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CRITERIA FOR DETERMINING THE BALANCE 

ASSESSMENT CONTRACTOR 

Roman Hruška1 

 

ABSTRACT 

The article deals with the issue of determination of weights of criteria for supplier 

evaluation. Czech companies use different methods for determination of weights of 

criteria. The aim of article is to characterize several possible methods for 

determination of weights of criteria. 
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STANOVENÍ VAH KRITÉRIÍ PRO HODNOCENÍ 

DODAVATELE 

ÚVOD 

Podniky využívají různá kritéria pro hodnocení svých dodavatelů. Mezi 

nejpoužívanější kritéria patří cena, kvalita, dodací lhůta a její dodržení a dodavatelský audit. 

I této problematice by měl podnik věnovat patřičnou pozornost. Vhodný výběr kritérií není 

předmětem tohoto článku. Článek dále popisuje možné způsoby určení významnosti 

jednotlivých kritérií pomocí jejich vah objektivním způsobem. 

1. METODY STANOVENÍ VAH KRITÉRIÍ 

Každému kritériu je přiřazena váha (nezáporné číslo), pomocí níž je vyjádřena 

důležitost kritéria ve vztahu k ostatním. Hodnota váhy kritéria vj se pohybuje v intervalu 

<0,1> a součet všech vah kritérií musí být roven jedné, ∑
=

=
k

j
jv

1

1    (1) 

Stanovení vah jednotlivých kritérií je možné provést pomocí některé z následujících 

metod [1]: 

• přímé určení vah, 

• ordinální srovnání kritérií, 

o všech najednou (metoda pořadí), 

o párové (Fullerova metoda), 

• kardinální srovnání kritérií, 

o všech najednou (bodovací metoda), 

o párové (Saatyho metoda), 

• srovnání variant (metoda entropie). 

Výše uvedené metody mají za cíl pomoci rozhodovateli (rozhodovatelům) ujasnit si 

strukturu svých preferencí. Většina těchto metod je založena na seřazování, případně párovém 

porovnávání důležitosti relevantních kritérií multikriteriální analýzy. Některé z metod jsou 

využitelné zejména při teamovém stanovování vah kritérií, jiné naopak vycházejí z hodnocení 

pouze jediného rozhodovatele. 



12th International Scientific Conference 
LOGI 2011 

10 

1.1. Přímé určení vah 

Při využití těchto metod je významnost jednotlivých kritérií posuzována přímo na 

základě subjektivních informací od rozhodovatele. 

Mezi tyto metody patří [2]: 

• bodová stupnice, 

• alokace 100 bodů, 

• porovnání kritérií pomocí jejich preferenčního pořadí. 

1.2. Metoda pořadí 

Přepokládáme, že je p kritérií a q expertů. Kritéria jsou uspořádána pomocí přiřazení 

přirozených čísel p, p – 1, … , 1 tak, že pro nejdůležitější kritérium je přiřazeno číslo p, 

nejméně důležitému číslo 1. Nechť aij je číslo přiřazené i-tému kritériu j-tým expertem. 

Váha i-tého kritéria podle j-tého experta se vypočítá následovně: 

( )
2

1

1

+
==

∑
=

pp
a

a

a
v ij

p

i
ij

ij
ij         (2) 

Výsledná váha i-tého kritéria se určí jako: 

( )
2

1
11

qpp

a

q

v
v

p

i
ij

q

j
ij

i +
==

∑∑
==         (3) 

Každý expert stanoví bodové ohodnocení pro jednotlivá kritéria. Výsledná váha 

kritéria je pak stanovena jako podíl bodů získaných pro dané kritérium k celkovému počtu 

udělených bodů všemi experty. 

V této metodě je již přihlíženo k pořadí jednotlivých kritérií, avšak je závislá na počtu 

hodnotitelů a škála bodového hodnocení je celočíselně omezena počtem kritérií. 

1.3. Bodovací metoda 

Opět předpokládáme p kritérií a q expertů. Pro zvolenou bodovací stupnici musí j-tý 

expert ohodnotit i-té kritérium hodnotou aij, která leží na dané stupnici. Čím je kritérium 

důležitější, tím je jeho bodové ohodnocení větší. 

