje mít 

přístup. Analýza jednotlivých bodů tohoto řetězce je klíčová pro analýzu informačních potřeb 

cestujícího při plánování a uskutečnění cesty prostředkem hromadné dopravy. 

STATICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 

Mezi statické údaje zpravidla řadíme různé označné či označené tabule či vývěsky, 

které mají určitou relevanci a platnost a po jistou (z hlediska dynamiky vývoje doby delší) 

dobu zůstávají nezměněny. Tyto údaje je vhodné využívat především jako „naváděcí“ 

systémy, ale mají i své další neméně důležité využití. 

Mezi statické informační zdroje sloužící k plánování cesty před jejím uskutečněním 

řadíme zejména: jízdní řád v tištěné či elektronické podobě, výňatky z jízdního řádu, tarifní a 

přepravní podmínky, odjezdy určitých linek, kvalita a možnosti dopravního prostředku, apod. 

Dále sem patří plán uspořádání sítě – tedy schematicky přehledný plánek vedení linek a 

přehled tarifních podmínek. 

Mezi statické informační zdroje sloužící před vydáním se na cestu patří zejména: 

směrové cedule, dopravní značky navádějící k zastávce hromadné dopravy či stanici, případně 

ukazatele směrující k parkovištím (například P&R, K&R, atd.), plánky a mapky okolí s údaji 

o možnostech a dostupnosti veřejné dopravy (například systém či podsystému integrované 

dopravy). 

Statické informační zdroje sloužící před začátkem jízdy na nástupním místě jsou 

k dispozici zejména na zastávkách, ve stanicích, či na nádražích a jedná se o: sloupky na 

zastávce s označením čísel zastavujících linek, cílových stanic daných linek, příp. grafické 
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označení dopravce či integrovaného dopravního systému, schéma veřejné dopravy, jednotný 

název zastávky (používaný i v jiných informačních zdrojích), informace o odjezdech 

jednotlivých linek, vývěsný jízdní řád, plánky, mapky okolí dané zastávky či stanice s údaji o 

veřejné dopravě, pokyny a možnosti přepravy osob se sníženou schopností orientace a pohybu 

či upozornění pro cestující při případných výlukách a poruchách běžného provozu. 

Mezi statické informační zdroje pro začátek jízdy řadíme hlavně informační tabule na 

vozidle obsahující: pokyny k obsluze dveří, označení dveří pro nástup a výstup, informace o 

prodeji jízdních dokladů ve vozidle a informace o možnostech přepravy osob se sníženou 

schopností orientace a pohybu v prostoru. 

Při jízdě dopravním prostředkem se jedná zejména o informace poskytované na 

informačních tabulích ve vozidle, kde je k dispozici: schéma veřejné dopravy a plán sítě 

s možnostmi přestupů, informace o prodeji jízdních dokladů ve vozidle a způsobu jejich 

označení, informace o rezervovaných místech, pokyny k obsluze dveří a pokyny pro počínání 

si v nouzovém režimu. 

Pro přestupování v jednotlivých přestupních uzlech se jedná o: informační tabule 

označující východ, výtah a další dostupný servis, název zastávky, stanice či nádraží a směrové 

ukazatele k možným přípojným linkám (obsahující číslo linky a název konečné zastávky). 

Při vystupování a ukončení jízdy jsou ze statických informačních zdrojů poskytovány 

informace prostřednictvím: informačních tabulí označujících východ, výtah, apod., 

směrových ukazatelů pro přesun z místa příjezdu dopravního prostředku k vybranému cíli 

cesty, plánků a mapek okolí s údaji o veřejné dopravě. 

DYNAMICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 

Nespornou výhodou dynamických informačních zdrojů je možnost jejich 

prostřednictvím informaci cestujícímu dodat právě včas, aktualizovat je ve velmi krátkém 

časovém okamžiku a tím je bezprostředně přizpůsobit skutečné dopravní situaci dle okolností 

v provozu. Příklady dynamických informačních zdrojů jsou obdobně jako u statických 

informačních zdrojů uvedeny se zřetelem na jednotlivé fáze cestovního řetězce. 

Plánování cesty před uskutečněním cesty zahrnuje: informační servis zabezpečovaný 

dopravcem na bázi elektronických informačních systémů (telefonicky, poštou, osobně, 

mobilním telefonem, přes internet, přes WAP, vícejazyčně, prostřednictvím zákaznických 
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center), elektronické, interaktivní informační systémy (on-line informace pomocí centrálního 

počítače, informace o veřejné osobní dopravě a dopravě při speciálních příležitostech). 

Vydání se na cestu vyžaduje: flexibilní, elektronicky řízené tabule, např. informace o 

parkovištích P&R s aktuálními informacemi o volných parkovacích místech, směrovou 

navigaci přes mobilní telefon či osobní počítač prostřednictvím Internetu. 

Před začátkem jízdy na nástupním místě se jedná o: dynamické zobrazení odjezdů, 

elektronicky řízené informační tabule (pokyny pro přestup a informace o mimořádných 

událostech), elektronické informační systémy na vybraných zastávkách a nádražích, 

automatická hlášení s digitální technologií nahraných hlasových signálů a upozornění pro 

cestující při dlouhodobých či plánovaných poruchách běžného provozu. 

Začátek jízdy vyžaduje zejména: elektronicky řízené informační tabule vně vozidla 

veřejné dopravy a číslo linky a údaje o konečné zastávce linky, příp. o mezilehlých 

zastávkách. 

Jízda dopravním prostředkem si nárokuje: flexibilní, elektronicky řiditelné systémy 

pro zobrazování a hlášení informací (aktuální poloha vozidla a informace o mimořádných 

událostech), zobrazení názvu příští zastávky (stanice, nádraží, přestupního uzlu), zobrazení 

informací o průběhu linky, příp. i  pokyny k přestupování, automatické staniční hlášení 

s digitální technologií nahraných hlasových signálů, hlášení zaměstnanců dopravního podniku 

(obsluha vozidla, staniční zaměstnanci, centrální řízení), multimediální monitory 

s informacemi o veřejné dopravě, událostech, zprávy, aktuální události, reklamy, aj. 

Přestupování musí provázet: Dynamické zobrazení odjezdů, elektronicky řízené 

informační tabule (pokyny pro přestup a informace o mimořádných událostech), elektronické 

informační systémy na vybraných zastávkách a nádražích, automatická hlášení s digitální 

technologií nahraných hlasových signálů (vícejazyčné, i mimořádné pokyny) a hlášení 

zaměstnanců dopravního podniku (obsluha vozidla, centrální řízení). 

Vystupování a ukončení jízdy by měla provázet: Hlášení názvu zastávky (stanice, 

nádraží, přestupního uzlu), automatická hlášení s digitální technologií nahraných hlasových 

signálů (vícejazyčné, i mimořádné pokyny), hlášení zaměstnanců dopravního podniku, 

pokyny k eskalátorům a výtahům mimo provoz, ostatní provozní informace. 

Mimo uvedené dynamické zdroje informací v jednotlivých etapách cestovního 

řetězce má cestující možnost získávat informace „kdykoliv a odkudkoliv“ z tzv. 

elektronických kapesních informačních médií, jež jsou přenosné a je možno je kdykoliv 
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aktualizovat. Jedná se především o informace o časech odjezdů a trasách jízd získávaných 

přes mobilní telefon (WAP), PDA, osobní počítač prostřednictvím Internetu, atd. 

ZÁVĚR 

Při výběru dopravního módu je uživatel dopravního systému ovlivňován celou řadou 

faktorů, jako jsou například atraktivnost dopravní nabídky, dopravních zařízení či dopravních 

prostředků, objektivně a subjektivně pociťovaná bezpečnost, čistota a jiné. Uživatel dopravy 

na základě vlastních subjektivných zkušeností a zážitků posuzuje kvalitu poskytovaných 

služeb a na základě toho přiřazuje jednotlivým dopravním módům určitou hodnotu. A právě 

poskytování informací, jejich kvalita, množství, dostupnost a relevance tvoří podstatný prvek 

při rozhodování uživatele dopravy o užití konkrétního dopravního módu a je možností pro 

ovlivňování dopravního chování směrem k udržitelnosti. Nutnou podmínkou však je 

informovat uživatele osobní dopravy takovým způsobem, jakoby dopravní systém využíval 

poprvé a tím současně udržet zájem stávajících cestujících a zajistit povědomí o nabízených 

službách u potenciálních nových cestujících. 

The article is published within the solution of research project GACR no. 

103/09/1158 "Research on Value creation of Transport User" 
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MULTIMODÁLNÍ MODELOVÁNÍ POPTÁVKY PO VEŘEJNÉ 

DOPRAVĚ OSOB 

ÚVOD 

Modelování jako takové tvoří důležitou součást většiny rozhodovacích procesů. 

Každý, kdo se rozhoduje, intuitivně si staví duševní model o tom, jak svět pracuje a to tak, že 

zjednodušuje a abstrahuje rozhodovací proces na pochopitelnější a tvárnější, tím že do 

procesu vkládá omezenou výpočetní schopnost svého mozku. 