Váha i-tého kritéria podle j-tého experta se vypočítá následovně: 
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∑
=

= p

i
ij

ij
ij

a

a
v

1

          (4) 

Výsledná váha i-tého kritéria se určí jako: 

q

v
v

q

j
ij

i

∑
== 1           (5) 

Tato metoda je svým postupem podobná metodě pořadí, avšak liší se tím, že bodové 

ohodnocení je z předem dané stupnice o různém rozsahu. Zároveň bodové ohodnocení nemusí 

nabývat celočíselných hodnot a dvěma různým kritériím může být přiřazena stejná číselná 

hodnota. 

Díky podrobnější škále, kterou bodové ohodnocení může nabývat, se tato metoda zdá 

být vhodnější než metoda pořadí, avšak v průběhu této metody není brána v úvahu preference 

mezi jednotlivými druhy kritérií. Vhodnějšími metodami stanovení vah kritérií jsou tedy 

takové metody, které se zabývají párovým srovnáním vah kritérií – Fullerova metoda 

a Saatyho metoda. 

1.4. Fullerova metoda 

Tato metoda se také někdy nazývá jako metoda párového srovnávání. Přepokládáme, 

že je p kritérií a q expertů. Všichni experti postupně srovnávají mezi sebou 2 kritéria (ty tvoří 

pár), každý z nich musí provést ( )
2

1
2

−
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

ppp
N  srovnání    (6) 

Tato srovnání lze provádět v tzv. Fullerově trojúhelníku (viz Obr. 1), ve kterém jsou 

znázorněny všechny možné dvouprvkové kombinace kritérií. Experti u každé dvojice 

zakroužkují to kritérium, které pokládají za důležitější. Počet zakroužkování i-tého kritéria 

u j-tého experta je vyjádřen jako aij. 
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1 1 1 … 1 

2 3 4 … p 

 2 2 … 2 

 3 4 … p 

   …  

   …  

   p-2 p-2 

   p-1 p 

    p-1 

    p 

Zdroj:[3];upravil autor 

Obr. 1 Fullerův trojúhelník 

Váha i-tého kritéria podle j-tého experta se vypočítá následovně: 

N
a

a

a
v ij

p

i
ij

ij
ij ==

∑
=1

         (7) 

Výsledná váha i-tého kritéria se určí jako [4]: 

q

v
v

q

j
ij

i

∑
== 1           (8) 

Výhodou této metody je, že vhodnost kritéria je stanovena na základě znalostí expertů, 

při dostatečném počtu rozhodovatelů je částečně zajištěna i objektivita pro stanovení vah 

kritérií. Zároveň je také příznivé, že po rozhodovateli je vyžadována pouze jednoduchá 

a srozumitelná informace. Nevýhodou této metody je, že dvě kritéria si mohou být svou 

významností natolik blízko, že je obtížné jednoznačně určit, které z nich je významnější, 

a není tedy možné používat přesněji členěnou stupnici hodnocení preferencí. 
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1.5. Saatyho metoda 

Saatyho metoda neboli metoda kvantitativního párového srovnávání pro odhad vah 

kritérií patří mezi nejčastěji používané metody pro volbu vah. Stejně jako v předchozí 

Fullerově metodě se srovnávají vždy páry kritérií i a j. Jejich hodnocení se zapisuje do 

tzv. Saatyho matice S = (sij), viz Obr. 2, podle následujících pravidel dle literatury [3] a [5]: 

Zdroj: autor 

Obr. 2 Saatyho matice 

Na rozdíl od Fullerovy metody se však kromě směru preference dvojic kritérií určuje 

také velikost této preference. Ta se vyjadřuje určitým počtem bodů ze zvolené bodové 

stupnice. Saaty doporučuje využít pro vyjádření velikosti preferencí bodové stupnice uvedené 

na Obr. 3. 

Zdroj: 6 

Obr. 3 Saatym doporučená bodová stupnice 

Hodnoty 2, 4, 6, 8 jsou určeny pro hodnocení mezistupňů. 

Při porovnávání máme celkem k kritérií. Každé kritérium je rovnocenné samo se 

sebou, a tedy platí: 1=iis          (9) 

Jestliže expert preferuje slabě i-té kritérim před j-tým, je sij = 3. Preferuje-li silně i-té 

kritérium před j-tým, je sij = 5, atd. 

Je-li preferováno j-té kritérium před i-tým, zapíší se do Saatyho matice převrácené 

hodnoty (sji =1/3 při slabé preferenci, sji =1/5 při silné preferenci atd.). 

Vlastní metoda zahrnuje 5 kroků (zahrnuje výpočet vah vi pomocí normalizovaného 

geometrického průměru řádků Saatyho matice): 

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

=

1...11
............

...11

...1

21

2
12

112

kk

k

k

ss

ss

ss

S

( )

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪

⎨

⎧

−
−
−
−
−

=

ji
ji

ji
ji

ji

sij

 pred opreferován absolutně je9
pred opreferován silně  velmije7

pred opreferován silně je5
pred opreferován slabě je3
     rovnocennájsoua1
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1. Nejprve je nutné vyplnit Saatyho matici tak, že na diagonále budou hodnoty rovny 

jedné (sij = 1). Pokud je i-té kritérium preferováno před j-tým kritériem, tak 

vybereme příslušnou hodnotu ze Saatyho bodové stupnice (viz Obr. 3), Je-li 

preferováno j-té kritérium před i-tým napíšeme příslušné převrácené hodnoty 

ij
ji ss 1= .          (10) 

2. Pro každé i spočítáme hodnotu ∏
=

=
k

j
iji ss

1

.     (11) 

3. Pro každé i spočítáme hodnotu k
ii sR = .     (12) 

4. V dalším kroku vypočteme ∑
=

k

i
iR

1

.      (13) 

5. V posledním kroku Saatyho metody se určí váhy kritérií dle následujícího vztahu 

∑
=

= k

i
i

i
i

R

Rv

1

 .         (14) 

Tímto postupem získáme odhad vah jednotlivých kritérií, který lze zapsat ve formě 

váhového vektoru ( ).,...,, 21 kvvvv =         (15) 

Jak již bylo řečeno výše, tato metoda je v praxi velmi často využívána. Saatyho 

metoda jako vhodný nástroj pro stanovení vah kritérií, neboť výpočet vah touto metodou bere 

v úvahu rozdílné preference mezi kritérii a pro jejich hodnocení je stanovena široká bodová 

škála. Je tedy možné zachytit i mírné rozdíly v preferencích mezi jednotlivými kritérii, které 

jsou pak během procesu stanovení vah zohledněny. 

Saatyho metodu je možné využít nejen ke stanovení preferencí mezi kritérii, ale i mezi 

variantami, a to pomocí analytického hierarchického procesu (AHP), jakožto jedné z metod 

multikriteriální analýzy. 

1.6. Metoda entropie 

Při stanovování vah kritérií metodou entropie se vychází z předpokladu, že kritérium 

je tím významnější, čím více se liší jeho hodnoty pro jednotlivé alternativy, a naopak je méně 

významné, pokud jsou si hodnoty jednotlivých alternativ blízké. Pro stanovení vah jsou 

využívána měřítka nejistoty v daném systému. Výhodou této metody stanovení vah je, že 

nejsou ovlivněny subjektivními postoji expertů. Nevýhodou však je, že tyto váhy nemají 
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obecnou platnost, neboť při jejich stanovování bylo využito hodnot z kriteriální matice, a jsou 

tedy těmito hodnotami ovlivněny. 

Závěr 

V příspěvku bylo uvedeno několik metod, které slouží k určení významnosti (vah) 

jednotlivých kritérií. Rozhodovatel (skupina rozhodovatelů) v určitém podniku musí dobře 

znát podstatu jednotlivých metod, jejich výhody a nevýhody, aby byla zvolena vhodná 

metoda pro stanovení vah kritérií i v závislosti na ostatních faktorech v daném podniku, které 

můžou ovlivnit tuto volbu. Pak bude i zaručeno, že hodnocení dodavatele bude objektivnější a 

tím bude mít i větší vypovídací hodnotu.   

Poznámka: Tento článek je podporován Univerzitou Pardubice v rámci Studentské 

grantové soutěže, projekt č. 51030/20/SG510001. 
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ABSTRACT 

Transport is connecting element between the productive resources, production and 

consumption. Globalization trend consistently puts emphasis on quality and reliability of 

transport and carriage process. Direct international rail transport for changing traffic 

conditions is an important element in the development of logistics chains. The paper is 

focused on the using of common consignment note CIM/SMGS and its importance in 

international rail carriage. 
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VYUŽITIE NÁKLADNÉHO LISTU CIM/SMGS 

V MEDZINARODNEJ ŽELEZNIČNEJ PREPRAVE 

Úvod 

Výhodnosť železničnej dopravy pri preprave hromadných substrátov na dlhé 

vzdialenosti je dlhodobo známa. Súčasná ekonomická kríza globálnej ekonomiky núti 

železničné podniky hľadať nové možnosti nárastu prepravných výkonov. Na druhej strane je 

železničná doprava vystavená neustálej konkurencií zo strany cestnej prepravy. 