V podstatě se ale „modelující“ osoba soustředí se klíčové vztahy a dostupná či známá 

data a jejich analýzu používá pro získání nejlepších poznatků, které může v běžné situaci 

použít a případně i rozvíjet do budoucna. Nezáleží na tom, že existují miliony možných 

vstupů, které model mohou ovlivnit a miliony výstupů ke kterým může celý proces vést. Tím, 

že se „modelující“ osoba dočasně soustředí zdánlivě pouze na hlavní elementy, je schopna 

s větší pravděpodobností jednoznačně ověřit kam svým modelováním směřuje, co je jejím 

cílem a jak jej co nejsnadněji dosáhnout. 

MODELOVÁNÍ V DOPRAVĚ 

Stejně jako v běžném životě, tak i v procesu poskytování dopravních služeb jako 

součásti veřejného sektoru a naplňování požadavků na mobilitu, je zde důležitá schopnost 

izolování klíčových faktorů, které ovlivňují výsledek jednání jednotlivých účastníků 

přepravního procesu. Zdá se, že modely nejsou pouhou matematickou hrou čísel, ale mohou 

také zobrazovat způsob, kterým jednotliví účastníci dopravního procesu pohlíží na svět a na 

dopravní systém jako takový. V rámci modelování se zde soustředíme na dopravní 

modelování, představující způsob, kterým lze zjednodušit a abstrahovat základní důležité 

vztahy zabezpečení a využití dopravy. Při modelování se zabýváme kvantitativními a 

kvalitativními metodami, které nám umožňují studovat vztahy tvořící základ dopravního 

rozhodování. V některých případech jsou modely projektovány jako popisné, ale častěji 

existuje explicitní cíl usilující o klíčové vztahy mezi příčinami a účinky v dopravním 

rozhodování dopravců (poskytovatelů služeb) nebo uživatelů.1 

                                                 
1 Tilkeridis, D. (2004): Přístupy k modelování dopravní poptávky, Projekt GAČR „Rozvoj dopravních systémů 
osobní dopravy na principech udržitelné mobility a přístupnosti“  
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Dopravní modelování může poskytnout informace k zodpovězení otázek typu: 

• Jaké druhy dopravních investic přinesou největší zlepšení budoucí mobility 
v regionu? 

• Jaká jsou pravděpodobná místa výskytu kongescí? 

• Jak budou budoucí úrovně dopravní kongesce ovlivňovány různými potenciálními 
využitími půdy a vývojovými scénáři? 

• Kolik lidí použije veřejnou dopravu, vůz nebo dodávky pro cestu do práce?  

Modelování dopravy  se vyvinulo jako součást procesu dopravní analýzy, která vešla 

ve známost v USA v období poválečného vývoje a ekonomického růstu. Prvotní užití 

analytických metod začalo v 50.letech 20.století. Pamětná studia Mitchela a Rapkina (1954) 

nejen že zavedla vazbu mezi cestováním a aktivitami (nebo využitím půdy), ale rovněž volala 

po komplexním rámci a průzkumu cestovního chování. Výchozí vývoj modelů tvoření cest 

(generování cest), distribuce a odklonů v počátku 50.let 20.století vedl k první komplexní 

aplikaci systému FSM v Dopravní studii v oblasti Chicaga1, v modelu vloženém mezi  

projektováním využitím půdy a ekonomickým zhodnocením. Model byl zaměřen na silniční 

komunikace, proběhlo srovnání nových prostředků s možností dopravně inženýrských 

vylepšení. Šedesátá léta 20.století přinesla požadavek federální legislativy „kontinuální, 

komplexní a kooperativní“ plánování městské dopravy, plně ustanovující FSM. 

MODEL ČTYŘ KROKŮ (FSM) 

Model FSM (Four Step Model) je hlavním nástrojem pro předpovídání budoucí 

poptávky a výkonnosti regionálního dopravního systému na bázi modelování založeném na 

cestách. Nejběžnější paradigma pro modely cestovní poptávky je známo jako „čtyřkrokový 

proces“ nebo „čtyřkrokový model“, z důvodu čtyř hlavních kroků: 

• trip generation 

• trip distribution 

• mode choice 

• traffic assignment 

                                                 
1 Weiner,E. (1997). Urban Transportation Planning in the United States: An Historical Overview (fifth edition), 
Report DOT-T-97-24, US Department of Transportation, Washington, DC 
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Obrázek 8: Model čtyř kroků 

 
Zdroj:[1] 

Čtyřkrokový model je cestovně založeným modelem, využívaným v jedné nebo jiné 

formě téměř všemi metropolitními plánovacími organizacemi (MPO), které vykonávají 

regionální plánování. První tři kroky modelu slouží k odhadu cestovní poptávky. V posledním 

kroku (trip assignment) je cestovní poptávka uvedena do rovnováhy s cestovní nabídkou, 

prostřednictvím „nasazení“ cest na jednu nebo více sítí.  

MODE CHOICE (VOLBA DRUHU DOPRAVY) 

Dnes je nutné volit modely výběru druhu dopravy odrážející faktory současné politiky jako 

výběry vzájemného sdílení automobilů (car-pooling) vyplývající z vysoce obsazených dopravních 

prostředků a z existence zpoplatnění jízd automobilů. Celkově lze říci, že nejvýznamnějším faktory 

ovlivňujícími volbu druhu dopravy jsou: 

• dostupnost veřejné přepravy, 

• vlastnictví automobilu, 

• existence či blízkost car-pool jízdních pruhů, 

• náklady na použití daného druhu dopravy, 

• průměrné parkovací náklady,  

• čas vyžadovaný na použití daného druhu dopravy. 

Pro získání dat za účelem modelování poptávky metodou čtyř kroků je nutné 

potřebná data získat. Tato data by měla být komplexní, plnohodnotná a relevantní a měla by 
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vyjadřovat jednoznačné preference uživatele. Sběrem dat tedy musíme chápat jako 

shromažďování informací o uživatelských preferencích při výběru konkrétního dopravního 

módu či jejich kombinace, přičemž uživatel musí být schopen přiřadit na základě požadavku 

těmto datům určitou konkrétní hodnotu. Jako jedna z možných technik hodnocení lze použít 

techniku vyjádřených preferencí, což je technika vhodná v mnoha situacích, zejména 

v situacích kdy náklady a výnosy nejsou snadno ocenitelné tak, jak tomu v případě 

modelování dopravních systému je. 

Jak již bylo uvedeno výše, volba druhu dopravy je záležitostí uživatele dopravy a je 

tedy obtížné ji modelovat. Každý uživatel totiž uvažuje jeden z dopravních módů jako 

výchozí a každou alternativu tohoto dopravního módu pak vnímá v podstatě jako balícek 

ruzných vlastností jako je například docházkový čas, čekací doba, cestovní čas, interval spojů, 

cena za přepravu, atd.  

Základním požadavkem na uživatele při sběru dat pro modelování výběru je: 

1. výběr ze dvou alternativ (choice experiments) 

2. uvedení alternativ do pořadí (contingent ranking) 

3. oznámkování alternativ dle zvoleného měřítka (napr. 1-10) (contingent rating) 

4. hodnocení páru scénářů dle stupnice (paired comparisons) 

Dá se tedy říci, že volba dopravního prostředku uživatelem je do značné míry závislá 

na výběru dostupných dopravních módu a posuzování jejich vzájemné výhodnosti. 

Modelování takovéto závislosti je velmi obtížné, neboť závisí do značné míry na mnoha 

rozdílných faktorech. Tyto faktory lze členit mnoha způsoby, jedním z nich je opět výše 

zmíněný výběr ze dvou možností a jejich vzájemné porovnání. 

FAKTORY POPTÁVKY OVLIVŇUJÍCÍ VÝBĚR DOPRAVNÍHO 

PROSTŘEDKU  

Faktory ovlivňující poptávku po určitém dopravním prostředku a potažmo tedy i 

dělbu přepravní práce lze nahlížet ze dvou úhlů. Jednak zde mají vliv faktory vnitřní, jednak 

faktory vnější. 

1. Vnitřní faktory ovlivňující výběr dopravního prostředku mohou být chápány jako 

faktory vycházející ze samé podstaty uživatele dopravy, jsou to právě ty, které uživatele 

dopravy do značné míry charakterizují a právě z toho důvodu jsou důležité při výběru 

dopravního prostředku. Jedním ze zásadních faktorů je jistě vlastnictví, respektive možnost 
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užívání osobního automobilu a s tím související držení platného řidičského oprávnění. Tyto tři 

faktory ve vzájemné kombinaci významným způsobem ovlivňují dělbu přepravní práce 

směrem k individuální automobilové dopravě a naopak jsou nemotivující vzhledem 

k ostatním, udržitelným, druhům dopravy. Nicméně zde ještě mohou působit další faktory, 

jako je například socioekonomické složení domácnosti (tedy zda se jedná o studenty, 

svobodné, mladé páry, rodiny s dětmi, imobilní občany, důchodce, atd.) a také výše 

měsíčního příjmu. Zde je prostor pro ovlivňování volby dopravního prostředku směrem 

k udržitelnosti. Jistou roli zde však hraje rovněž potřeba využití osobního automobilu v práci 

(často se jedná přímo o firemní automobil) či potřeba „svobodného“ pohybu v rámci realizace 

volnočasových aktivit jako je například odvoz dětí na kroužky, cestování za sportem, za 

kulturou či za společností. Jistou roli zde tudíž hraje rovněž hustota obyvatel v místě bydliště 

a jeho blízkém okolí a sociologická skladba těchto obyvatel. 