Preto Organizácia pre spoluprácu železníc a Medzinárodný železničný prepravný 

výbor zaviedli spoločný nákladný list CIM/SMGS. Spoločný nákladný list CIM/SMGS 

zvyšuje konkurencieschopnosť železničnej nákladnej prepravy v nepriamej železničnej 

preprave pri styku dvoch prepravných režimov, ktorými sú Dohoda o medzinárodnej preprave 

COTIF (v znení JPP CIM) a Dohoda o medzinárodnej železničnej preprave tovaru SMGS.  

1. Prepravno – právne podmienky používania nákladného listu CIM/SMGS 

Nákladný list CIM/SMGS bol vypracovaný Medzinárodným železničným prepravným 

výborom CIT a Organizáciou pre spoluprácu železníc OSŽD za účelom zjednodušenia, 

skvalitnenia a zrýchlenia prepravy tovaru po železnici v medzinárodnej železničnej preprave. 

Bol vytvorený v súlade s ustanoveniami JPP CIM a dohody SMGS.  

Jednotné vzory nákladných listov stanovujú medzinárodné zväzy dopravcov so 

súhlasom medzinárodných zväzov zákazníkov a príslušných orgánov pre colné otázky 

členských štátov, ako aj každej medzištátnej organizácie, ktorá existuje v regionálnom 

hospodárskom spoločenstve a ktorá disponuje zákonodarnými právomocami v colnej oblasti 

Pri prepravách tovarov do krajín, v ktorých sa používajú Jednotné právne predpisy k 

dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave tovarov (JPP CIM) a v opačnom smere sa 

môže používať nákladný list CIM/SMGS. Prepravná zmluva je teda uzatvorená nákladným 

listom CIM/SMGS.  

Územná platnosť prepravných podmienok pri použití spoločného NL CIM/SMGS je 

riešená geograficky, to znamená, že v štátoch, v ktorých platí JPP CIM, sa používa ako 

nákladný list CIM a v štátoch, v ktorých platí Dohoda SMGS, sa používa ako nákladný list 

SMGS za dodržania ustanovení Príručky k nákladnému listu CIM/SMGS, vydanú 

medzinárodným prepravným výborom CIT. 
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Odosielateľ je povinný vystaviť potrebný počet výtlačkov dodatočných kariet pre 

zásielky zo štátov, v ktorých platí SMGS, a to: dva pre odosielaciu železnicu SMGS a po 

jednom pre každú tranzitnú železnicu SMGS, ktorá je zúčastnená na preprave. Pre zásielky zo 

štátov, v ktorých platia JPP CIM, dodatočné výtlačky kariet vystavuje železnica SMGS v 

mieste prekládky prepravovaného tovaru alebo výmeny podvozkov vo forme fotokópie karty, 

ktoré sa overuje dátumovou pečiatkou. 

Pri preprave vozňových zásielok musí byť k nákladnému listu pripojený Výkaz 

vozňov CIM/SMGS, ktorý vyhotoví odosielateľ a odovzdá ho spolu s NL CIM/SMGS 

dopravcovi pri odchode. Výkaz vozňov musí mať rovnaký počet listov, ktoré má NL, vrátane 

dodatočne vyhotovených kariet.  

Pri preprave kontajnerových zásielok sa k nákladnému listu pripojí Výkaz kontajnerov 

CIM/SMGS, ktorý taktiež vyhotoví odosielateľ a odovzdá ho spolu s NL CIM/SMGS 

dopravcovi pri odchode. 

Papierový nákladný list CIM/SMGS sa skladá zo 6 očíslovaných listov formátu A4: 

List 
Prijímateľ listu 

č.  Označenie 

1 Prvopis 

nákladného listu 

Prijímateľ 

2 Karta Dopravca CIM alebo železnica určenia v SMGS 

3 Druhopis 

nákladného listu 

Odosielateľ 

4 
Návestie 

preprava CIM – SMGS: Železnica určenia 

preprava SMGS – CIM: nepoužíva sa 

5 

Odberný/colný list 

Preprava CIM – SMSG: Prijímateľ/colnica 

preprava SMGS – CIM: Colnica alebo dopravca 

v mieste určenia 

6 
Účtovný list 

Preprava CIM – SMGS: dopravca pri odchode 

Preprava SMGS – CIM: nepoužíva sa 

Obr. 1. Jednotlivé diely nákladného listu, Zdroj: [1] 

Výhody NL CIM/SMGS: 

• obe prepravné zmluvy sú zobrazené na jednom hárku papiera formátu A4, 

• vyššia úroveň právnej istoty pre všetkých účastníkov prepravy, 
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• môže byť vydaný elektronicky, 

• harmonizácia oboch prepravných systémov, 

• zníženie nákladov na prepravu, 

• skrátenie dodacích lehôt, zvyšovanie kvality, 

• zlepšenie konkurencieschopnosti železničnej nákladnej dopravy. 

Nové územia používajúce NL CIM/SMGS 

• Ruská federácia (01. 07. 2010 – celé územie Ruskej federácie) 

• Mongolsko (27. 10. 2010 – všetky trasy) 

• Kazachstan (10. 12. 2010 – všetky tranzitné trasy) 

• Čína (2011 – hlavné dopravné osi smerom na Rusko, Mongolsko a Kazachstan) 

• Tadžikistan, Uzbekistan, Turkménsko. 

2. Prepravných výkonov v medzinárodnej železničnej preprave s NL CIM/SMGS 

Používanie NL CIM/SMGS na Slovensku 

Zástupcovia ZSSK Cargo a Ukrajinských železníc na stretnutí v Bratislave dňa 11. 03. 

2008 prijali dohodu o prepravách na spoločný NL CIM/SMGS. Predmetom dohody je 

preprava železorudných peliet v skupinách vozňov na spoločný NL CIM/SMGS. 

Pri použití Nl CIM/SMGS je nutné dodržiavať nasledovné podmienky: 

• jedna skupina vozňov na spoločný NL bude pozostávať zo 14 vozňov, vo vlaku misa 

byť 4 takéto skupiny, čiže 52 vozňov, 

• v jednej skupine vozňov na spoločný NL nesmie byť viac ako 850 ton (v 4 skupinách 

3400 ton), 

• každá skupina musí mať jeden NL CIM/SMGS a výkaz vozňov, 

• nesmie chýbať ani jeden vozeň. 

V žst. Čierna nad Tisou sa však spoločný nákladný list používa len v minimálnom 

rozsahu. Dôvody sú hneď dva. Prvým je samotná propagácia spoločného NL spoločnosťou 

ZSSK Cargo, ktorá nie je na vysokej úrovni. V prípade využívania NL CIM/SMGS sa vytráca 

nutnosť nového podania zásielky v mieste zmeny prepravnej zmluvy, a nie sú potrebné 

komerčné úkony, za ktoré spoločnosť ZSSK Cargo účtuje poplatky.  

Druhým dôvodom je, že vozne širokého rozchodu majú vyššiu ložnú hmotnosť ako 

vozne normálneho rozchodu. Preto je potrebný väčší počet vozňov normálneho rozchodu a 
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musí sa prepisovať Výkaz vozňov. 

Uplatnenie spoločného nákladného listu však na území Železníc slovenskej republiky 

nachádza pri preprave kontajnerových vlakov. Kontajnerové vlaky so spoločným nákladným 

listom majú však prepravnú trasu na pohraničný prechod medzi Poľskom a Bieloruskom 

(Terespol – Brest).  

Pri prepravách medzi dvoma priamymi formami medzinárodnej železničnej prepravy 

v prvej polovici roku 2010 sa podľa typu zásielky so spoločným NL CIM/SMGS prepravilo 

26 217 zásielok a 59 567 zásielok na NL CIM, respektíve na NL SMGS. Zdroj: [3] 

 

 
Obr. 1 Percentuálne vyjadrenie použitia NL CIM/SMGS na Slovensku 

Poľsko 

V Poľsku sa v prvej polovici roku 2010 v medzinárodnej železničnej preprave 

prepravilo 51 175 kontajnerových zásielok a 21 307 vozňových zásielok. Na spoločný 

nákladný sa prepravilo viac pri preprave kontajnerových zásielok, až 76,97% a z vozňových 

zásielok sa prepravilo so spoločným NL iba 0,8%. Zdroj: [3] 
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Obr. 1 Percentuálne vyjadrenie použitia NL CIM/SMGS v Poľsku 