2. Vnější faktory jsou pak jednoznačně zastoupeny charakteristikou cesty. Výběr 

dopravního prostředku je totiž do značné míry ovlivňován tím, jaký je účel cesty před níž 

k výběru dopravního prostředku dochází. Potřeba realizace pravidelné cesty (jako je například 

cesta do školy či do zaměstnání) lze snáze uspokojit prostřednictvím veřejné hromadné, 

cyklistické či pěší dopravy a to právě z důvodu její pravidelnosti a neměnnosti. Dalším 

důležitým faktorem je doba uskutečnění cesty. Tedy ne délka jejího trvání, nýbrž denní doba 

ve kterou hodlá uživatel dopravy cestu realizovat. Brzké ranní a zejména pak pozdní večerní 

cesty se obtížně realizují prostřednictvím veřejné hromadné dopravy a pěší či cyklistická 

doprava může být zamítnuta z důvodů bezpečnosti. Naopak pro cestu, již je třeba vykonat 

v době dopravní špičky zvolíme spíše takový dopravní prostředek, který bude kongescí 

nejméně postižen. Zde je však nutno zmínit další velmi důležitý faktor, významně ovlivňující 

výběr dopravního prostředku a tím je množství a charakter přepravovaných zavazadel. Pokud 

je při výkonu zaměstnání třeba pracovat s velkým množstvím objemného vybavení či je třeba 

převézt těžké a na prostor náročné věci, výběr bude jednoznačně směřovat k individuální 

automobilové dopravě. Svou roli v rámci charakteristiky cesty bude, samozřejmě hrát také 

roční období a kvalita dané dopravní cesty podléhající vlivům počasí. 

Tyto faktory lze považovat za významné zejména proto, že zpravidla vyplynou 

z dopravních průzkumů. Jsou samozřejmě do značné míry ovlivněny kriterii rozhodování 

různých sociálních a ekonomických skupin a významnou roli zde jistě sehraje také čas, 

respektive časový limit určený k realizaci dané cesty. 
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ZÁVĚR 

Modelování v dopravě, stejně jako v běžném životě, hraje důležitou roli. V procesu 

poskytování dopravních služeb jako součásti veřejného sektoru a naplňování požadavků na 

mobilitu je důležité zejména správně identifikovat a rozklíčovat jednotlivé faktory, ovlivňující 

dělbu přepravní práce a potažmo tedy i samotnou možnost modelování dělby přepravní práce. 

Správná identifikace faktorů nám dává možnost lépe se zaměřit na jednotlivé faktory a na 

základě jejich analýzy nalézt taková opatření, která povedou k lepší možnosti ovlivňování 

těch faktorů, které ovlivňují výsledek jednání jednotlivých účastníků přepravního procesu a 

tudíž významným způsobem ovlivňují dělbu přepravní práce. Právě touto problematikou se 

zabývá tento článek. 

Příspěvek je publikován v rámci řešení výzkumného záměru VZ-MSM 0021627505 

„Teorie dopravních systémů“ 
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LIKVIDACE ODPADŮ 

ÚVOD 

Existence lidské společnosti je mimo jiné neodmyslitelně spjata s produkcí odpadů, 

s nimiž je třeba uvážlivým způsobem nakládat. Při likvidaci komunálního odpadu patří mezi 

nejběžněji používané metody jeho skládkování a spalování. Oba tyto způsoby ovšem značně 

zatěžují životní prostředí, ať již primárně či sekundárně.  

Člověk a životní prostředí tvoří systém, jsou to tedy dva prvky, které se navzájem 

ovlivňují. Dlouhodobé negativní působení člověka na životní prostředí se odráží na zdraví a 

věku lidí, na druhou stranu zdravé životní prostředí ovlivňuje hodnotné prožívání života 

každého z nás. Proto se jeho ochrana stala zhruba od osmdesátých let minulého století 

předmětem výrazného společenského zájmu. Rozsáhlé změny, především 

v postkomunistických zemích, které usilovaly o vstup do Evropské unie, postihly také 

problematiku nakládání s odpady.  

SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 

Skládka je prostor, objekt či zařízení, které slouží k zneškodňování odpadů. Na 

zdraví člověka může mít vliv především prostřednictvím polutantů, neboli škodlivých 

odpadních látek znečišťujících životní prostředí, které mohou ze skládky unikat, v životním 

prostředí se pak vyskytovat v nepřirozeně vysoké koncentraci a přes toto prostředí se vracet 

zpět k člověku, např. potravinovým řetězcem. 

Vlivy skládek odpadů na ovzduší, vodu a půdu jsou poměrně běžně hodnoceny, 

nepřímý vliv na faunu a flóru však bývá často podceňován, přestože v jeho důsledku může 

dojít ke snižování velikosti druhové populace, ke změnám ve struktuře a složení společenstev 

či ke změnám funkce ekosystémů.  

Dalšími negativy spojenými se skládkováním odpadů jsou především záběr půdy, 

poškození území výstavbou a inženýrskými sítěmi, hluk, prach, náhodné úniky, plyny a 

výluhy ze skládek. Kromě přímých vlivů, kdy je krajina fyzicky narušena, je možné definovat 

i vliv nepřímý, spočívající v ovlivnění charakteru krajiny. Míra tohoto vlivu závisí na 

současném využívání krajiny (zemědělství, průmysl, obchod, rekreace apod.) a má vazbu též 
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na kulturní dědictví, jako jsou např. chráněná území, historická sídla či jejich centra, území 

s archeologickým významem atd.  

Minimalizace dopadů skládky na krajinu je podmíněna v první řadě výběrem správné 

lokality, který by měl být v souladu s územním plánováním, dále použitím vhodné techniky 

při stavbě skládky a v neposlední řadě též zabezpečením revitalizace krajiny, čili její 

rekultivace.  

SPALOVÁNÍ ODPADŮ 

Dalším z běžných způsobů nakládání s komunálními odpady je jejich spalování. 

Především je třeba si uvědomit, že tento proces tvoří doprava a nakládání s odpady před 

spálením,  vlastní spalovací proces a také zneškodnění odpadu ze spalovny. Spalování je 

způsob zneškodnění odpadu za přítomnosti kyslíku, kdy dochází k rozkladu organických látek 

v odpadech především na oxid uhličitý a vodu. Provozem spaloven jsou emitovány jednak 

výsledky dokonalého spalování – CO2, vodní pára a kyselé plyny – dále částice prachu a 

kovů, které nebyly zachyceny při čištění spalin, a konečně škodliviny vznikající při 

nedokonalém spalování - polycyklické aromatické uhlovodíky, polychlorované 

dibenzodioxiny a dibenzofurany a jiné halogenované i nehalogenované organické látky. 

Množství a druh emitovaných škodlivin závisí na druhu odpadu, účinnosti spalovacího 

procesu a v neposlední řadě účinnosti technologického čištění spalin.  

Spalování má především negativní dopad na kvalitu ovzduší, sekundárně ovlivňuje 

vodu a půdu, které jsou právě znečištěním z ovzduší kontaminovány. Vlivy spalování na 

životní prostředí je možné posuzovat např. z hlediska lidského zdraví, founy či flóry. Co se 

lidského zdraví týče, znečištění ovzduší hlavními škodlivinami není tak zásadní. Oproti 

emisím z dopravy či tepelných elektráren je totiž jejich podíl nevýznamný. Závažnější jsou 

emise kovů a organických látek. Na lidské zdraví mají negativní vliv především částice menší 

než 10µm. Tyto částice mohou být kompletně inhalovány a způsobit tak respirační 

onemocnění. Znečištění ovzduší prachem a kovy dále poškozuje rostliny, může zapříčinit 

poruchy růstu a reprodukce. Faunu postihuje především konzumace kontaminovaného krmiva 

nebo nižších živočíchů díky bioakumulaci v potravinovém řetězci.  

Samotná výstavba spaloven je obdobným zdrojem znečištění jako jiné stavby – 

především prašného znečištění ovzduší. Je tu ale i možnost úniku ropných látek do 

podzemních a povrchových vod a snižování hladiny podzemní vody v okolí stavební jámy. 
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Během provozu spalovny je nutné pravidelně kontrolovat technologické parametry spalovny, 

aby bylo zabezpečeno dodržování stanovených emisních limitů. Nezbytná je též pravidelná 

údržba zařízení na čištění spalin.  

Nezanedbatelnou pozornost je třeba věnovat vlivu spaloven na povrchové a 

podzemní vody, protože právě voda umožňuje rychlé šíření případné kontaminace. Ta může 

nastat únikem kontaminantů při skladování a dopravě odpadů, při skládkování odpadů ze 

spalovny, únikem kontaminovaných vod či atmosférickým spadem. Z dlouhodobého hlediska 

může dojít ke změnám v proudění podzemních vod, stejně tak dlouhodobé může být i 

prohřívání jak vod povrchových, a to vypouštěním chladící vody ze spalovny, tak opět vod 

podzemních únikem tepla ze spaloven a z teplovodů.  

Stejně jako u skládky, i u spalovny je podstatný výběr vhodné lokality. S ohledem 

právě na vodní zdroje je třeba posuzovat hloubku hladiny podzemní vody, propustnost zóny 

provzdušnění a zóny nasycení a přítomnost významných zásob podzemní vody. 

Samostatnou kapitolou v problematice spaloven by mohl být vliv popílkovišť na 

životní prostředí. Popílkoviště nebo také odkaliště je místo, které je určeno pro trvalé uložení 

odpadů, jako je popílek či struska – typických produktů spaloven odpadů. V minulosti bylo 

k lepšímu usazování popílku často využíváno uměle vytvořených vodních ploch. 

Popílkoviště mohou rovněž negativně ovlivnit životní prostředí. Děje se tak 

například při úniku rizikových polutantů, které se skrze prostředí dostávají až k člověku, nebo 

vlivem faktorů souvisejících s provozem. Přímé ohrožení života či zdraví lidí nastává při 

haváriích. 

Chemické polutanty obvykle dělíme podle účinku na zdraví člověka na toxické, 

alergenní, karcinogenní, teratogenní a mutagenní. Transport polutantů probíhá 

prostřednictvím ovzduší, vody, či přímým kontaktem. Základní způsoby expozíce čili 

působení nebo přenesení na lidský organismus jsou inhalace, ingesce a dermální absorbce.  

Vliv popílkovišť na ovzduší a mikroklima je možné hodnotit buď na základě 

přímého měření cizorodých látek v ovzduší v místě, nebo nepřímými metodami na základě 

modelových výpočtů. Objektívně lze stanovit vliv popílkovišť na kvalitu ovzduší a 

mikroklima porovnáním údajů o stavu před a po výstavbě konkrétního popílkoviště. Tento 

stav se zjišťuje třeba měřením pH faktoru srážkové vody, obsahu těžkých kovů apod. 

Nejpřesnější údaje o kvalitě ovzduší se zjistí přímým měřením koncentrace škodlivých látek 

prostřednictvím měřících stanic.  
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Během provozu popílkovišť dochází ke změně energetické bilance zemského 

povrchu -  původní horninový podklad pokrytý vegetací je nahrazen odpadovým kalem různé 

barvy a struktury, který odlišně přijímá a odráží sluneční záření. Vzduch nad popílkovišti se 

proto bude rychleji oteplovat, ochlazovat či vysušovat. Sekundárním vlivem popílkovišť je 

také změna pH faktoru srážkových vod, které pak poškozují krajinu. Kumulativní vliv 

škodlivin se projeví také při současném působení negativních klimatických vlivů a špatných 

rozptylových podmínek. Popílkoviště mohou krátkodobě nepříznivě ovlivňovat kvalitu 

ovzduší i na vzdálenost několika kilometrů. Trvalý nepříznivý vliv popílkovišť na kvalitu 

ovzduší a místní klima je během provozu těchto popílkovišť způsobený neustálým 

uvolňováním prachových a ostatních znečišťujících látek v důsledku nepřetržité výměny 

energie mezi zemským povrchem a atmosférou procesy kondukce, radiace, či evaporace. 

Nepříznivé vlivy mohou přetrvávat i po uzavření popílkoviště, pokud nebylo překryto 

stabilním zásypovým materiálem. 

ZÁVĚR 

Životní prostředí přímo ovlivňuje kvalitu života lidí. Proto je třeba ho chránit, 

popřípadě obnovovat. Děje se tak prostřednictvím nejrůznějších projektů, ale i podporou 

průmyslových odvětví šetrných k životnímu prostředí. Některé problémy ochrany životního 

prostředí mají jen místní význam, jiné aktivity, jako např. recyklace, mají celosvětový 

charakter. Jeden z programů brazilského celosvětového summitu o Zemi se obrací přímo 

k lidem a vyzývá je, aby zastavili ničení životního prostředí, v kterém žijí. K tomu lze přispět 

i uvážlivým nakládáním s odpady a důsledným dodržováním platné legislativy. 

Tento příspěvek vznikl v rámci řešení projektu MD ČR CG932-066-520 Modelování 

logistiky odpadů v městských aglomeracích. 

LITERATURE 
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REVERZNÍ LOGISTIKA A JEJÍ OBMĚNY 

ÚVOD 

 Logistiku v praktickém významu tohoto slova můžeme chápat jako systém 

činností, které zabezpečují tok především materiálu a informací z místa jejich prvotního 

vzniku do místa spotřeby respektive určení. Tady však onen tok zdaleka nekončí. Pokračuje 

do místa likvidace, případně se vrací proti proudu do místa opětovného použití. A právě 

těmito logistickými řetězci, které navazují na externího zákazníka a vedou více méně proti 

proudu, se zabývá reverzní logistika. 

REVERZNÍ LOGISTIKA  

Hlavní náplní reverzní logistiky je sběr, třídění, demontáž a zpracování použitých 

výrobků, součástek, vedlejších produktů, nadbytečných zásob a obalového materiálu, kde 

hlavním cílem je zabezpečit jejich nové využití, nebo materiálové zhodnocení způsobem, 

který je šetrný k životnímu prostředí a ekonomicky zajímavý. 

Pojem reverzní logistika původně v poněkud odlišné formulaci můžeme v literatuře 

najít od 90. let minulého století. 

Reverzní nebo česky zpětná logistika je jednou ze čtrnácti základních logistických 

činností. Co se týče jejího obsahu, autoři se poněkud liší, nicméně obvykle je její pole 

působnosti definováno následovně:  

• toky odpadů, 

• toky vratných obalů, 

• toky přepravních prostředků, 

• toky vráceného zboží. 

Právě posledně zmiňovanými toky zboží vráceného od obchodníků v důsledku 

reklamací či neprodaných zásob se zabývá další elementární logistická činnost – manipulace 

s vráceným zbožím. Proto existují autoři, kteří tyto toky pod reverzní logistiku nezahrnují. 

Zužují tak její problematiku především na toky odpadů a analyzují možnosti recyklace 

komunálního a průmyslového odpadu v souvislosti s narůstajícími ekologickými požadavky. 

Vzhledem k tomu, že v dnešní době již došlo k syntéze obou proudů a pojetí reverzní 

logistiky bývá obvykle ještě širší, můžeme zároveň říci, že se reverzní logistika 



11th International Scientific Conference 
LOGI 2010 

372 

nezanedbatelně podílí na jedněch z nejvyšších logistických nákladů – nákladech na udržování 

zásob. Naproti tomu účinnou implementací reverzní logistiky je možné docílit snížení 

celkových logistických nákladů v podniku. 

Vraťme se však k problematice odpadů, konkrétně komunálních odpadů v městských 

aglomeracích. Zde se totiž nachází styčný bod reverzní logistiky a logistiky městské. 

Reverzní logistiku se zaměřením na odpady reprezentují čtyři základní procesy, které 

na sebe logicky navazují. Mezi tyto procesy patří vstupní inspekce, sběr, třídění a zpracování 

odpadů, jak naznačuje obrázek č. 1. Tyto čtyři základní procesy tvoří specifikum reverzní 

logistiky a vyplývají z nich základní aktivity typické pro logistiku obecně – doprava, 

překládka a skladování. 

Obrázek 9: Reverzní logistika a její základní prvky 

 
Zdroj: Autorky 

 

Je třeba zdůraznit skutečnost, že načrtnutý řetězec reverzní logistiky není možné 

ztotožňovat s klasickým distribučním řetězcem, který směřuje od výrobce přes obchod ke 

spotřebiteli. Reverzní logistika totiž může operovat na: 

• open-loop systému, kdy se zpětný tok výrobků nevrací do podniku, ve kterém byl 

vytvořený původní produkt, ale je orientovaný na jiné zpracovatelské subjekty, 
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• close-loop systém, kdy zpětný tok končí u svého původního výrobce, který disponuje 

systémem zpracování vrácených výrobků nebo odpadů. 

MĚSTSKÁ LOGISTIKA 

Pojem městská logistika není příliš frekventovaný, daleko známější a používanější je 

pojem city logistika. Tyto pojmy však nejsou zcela totožné.  

City logistika znamená aplikaci některých logistických technologií na problematiku 

zásobování velkých měst. Zásilky jsou překládány a sdružovány v tzv. vstupních branách, 

neboli „gateways“, následně pak dochází k jejich rozvozu optimalizovanému např. na základě 

metod teorie grafů, navíc vhodnějšími typy vozidel. Rozšíříme-li tento pohled a do řešení 

zahrneme i zajišťování komunálních služeb, potřeby zdravotnictví, bankovnictví apod., 

posunuli jsme se od city logistiky k tzv. městské logistice, neboli „urban logistics“. Jak 

z uvedeného vyplývá, městská logistika je vlastně specielní aplikací reverzní logistiky 

v městských aglomeracích. 

ZELENÁ LOGISTIKA 

Ještě dříve, než zazněly pojmy jako reverzní či městská logistika, měl být uveden 

pojem “zelená logistika”. Zelená logistika (z anglického výrazu „green logistics“) anebo 

environmentální logistika představuje směr v logistice, kde je prioritní aktivita zaměřená na 

analýzu dopadů, vlivů aktivit na životní prostředí a výstupem je snížení, omezení nebo 

odstranění materiálových a energetických vlivů na životní prostředí.1 Podle výše uvedených 

charakteristik reverzní a zelené logistiky je možné konstatovat, že reverzní logistika 

představuje pokračovaní zelené logistiky. Následně potom reverzní logistika tvoří subsystém 

zelené logistiky, aplikuje její principy na mikroekonomické úrovni, protože je zaměřena na 

péči o výrobek po skončení jeho životného cyklu, resp. o výrobek nefunkční nebo nepotřebný. 