Ukrajina 

Na Ukrajine sa za prví polrok roku 2010 v medzinárodnej železničnej preprave 

prepravilo 850 kontajnerových zásielok a 1 456 vozňových zásielok. Pri preprave 

kontajnerových zásielok sa použil spoločný NL v plnej miere bez použitia iného NL. Pri 

preprave vozňových zásielok sa využíva iba minimálne, to znamená asi 0,8 %. Zdroj: [3] 

 
Obr. 1 Percentuálne vyjadrenie použitia NL CIM/SMGS na Ukrajine 

Záver 

Hlavné využitie spoločného NL CIM/SMGS je v železničnej nákladnej preprave 

smerujúcej z Ázie do Európy a späť. Respektíve spoločný nákladný list má veľký význam pri 
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logistických vlakoch prepravujúce intermodálne prepravné jednotky.  K jednému z najväčších 

partnerov EÚ v medzinárodnom obchode je Čínska ľudová republika. Práve na zabezpečenie 

rýchlej, spoľahlivej a bezpečnej prepravy napomáha prijatý spoločný nákladný list. Ďalšou 

oblasťou uplatnenia spoločného NL, pri predpokladanom raste vyvážaných tovarov z Ázie  do 

členských krajín EÚ, je v možnosti získať konkurenčnú výhodu oproti námornej preprave. 

 

Príspevok je spracovaný v rámci riešenia grantovej úlohy KEGA 453-012ŽU-4/2010 „Nové 

metódy vlakotvorby s podporou výpočtovej techniky a ich spracovanie do multimediálnych 

učebných textov“ na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov  

Žilinskej univerzity v Žiline. 
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EU area especially in Schengen area. There is designed a new systematization of the 

international railway transport from that is outgoing rationalization measures for 
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MEDZINÁRODNÁ ŽELEZNIČNÁ PREPRAVA V KONTEXTE 

SCHENGENSKÉHO PRIESTORU 

Úvod 
Samotné riešenie problému prepravy v medzinárodnej železničnej doprave je komplex 

vzájomne pôsobiacich faktorov. Na jednej strane sú to právne normy spoločenstva (nariadenia 

a smernice), medzinárodné dohody o medzinárodnej železničnej preprave, právne ustanovenia 

jednotlivých štátov a na druhej strane technické a technologické požiadavky na zabezpečenie 

celého prepravného procesu. Článok poskytuje nové pohľady na definovanie medzinárodnej 

železničnej prepravy vyplývajúcich z podmienok harmonizovaného a liberalizovaného 

železničného trhu v jednotnom priestore EÚ a špeciálne v Schengenskom priestore. 

1. Definovanie systematizácie typov medzinárodnej železničnej prepravy 

Významnou bariérou z hľadiska prepravno-právnych vzťahov nastáva pri zmene 

prepravného režimu, kedy je potrebné colné konanie. Možno povedať, že hranica medzi 

prepravnými režimami sa kryje so schengenskou hranicou a navyše je často potrebné 

prekonať aj zmenu rozchodu koľaje. V rámci priestoru EÚ sa medzinárodná doprava 

obmedzuje na prekonávanie technických bariér implementovaním princípov interoperability.  

Existencia schengenského priestoru, ktorý značným spôsobom ovplyvňuje 

organizovanie medzinárodnej železničnej prepravy i samotných technologických postupov 

v pohraničných staniciach vytvára nové podmienky pre nové definovanie a systematizáciu 

typov medzinárodnej železničnej prepravy. Tieto nové definované typy sú uvedené v tab. 1. 

Majú zásadný vplyv na tvorbu technologických postupov prevádzkových procesov 

s medzinárodnými vlakmi a zásielkami.  

Navrhnutá štruktúra typov medzinárodnej železničnej prepravy je v zásade členená 

na prepravy v rámci členských štátov EÚ a medzi členskými štátmi EÚ a tretími krajinami. 

V rámci definovaných typov medzinárodnej prepravy je potrebné taktiež rozlišovať členenie 

podľa možných prepravných režimov a následne produkt železničných dopravných podnikov. 