ZÁVĚR 

Reverzní logistika má své nezastupitelné místo mezi logistickými činnostmi.  Řízení 

toků odpadů, které nepředstavují ekonomickou hodnotu a jsou určeny k likvidaci 

(skládkováním a spalováním) patří k trvalým lidským činnostem, i když v tomto případě 

nejde o zpětné toky v pravém slova smyslu, protože se výrobky k původním producentům 
                                                 
1 Ekologická logistika. [online] [cit.2009-10-02]. Dostupné z: http://www.envirodopke.szm.sk/ekologo.htm 
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nedostávají. Dalším trvalým úkolem reverzní logistiky je podpora recyklace výrobků. 

Nezanedbatelné jsou ale i toky vráceného zboží. Ty jsou podpořeny rozmachem e-commerce, 

kdy některé kategorie výrobků koupených přes internet vykazují až 20% vráceného zboží 

oproti 6% v kamenných obchodech.  

Tento příspěvek vznikl v rámci řešení projektu MD ČR CG932-066-520 Modelování 

logistiky odpadů v městských aglomeracích. 
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TRESTNÁ ČINNOST SOUVISEJÍCÍ S LOGISTIKOU  

ÚVOD 

Trestné činnosti související s logistikou není v současné době věnována relevantní 

pozornost, přestože se v mnoha případech jedná o činy, s kterými souvisí obvykle podstatná 

újma, která může vznikat jak z hlediska hmotného, tak i z hlediska vlivu na zdraví. 

Zejména v souvislosti s nabytím účinnosti Zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, 

který vstoupil v platnost dne 1. ledna roku 2010, došlo k úpravě některých činů, a to jak 

v rovině jejich skutkové podstaty, tak i v rovině sazeb.  

LEGISLATIVA  

Jak již bylo uvedeno, dne 1. 1. 2010 nabyl účinnosti Zákon č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, který novelizuje, respektive jako nový zákon nahrazuje, Zákon č. 140/1961 Sb., 

trestní zákoník. Z podstaty věci je tedy zřejmé, že se jedná o novou právní normu, se kterou je 

spjata také novelizace trestního řádu.   

TRESTNÉ ČINY A PŘESTUPKY 

Základním kritériem pro vymezení trestného činu či přestupku je samotné vymezení 

provedené v příslušných právních předpisech, tj. zejména v: 

• zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dříve zák. č. 140/1961 Sb., trestní zákoník) v 

platném a účinném znění,  

• zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném a účinném znění. 

Přestupek je definován ve shora uvedeném zákoně č. 200/1990 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, v jeho § 2., ods. 1. následovně: 

„Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti 

a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt 

postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.“ 
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Trestný čin je definován ve shora uvedeném zákoně, v jeho § 13., následovně: 

„§ 13 Trestný čin 

(1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje 

znaky uvedené v takovém zákoně. 

(2) K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní 

zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.“ 

Z uvedeného vyplývají základní rozdíly mezi přestupkem a trestným činem. 

Přestupkem je tedy protiprávní zaviněné jednání, které je uvedeno ve shora citovaném zákoně 

nebo v jiném právním předpise, zatímco trestným činem je jen takové zaviněné jednání, které 

je uvedeno pouze a jenom v trestním zákoně.  

Trestní zákon tedy obsahuje úplný katalog trestných činů a jakékoliv jeho rozšíření je 

možné pouze změnou trestního zákona. Dalším podstatným kritériem je společenská 

nebezpečnost, jako materiální stránka trestného činu. Pouze takové jednání, jehož společenská 

nebezpečnost je vyšší než nepatrná, může být trestným činem. U tohoto kritéria je třeba 

zmínit zásadní roli judikatury vyšších soudů a zejména potom Nejvyššího soudu ČR, který 

zajišťuje sjednocování rozhodovací praxe jednotlivých soudů nižších stupňů, resp. celé 

soustavy obecných soudů.  

Dalším kritériem je stupeň zavinění. U trestného činu je třeba zavinění ve formě 

alespoň nepřímého úmyslu, není-li trestním zákonem výslovně stanoveno, že stačí zavinění 

ve formě nedbalosti, přičemž v obou shora uvedených právních předpisech je zavinění 

konstruováno stejně. Posledním z podstatných rozdílů mezi přestupkem a trestným činem je 

potom stanovení orgánu veřejné moci, který o nich rozhoduje. Zatímco o přestupcích 

rozhodují orgány správní, a to celá řada správních orgánů, o trestných činech mohou 

rozhodovat výlučně soudy, jak vyplývá z ustanovení čl. 40., ods. 1. Listiny základních práv 

a svobod. 

SPECIFIKA  

Z hlediska logistiky (v přímé vyzbě na dopravu) se lze setkat v podstatě s většinou 

trestných činů definovaných v jednotlivých hlavách příslušného zákona. V logistice se však 

vyskytuje specifikum, které není tak zřejmé v jiných ekonomických aktivitách, a tím je 

konkrétní určení osoby pachatele. Jedná se konkrétně o přesmé určení osoby, jejíž jednáním 

mělo dojít k porušení stanovených norem či přímo ke vzniku konkrétní újmy. Trestní zákoník 
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přitom postihuje i samotnou přípravu k trestnému činu. V běžné praxi se lze setkat se situací, 

kdy je například celní deklarace podepsána osobou provádějící vyskladnění zboží, přičemž 

vlastní organizace nezákonného jednání leží na bedrech osoby jiné (viz některé rozsudky 

Nejvyššího soudu ČR týkající se náhrady způsobené škody a doplacení cla a daně). Tím jsme 

nastínili určité specifikum spojené s finančními otázkami spjatými s výkonem a zajišťováním 

logistických služeb.  

KONKRÉTNÍ TRESTNÉ ČINY 

Hovoříme-li o trestné činnosti v rámci logistiky, jedná se především o následující 

trestné činy:  

• Trestné činy proti životu: § 143 – usmrcení z nedbalosti; 

• Trestné činy proti zdraví: § 147 – těžké ublížení na zdraví z nedbalosti; § 148 

- ublížení na zdraví z nedbalosti; avšak ve výjimečných případech i § 145 – těžké 

ublížení na zdraví a § 146 – ublížení na zdraví;  

• Trestné činy proti životu a zdraví: neposkytnutí pomoci (§ 150; § 151); 

• Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství: 

nakládání s osobními údaji (§ 180; § 182; § 183); 

• Trestné činy proti majetku: zejména krádež, zpronevěra, podvod, pojistný podvod, 

úvěrový podvod, legalizace výnosů z trestné činnosti, poškození cizí věci, 

ale i neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací; 

• Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní plavidlo a pevnou 

plošinu: Ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla 

(§ 291); 

• Trestné činy obecně ohrožující: zejména obecné ohrožení (§ 272 a § 273); 

ale i § 283;  

• Trestné činy proti životnímu prostředí: zejména neoprávněné nakládání s odpady (§ 

298);  

• Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: v dané skupině trestních činů se 

jedná především o činy specifikované v dílu 7 (§ 361 až § 363).  
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ZÁVĚR 

Z výčtu konkrétních trestních činů je zřejmé, že v rámci činností spjatých 

s logistikou je třeba věnovat patřičnou pozornost veškerým aspektům, které by mohly mít vliv 

a způsobit jakékoli překročení pravidel chování, porušení zákona nebo vzniku přestupku. 

Hovoříme-li o odpovědnosti, ta je v případě trestného činu spjata v platné právní úpravě 

v podmínkách ČR ke konkrétní osobě. Přestože byl text příspěvku zaměřen na stručný výtah 

nejčastějších trestných činů vyskytujících se v oblasti logistiky, dostáváme se tak do úrovně 

personální, kdy je třeba vybírat pouze takové osoby, které mají dostatečné odborné znalosti, 

ale i charakterové a povahové rysy, aby se nedopouštěli protiprávního jednání, což ovšem 

platí všeobecně, a což lze rozšířit i na oblast etiky!  

Tento příspěvek vznikl v rámci řešení projektu MD ČR CG932-066-520 Modelování 

logistiky odpadů v městských aglomeracích. 

Článek je publikován v rámci řešení úlohy GAČR 103/09/1158 "Výzkum tvorby 

hodnoty pro uživatele dopravy". 
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ABSTRACT 

In the present paper, the mathematical model of linear programming is used for the 

identification of optimal routes in the case of municipal solid waste collection. The 

problem is solved on the mixed graph with capacity limitation of vehicles.This 

approach provides a optimal solutions of vehicle routes. The formulation of model is 

difficult with larger instances.This model should be used on smaller number of 

required arcs (up to 100 arcs). 
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METODIKA ŘEŠENÍ TVORBY TRAS OBSLUŽNÝCH 

VOZIDEL V PROBLÉMU SVOZU ODPADU V OBCÍCH, 

MĚSTECH A PRŮMYSLOVÝCH AGLOMERACÍCH 

ÚVOD 

Nalezení vhodné metodiky pro sestavování tras vozidel provádějících svoz odpadu 

na městské síti komunikací je z matematického hlediska poměrně složitý problém, který 

vyžaduje vícekriteriální přístup při tvorbě vhodného modelu. Vozový park nebývá 

homogenní, každé vozidlo může mít odlišnou kapacitu a technologii sběru odpadu. Odpady se 

řadí do různých kategorií podle svého typu  a technologie svozu. Logistický řetězec svozu 

odpadu se může v jednotlivých městech lišit, zpravidla záleží na podmínkách města a na 

zainteresovaných subjektech, tedy i firmách, které svoz odpadu provádějí. Obecně lze tedy za 

kritéria považovat kapacitu vozidel, jejich pracovní dobu, typ odpadu, umístění vozového 

parku (depo) a deponovací místa, kam je odpad svážen. Deponovacích míst může být 

samozřejmě více. Další omezení je samotná síť městských komunikací, kde je nutné při 

výpočtu optimálních tras vozidel zohlednit pravidla silničního provozu. Jedná se například o 

jednosměrné komunikace, ostrůvky, kruhové objezdy atd. Některé komunikace lze obsloužit 

jedním průjezdem vozidla po obou stranách, v jistých případech to možné není. 

Základním kamenem řešení tvorby tras obslužných vozidel jsou metody operačního 

výzkumu, konkrétně lineárního programování a teorie grafů. Při tvorbě metodiky je nutné 

zohlednit přesnost a čas výpočtu. Z tohoto pohledu lze výpočet tras obslužných vozidel řešit 

exaktně, to znamená, že výsledná řešení jsou optimální. To však vyžaduje přesný 

matematický popis modelu, který pro svou složitost, která je dána množstvím omezujících 

kritérií, nelze v některých případech ani sestavit.  Exaktní metody patří do oblasti metod 

lineárního programování a jsou výpočetně a časově velice náročné. Jejich výpočetní složitost 

roste například s počtem obsluhovaných komunikací exponenciálně. Matematický model se 

skládá z účelové funkce, která minimalizuje tzv. strukturální proměnnou modelu x, která 

v případě svozu odpadu představuje celkovou délku trasy obslužného vozidla. Další částí 

modelu jsou podmínky, které blíže specifikují oblast přípustného řešení, tedy například, zda 

jde o obsluhovanou kominikaci, či ne a řadu dalších omezení, která jsou zmíněna výše. 
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EXAKTNÍ PŘÍSTUP - MATEMATICKÝ MODEL LINEÁRNÍHO 

PROGRAMOVÁNÍ 

Pro další popis problému nazveme komunikace hranami a místa křížení, resp. dotyku 

komunikací, popřípadě umístění deponovacích míst, středisek (dep) a kontejerů, vrcholy. 

Úlohu je vhodné řešit s obsluhou hran (komunikací), nikoliv vrcholů , které představují 

jednotlivá umístění odpadních kontenerů. Úloha je známa jako Problém čínského pošťáka. 

Pokud by byla úloha řešena jako obsluha vrcholů, její časová náročnost by byla 

několikanásobně vyšší z důvodu velkého počtu oblužných míst. Pokud je řešena úloha 

hranově, počet vstupních dat se sníží. Každé hraně je přiděleno číselné ohodnocení, které 

vyjadřuje počet kontejnerů, které se na ní nacházejí. Dále je předpokládáno, že úloha je řešena 

na zjednodušeném modelu sítě městských komunikací, který nazveme graf sítě komunikací 

( )G , a který je tvořen množinou hran ( )X  a vrcholů ( )V . Vrchol je označován jako iv , kde i je 

index vrcholu v grafu G. Hrana je obecně označována jako rh , nebo jako dvojice jejich 

krajních vrcholů ( )ji vv , . Hrany grafu jsou reprezentovány úsečkami, spojující jednotlivé 

vrcholy a mají své číselné ohodnocení, které představuje jejich délku a počet kontejnerů na 

hraně. Graf tedy nyvyjadřuje přesné topologické uspořádání sítě komunikací, které není pro 

výpočet nutné. Hrany mohou být orientované (jednosměrné komunikace), tj. je dán jejich 

směr průchodu nebo neorientované (obousměrné komunikace), tj. hranu lze procházet oběma 

směry. Pokud graf obsahuje pouze neorientované hrany, hovoříme o neorientovaném grafu, 

pokud obsahuje pouze orientované hrany, hovoříme o orientovaném grafu a pokud obsahuje 

oba typy hran hovoříme o smíšeném grafu. 

Matematický model úlohy lineárního programování je tvořen linární účelovou 

funkcí (1.1) a soustavou lineárně nezávislých omezujících podmínek (lineárních rovnic nebo 

nerovnic (1.2)-(1.4)). Matematické modely LP řešíme simplexovou metodou, ve které 

maximalizujeme nebo minimalizujeme účelovou funkci s cílem nalézt optimální hodnotu 

účelové funkce. Matematické modely svozně – rozvozních úloh s obsluhou hran mají obecný 

tvar: 

.Min  
( )
∑

∈Xvv
ijij

ji

xc
,   

( ) klklllll xcxcxcxcxcxf ++++++= ......... 222121111111  (1.1) 

pro ki ,...,1=  a lj ,...,1= . 
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Za podmínek: 
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 ( )( )Xvv ji ∈,   (1.2) 

    
0≥ijx  celočíselně 0,...,, 1211 ≥klxxx , Nxij ∈    ( )( )Xvv ji ∈,   (1.3) 

nebo { }1,0∈ijx  { } { }1,0,...,1,011 ≡≡ klxx    ( )( )Xvv ji ∈,   (1.4) 

, kde ijx  jsou nezávislé strukturní proměnné úlohy LP. Ve svozně – rozvozních 

úlohách představují strukturní proměnné počty průchodů vozidla hranou ( )ji vv ,  v trase 

vozidla, nebo počet přidaných hran do grafu, aby byl graf E-grafem. Koeficienty účelové 

funkce ijc  představují ohodnocení hran ( )ji vv , , které náleží do množiny hran grafu G . 

Strukturní koeficienty podmínek (1.2) jsou libovolná reálná čísla, Raij ∈ . Pravou stranu 

podmínek nazýváme požadavkem nebo omezením,  b  je libovolné nezáporné číslo, +∈Rb . 

Podmínky (1.2) jsou lineární rovnice nebo nerovnice a nazýváme je základním nebo 

funkčním omezením. Podmínky nezápornosti (1.3) definují proměnné ijx  na oboru celých 

nezáporných čísel, Nxij ∈ , poté hovoříme o úloze celočíselného LP. Pokud jsou místo 

podmínek (1.3) v matematickém modelu úlohy LP bivalentní podmínky (1.4), proměnná ijx  

může nabývat jedné ze dvou hodnot 0 a 1, hovoříme o bivalentní úloze LP. Vektor 

( )klxxxx ,...,, 12¨11= , jehož souřadnice splňují (1.2) – (1.4) nazýváme přípustným řešením 

úlohy LP.  

Nejjednodušší matematický model lineárního programování řešící minimalní trasu 

při obsluze hran na grafu sítě obousměrných městských komunikací lze formulovat jako 

úlohu celočíselného lineárního programování (dále úloha ILP) o nalezení takového 

minimálního rozšíření grafu G  na G′ , aby všechny vrcholy G′  byly sudého stupně. 
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V následující formulaci bivalentní úlohy LP představuje strukturální proměnná ijx  

počet přidaných hran ( )ji vv ,  do grafu G  a v úloze respektována realce ji < . Tímto vznikne 

graf G′ . Kladné reálné číslo +∈ 0Rcij  je ohodnocení hrany ( )ji vv ,  v grafu G . Nechť je ( )ivX  

množina hran ( )ji vv ,  incidující1 s vrcholem iv , LV  je množina vrcholů lichého stupně2 

z množiny V  a X  je množina hran ( )ji vv ,  v grafu G , pak podle [2]: 

 

( )
∑

∈Xvv
ijij

ji

xcMin
,

         (1.5) 

Za podmínek: 

( ) ( ) ⎩
⎨
⎧

=∑
∈ )2(mod0

)2(mod1

, iji vXvv
ijx   

( )
( )Li

Li

VVv
Vv
\∈

∈
     (1.6) 

{ }1,0∈ijx     ( )( )Xvv ji ∈,      (1.7) 

 
Obrázek č.1 - neorientovaný graf s vrcholy lichého stupně, který představuje síť 

komunikací 
Zdroj: Ing. Filip Vízner (Autor). 
 

Uvažujme neorientovaný graf na obrázku 1a). Je předpokládáno, že všechny hrany 

grafu jsou předmětem obsluhy. Vrcholy lichého stupně mají černou výplň, hranám je 

přiřazeno ohodnocení, které představuje jejich délku a přerušované hrany jsou rozšířením 

                                                 
1 Incidence přiřazuje každé hraně grafu uspořádanou nebo neuspořádanou dvojici vrcholů. 
2 Počet hran incidujících s vrcholem v  nazýváme stupeň vrcholu. 
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původního grafu na Eulerovský graf1, 1b). Formulace bivalentní úlohy ILP pro graf 1a) bude 

následující. 

( ) =xfMin 56464535342423141312 2233242 xxxxxxxxxx +++++++++
  =0x  (   1         0       0   0         0        0        0       1      0          0 ) 

Za podmínek: 
:1v  1141312 =++ xxx  

  (   1     0          0                                                       ) 
:2v  1242312 =++ xxx  

  (   1                            0        0      ) 
:3v  035342313 =+++ xxxx  

  (    0  0         0       0    ) 
:4v  146453424 =+++ xxxx  

  (              0         0       0     1  ) 
:5v  1564535 =++ xxx  

  (                        0      0    1 ) 
:6v  05646 =+ xx  

  (                               0   0 ) 

Strukturální proměnné ijx  mohou nabývat podle (1.6) a (1.7) tří hodnot: 11+=ijx , 

10 +=ijx  a 00 +=ijx . Hrana je vždy vybrána dvakrát, jednou v jednom směru a podruhé ve 

směru opačném. Po celočíselném dělení složek výsledného vektoru dvěma je 1=ijx , pro 

hrany incidující se dvěma vrcholy lichého stupně, 0=ijx , pro hranu incidující s vrcholem 

sudého a lichého stupně a 0=ijx , pro hranu incidující s vrcholy sudého stupně. Výsledné 

řešení je optimální, tedy celková najetá vzdálenost obslužným vozidlem je minimální a hrany 

( )21,vv  a ( )21,vv   obslužné vozidlo projede ve své trase celkem dvakrát, z toho jednou bude 

hrana obsloužena. 

V matematickém modelu je nutné zohlednit také orientaci hran v případě 

jednosměrných komunikací, fakt, že všechny hrany nemusejí být předmětem obsluhy a 

kapacitu vozidla, které provádí obsluhu. 

Matematický model celočíselného lineárního programování je tedy sestaven pro 

smíšený graf a obsahuje tzv. podmínky vyváženosti, které každé orientované a neorientované 

hraně přiřadí pouze jednu proměnnou, a podmínky sudosti. Tyto podmínky pomohou blíže a 

těsněji formulovat úlohu na smíšeném grafu: 

                                                 
1 Neorientovaný graf ( )pXVG ,,= , jehož každý vrchol má sudý stupeň, nazýváme eulerovským grafem 
(dále E-grafem). 
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• Podmínky sudosti. Stupeň každého vrcholu je sudý. 

• Podmínky vyváženosti. Pro každou neprázdnou libovolnou množinu vrcholů S  je 

počet or-hran vcházejících do S  mínus počet or-hran vycházejících z S  menší nebo 

roven počtu hran mezi S  a SV \ . 

Je dána libovolná podmnožina vrcholů { }1\ vVS ⊆  grafu ( )pEVG ,,= , { }0/≠S ,                    

kde vrchol 1v  představuje depo s vozovým parkem obslužných vozidel. ( )SY +  množina or-

hran vycházejících z S , ( )SY −  množina or-hran vcházející do S  a ( )SX  množina hran 

spojující S  a SV \ . Řezová množina indukovaná množinou S  je definována jako 

( ) ( ) ( ) ( )SXSYSYSE ∪∪= −+ . Nechť ( )SE S
R  je množinou hran a or-hran obsluhy, které mají 

oba incidující vrcholy v množině S . ( )SYR
+  je množinou or-hran obsluhy, které vycházejí 

z vrcholu z množiny S  a ( )SYR
+

 je množinou or-hran obsluhy, které vcházejí do vrcholu 

z množiny S . Jako ( )Sw  jsou označeny celkové požadavky hran a or-hran obsluhy z množiny 

( ) ( )SESE S
RR ∪ . Toto číslo představuje počet nádob s odpadem, popřípadě vynásobené jejich 

kapacitou. K obsluze hran a or-hran z množiny ( ) ( )SESE S
RR ∪  je zapotřebí nejméně ( )Sk  

vozidel, ( ) ( )
Q
SwSk = , kde Q  je kapacita obslužného vozidla. Nevyváženost řezové množiny 

( )SE  je definována stejně jako ( ) ( ) ( ) ( )SXSYSYSu −−= −+ .  

Řešení je dáno množinou tras vozidel, kde strukturální proměnná matematického 

modelu ijx  vyjadřuje celkový počet bezobslužných průchodů hranami ( ) Xvv ji ∈,  a 

[ ] Yvv ji ∈, . Přidáním ijx  kopií hran do grafu ( )pRVGR ,,= , RR YXR ∪= , je vytvořen E-graf 

odpovídající řešení. Nechť množina L
RE  je lichou podmnožinou množiny ( )SER , 

( )SEE R
L
R ⊆ . Úlohu ILP lze zjednodušeně, za pomocí množiny hran E , formulovat 

následovně: 

( )
[ ]

( )
[ ]
∑ ∑

∈
∈

∈
∈

+

Rvvnebo
Rvv

Evvnebo
Evv

ijij
R

ji
ji

ji
ji

ij
xccMin

,
,

,
,

        (1.8) 

Za podmínek: 

( ) ( ) [ ] ( ) [ ] ( )
( )Suyyx

SYvv
ij

SYvv
ij

SXvv
ij

jijiji

≥+− ∑∑∑
−+ ∈∈∈ ,,,

 { }( )0, /≠⊂ SVS    (1.9) 

( ) ( )
[ ] ( )

( ) ( )SESkx R

SEvvnebo
SEvv

ij

ji

ji

−≥∑
∈

∈

2
,

,

   { } { }( )0,\ 1 /≠⊂ SvVS              (1.10) 
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( ) ( )
[ ] ( )

1
,

,
≥∑

∈
∈

SEvvnebo
SEvv

ij

ji
ji

x  { } { } ( ) ( )( )číslolichéSESEESvVS L
RR

L
R ,,0,\ 1 ⊆/≠⊂         

(1.11)
 

0≥ijx  a celočíselně    ( ) [ ]( )EvvneboEvv jiji ∈∈ ,,            (1.12) 

Podmínka vyváženosti (1.9) zajistí vyváženost množin hran indukvaných množinou 

S  ve smíšeném E-grafu. Podmínka (1.10) je nazývána kapacitní podmínkou a může být 

vysvětlena následujícím způsobem. Jak je uvedeno výše, nejméně ( )Sk  vozidel je potřebných 

k obsluze celkových požadavků hran obsluhy z množiny ( ) ( )SESE S
RR ∪ . 

Každé vozidlo, které obslouží hranu z ( ) ( )SESE S
RR ∪  projde řezovou množinu 

( )SE  dvakrát, jednou z S  do SV \  a podruhé z SV \  do S . Celkový počet průchodů hran 

bez obsluhy patřících do řezové množiny ( )SE  je tedy roven ( ) ( )SESk R−2 . Samozřejmě, 

že předchozí tvrzení platí jen za předpokladu, že ( ) ( ) 02 >− SESk R . Podmínka (1.62) je 

nazývána podmínkou liché řezové množiny a je přímo odvozena z podmínky sudosti.  

Kapacitní podmínky (1.61) je možné rozepsat i v orientované verzi. Celkový počet 

průchodů řezovou množinou z SV \  do S  je roven přinejmenším ( )Sk , poté lze zapsat 

orientovanou kapacitní podmínku: 

[ ] ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )SXSYSkxx RR

SXvv
ij

SYvv
ij

jiji

−−≥+ −

∈∈
∑∑

− ,,

               (1.13) 

Celkový počet průchodů řezovou množinou z S  do SV \  je roven také 

přinejmenším ( )Sk , pro opačný směr tedy platí: 

[ ] ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )SXSYSkxx RR

SXvv
ij

SYvv
ij

jiji

−−≥+ +

∈∈
∑∑

+ ,,

               (1.14) 

Nicméně, podmínky (1.13) a (1.14) nebudou použity, protože jak lze dokázat, jsou 

zahrnuty v podmínkách (1.9) a (1.10). 

Výše uvedená matematická formulace problému není kompletní, protože může 

poskytovat celočíselná řešení, která neodpovídají přípustnému řešení. Z tohoto důvodu je 

nutné pro řešení dále použít metodu sečných nadrovin. Není známa žádná jiná matematická 

formulace používající výhradně jedinou proměnnou ijx . Z existence jediné proměnné ijx  

v úloze ILP vyplývá fakt, že poskytuje informaci pouze o bezobslužných průchodech hran na 

množině tras vozidel, ne však v jednotlivých trasách.  

Metodou sečných nadrovin nazýváme postup řešení, který je založen na 

opakovaném řešení úlohy LP a jejímž výstupem je přípustné celočíselné řešení úlohy ILP. 
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Výpočet je prováděn iterativně, tak že v každém kroku je přidána další omezující podmínka 

zužující oblast přípustných řešení. Každá nová omezující podmínka musí splňovat tyto 

vlastnosti: 

• optimální řešení nalezené pomocí LP se stane nepřípustným, 

• žádné celočíselné řešení přípustné v předchozím kroku se nesmí stát nepřípustným.  

V každé iteraci je přidáno nové omezení splňující tyto vlastnosti. Vzniklý ILP 

program je vždy znovu řešen jako úloha LP. Proces je opakován, dokud není nalezeno 

přípustné celočíselné řešení. Konvergence takovéhoto algoritmu potom závisí na způsobu 

přidávání omezujících podmínek. Mezi nejznámější metody patří Gomoryho řezy a 

Dantzigovi řezy. 

V první iteraci metody sečných nadrovin je relaxovován matematický model úlohy 

ILP. Obsahuje účelovou funkci, podmínky nezápornosti bez celočíselného omezení, 

podmínky vyváženosti (1.28) korespondující s nevyváženými vrcholy a nejvíce 

nevyváženými množinami S  ( ( ){ }Su
VS⊂

max ) z G  a zobecněné podmínky nerovnosti rozvoje 

(1.30), které jsou asociovány s vrcholy lichého stupně. Nechť kP  je relaxace matematického 

modelu P  v k-té iteraci, ( ),0xf  je optimální hodnota účelové funkce matematického modelu 

P , kμ  je počet podmínek v kP , vyjma podmínek nezápornosti, a vektor ( )kx0 , Xk Rx ∈0 , je 

vektorem optimálního řešení kP . 

Krok 1: (konstrukce počáteční relaxace) Sestavíme matematický model úlohy 

LP s proměnnými x : 

Min   Účelová funkce (1.8) 

Za podmínek:  

• podmínky nerovnosti rozvoje (1.11), které jsou asociovány s vrcholy lichého stupně 

grafu G , 

• podmínky vyváženosti (1.9), které jsou asociovány s nevyváženými vrcholy a 

nejvíce nevyváženými množinami S  grafu G , 

• podmínky nezápornosti. 
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Položíme 0μ  rovno počtu podmínek v matematickém modelu 0P  mimo podmínek 

nezápornosti a proměnnou 0=k . Pokud je 00 =μ  pokračujeme krokem 6. 

Krok 2: (výpočet simplexovou metodou) Vypočteme kP  simplexovou metodou a 

získáme vektor optimálního řešení ( )kx0  a hodnotu účelové funkce ( )kk xf 0 . 

Krok 3: (indikace porušení podmínek vyváženosti) Pokud je graf kx
G  vyvážený, 

položíme 00 =P  a pokračujeme krokem 4. Přidáme do kP  podmínky vyváženosti, které byly 

porušeny v ( )kx0 . Nechť 1ε  je počet přidaných podmínek vyváženosti. 

Krok 4: (indikace porušení podmínek sudosti) Přidáme do kP  podmínky 

nerovnosti rozvoje, které byly porušeny v ( )kx0 , a které nejsou zahrnuty v podmínkách 

přidaných v kroku 3. Nechť 2ε  je počet přidaných podmínek nerovnosti rozvoje. Pokud 

021 =+= εεε  pokračujeme krokem 5, jinak položíme 1+= kk  a εμμ += −1kk  a 

pokračujeme krokem 2. 

Krok 5: (indikace porušení celočíselnosti proměnných) Pokud není výsledný vektor 

( )kx0  celočíselný, přidáme do kP  jeden  Gomoryho řez1, položíme 1+= kk  a 11 += −kk μμ  a 

pokračujeme krokem 2. Pokud se v grafu kx
G  nachází vrchol lichého stupně iv  a vektor ( )kx0  

je celočíselný, vygenerujeme podmínku (1.27) korespondující s vrcholem iv , přidáme 

Gomoryho řez s podmínkou (1.27) do kP , položíme 1+= kk  a 21 += −kk μμ  a pokračujeme 

krokem 2. 

Krok 6: (určení E-tahu) položíme ( ) ( )kk xfxf 00 =  a určíme E-tah na grafu kx
G . 

Efektivita této metody závisí obecně na dvou faktorech. Za prvé, v kroku 2 musí být 

dostatečně rychle vyřešeny matematické modely tj. simplexová metoda bude řešena s menším 

počtem iterací. Pokud je celkový počet přidaných podmínek do úlohy LP malý, simplexová 

metoda vypočte úlohu efektivněji. Za druhé, podmínky definující optimální řešení původní 

úlohy LP musejí být identifikovány po malém počtu iterací. Pokud by tomu tak nebylo, dojde 

k přidání většího počtu podmínek a řešení simplexovou metodou by zahrnovalo více iterací. 

                                                 
1 Způsob přidání nové podmínky v metodě sečných nadrovin. Gomoryho řez odřezává prostor množiny 
přípustných řešení úlohy LP, která neobsahuje žádný celočíselný bod ( )kk yx 00 , . Některý z celočíselných bodů se 
přitom posune do krajního vrcholu množiny přípustných řešení, nebo alespoň na její hranu. 
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Soubor dodatečných podmínek pro úlohu ILP lze získat následovně. Začneme ve 

vrcholu { }1\ vVv∈ , určíme množiny vrcholů iW , takové, že { }vW =0  a pro 1≥i  jsou do této 

množiny přidávány vrcholy následovně: 1+iW  je získána přidáním vrcholů, které incidují 

v grafu G  alespoň s jedním vrcholem z množiny iW  (mimo vrcholu 1v , který je depem). Tato 

procedura končí, pokud budou množiny vrcholů obsahovat všechny vrcholy mimo depa. Do 

úlohy ILP jsou poté přidány podmínky (1.9) korespondují s každou množinou iW  a 

{ }( )1\ vWV i ∪  , ale jen v případě, že jsou jejich pravé strany kladné a také podmínka (1.11) 

v případě, že ( )iR WE  je liché číslo. 

V každé iteraci CPA je použito několik identifikačních procedur, které tyto 

podmínky generují. Nechť je vektor YXk Rx ∪∈0  optimálním řešením úlohy ILP v k-té iteraci 

CPA a ( )hxk
0  složka vektoru kx0 , vztahující se k hraně h . 

Dodatečné podmínky (1.9) mohou být identifikovány následovně. V grafu G  jsou 

nově ohodnoceny hrany a vnikne graf ( )( )hcpEVG kk ,,,= . Nechť má každá hranu obsluhy 

RR YXh ∪∈  ohodnocení ( ) ( ) 10 += hxhc kk
 a ( ) ( )hxhc kk

0=  pro RR YXh ∪∉ . Je patrné, že 

podmínka vyváženosti (1.9), korespondující s množinou VS ⊆ , je porušena vektorem kx0  

v případě, že 
( ) ( ) ( )

0<+− ∑∑∑
−+ ∈∈∈ SYhSYhSXh

hhh . Množina S  pro kterou platí tato nerovnost je 

nevyváženou množinou. Na grafu G ′  se pomocí úlohy určení maximálního toku na grafu s 

2+V  vrcholy hledá nejvíce nevyvážená množina S  ( ( ){ }Su
VS⊂

max ). Poté jsou v CPA do úlohy 

LP přidány podmínky, které tuto nevyváženost odstraní. 

Porušené podmínky (1.10) a (1.11) mohou být identifikovány na grafu, kde jsou or-

hrany považovány za neorientované hrany. Identifikační procedura bude stručně popsána 

níže.  

Nechť ( )( )hcpXVG kk
0

** ,,,= , je neorientovaný graf indukovaný hranami Eh∈ , 

YXE ∪= , které jsou v k-té iteraci CPA procházeny vozidlem, tedy ( ) 00 >hx . Množina hran 

*kX  je tvořena neorintovanými hranami X  a or-hranami Y  u kterých je zanedbaná orientace. 

Identifikaci porušených podmínek lichého řezu (1.11) lze dosáhnout v polynomiálním čase 

pomocí Padbergova a Raova algoritmu minimálního lichého řezu. 
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Bohužel není znám žádný polynomiální algoritmus, který dokáže identifikovat 

porušené kapacitní podmínky (1.10).  

Aby bylo možné identifikovat porušené podmínky (1.10) lze použít dvou heuristik, 

které vygenerují několik množin vrcholů { }1\ vVS ⊆ , na kterých bude toto porušení patrné. 

Zároveň budou na každé této množině vrcholů testovány podmínky (1.9) a (1.11). První 

heuristika je založena na nalezení spojitých komponent grafu *kG . Druhá heuristika je 

založena na procentuálním navýšením jednotlivých požadavků na hranách a nalezením 

minimálního řezu v pomocném grafu. Procedura identifikuje relaxovanou verzi kapacitních 

podmínek nazývanou zlomkovými kapacitními omezeními a je aplikována na několik různých 

hodnot procentuálního navýšení vah vrcholů. 

Předešlé identifikační algoritmy jsou kombinovány podle následující strategie: první 

je použita heuristika, která generuje množiny vrcholů { }1\ vVS ⊆ . V případě, že tyto 

heuristiky nenaleznou žádné porušené podmínky typu (1.9), (1.10), (1.11), je použita exaktní 

metoda identifikace pro podmínky (1.9) a (1.11). 

ZÁVĚR 

Tento postup je jednou z možností řešení tvorby tras vozidel provádějících svoz 

odpadu, druhou možností je řešit tuto problematiku heuristicky. To s sebou však nese jistá 

kvalitativní rizika řešení, které nebývá optimální, i když se k optimu může velice blížit. Dále 

hrozí uváznutí v lokálním minimu oblasti řešení. Výhodou heuristického přístupu je však 

snažší sestavení modelu a rychlejší výpočet. Tento článek je tedy pohledem na danou 

problematiku pouze z jedné stránky a to lineárního programování. V současné době se plány 

tras vozidel svážejících odpad sestavují v rámci ČR na základě zkušeností z předchozích let, 

s minimálním využitím matematického aparátu, nebo metod operačního výzkumu. 

Sestavování tras obslužných vozidel by bylo vhodné provádět s využitím výpočetní techniky, 

protože složitost dané instance závisí na mnoha faktorech, které nelze v řešení zanedbat, a 

které je téměř nemožné v úlohách většího rozsahu postihnout právě bez výpočetní techniky. I 

exaktní přístup nepostihuje všechna daná kritéria dané instance, je tedy třeba volit kompromis 

mezi věrohodností a výpočetní náročností modelu. 

Tento příspěvek vznikl v rámci řešení projektu MD ČR CG932-066-520 Modelování 

logistiky odpadů v městských aglomeracích. 
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