V prepravách medzi EÚ a tretími krajinami nie je definovaná medzinárodná nepriama 

preprava bez zmeny rozchodu, pretože tento typ prepravy vzhľadom na geografické 

rozmiestnenie rôznych koľajových rozchodov a členských štátov EÚ nie je v praxi 

uplatniteľný.    
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Členenie produktov je navrhnuté na prepravu zásielok v ucelených vlakoch 

a jednotlivých vozňových zásielok v relačných vlakoch (tab. 1), pretože tieto vplývajú na 

technológiu prevádzkových procesov v pohraničnej stanici. Podľa navrhnutej systematizácie 

medzinárodnej prepravy je potrebné riešiť racionalizáciu technologických postupov 

v pohraničných staniciach.  

Produkty železničného dopravného podniku v rámci takto definovanej medzinárodnej 

prepravy možno členiť na ucelené vlaky a relačné vlaky. 

Ucelené vlaky sú určené od jedného odosielateľa k jednému prijímateľovi, tzn. že 

počas prepravy sa radenie vlaku nemení a je stále rovnaké od východiskovej stanice 

po cieľovú stanicu vlaku. Zastavovanie ucelených vlakov počas prepravy je v podstate nutné 

len z dopravných dôvodov (výmena hnacieho dráhového vozidla, výmena vlakovej čaty,  

križovanie a pod.).  

Problematika sprievodnej dokumentácie v ucelených vlakoch je bez potreby 

vážnejších opatrení a zmien z dôvodu podania zásielky vo viacerých vozňoch na jeden NL. 

Pri dodržaní navrhnutej výmeny informácií medzi subjektami zúčastnenými na prepravnom 

procese je potom zastavenie vlaku z prepravných dôvodov v PPS úplne odstrániteľné. 

Tab. 1. Systematizácia typov medzinárodnej železničnej prepravy 

Železničný pohraničný styk Režim prepravy Produkt železničného 
podniku 

Členský štát EÚ – členský 
štát EÚ (vnútri schengenskej 
hranice) 

Cezhraničná priama preprava 
bez zmeny rozchodu 

Ucelené vlaky 
odosielateľské/technologické 

Relačné vlaky (jednotlivé 
vozňové zásielky) 

Cezhraničná priama preprava 
so zmenou rozchodu  

Ucelené vlaky 
odosielateľské/technologické 

Relačné vlaky (jednotlivé 
vozňové zásielky) 

EÚ – tretie krajiny (cez 
schengenskú hranicu) 

Medzinárodná priama 
preprava bez zmeny rozchodu 

Ucelené vlaky 
odosielateľské/technologické 

Relačné vlaky (jednotlivé 
vozňové zásielky) 

Medzinárodná priama 
preprava so zmenou rozchodu 

Ucelené vlaky odosielateľské - 
prekládka/previazanie 
podvozkov 

Relačné vlaky (jednotlivé 
vozňové zásielky) - 
prekládka/previazanie 
podvozkov 
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Medzinárodná nepriama 
preprava so zmenou rozchodu 

Ucelené vlaky odosielateľské - 
prekládka/previazanie 
podvozkov 

Relačné vlaky (jednotlivé 
vozňové zásielky) – 
prekládka/previazanie 
podvozkov 

Tranzit cez členské štáty EÚ 
(cez schengenskú hranicu) 

Medzinárodná priama 
preprava bez zmeny rozchodu 

Ucelené vlaky 
odosielateľské/technologické 

Relačné vlaky (jednotlivé 
vozňové zásielky) 

Medzinárodná nepriama 
preprava so zmenou rozchodu 

Ucelené vlaky odosielateľské - 
prekládka/previazanie 
podvozkov 

Relačné vlaky (jednotlivé 
vozňové zásielky) – 
prekládka/previazanie 
podvozkov 

 

Relačné vlaky sú tvorené železničnými podnikmi a ich úlohou je dopravovať zásielky 

medzi rozhodujúcimi vlakotvornými stanicami, resp. zriaďovacími stanicami. Preprava 

jednotlivých vozňových zásielok je teda náročnejšia v tom, že je potrebné vozne preraďovať 

v určených vlakotvorných a zriaďovacích staniciach. Z pohľadu medzinárodnej železničnej 

dopravy sú dôležité vlakotvorné stanice, ktoré sú určené pre zostavu medzinárodných 

relačných vlakov.  

Nový pojem medzinárodnej prepravy 

Prechod vlakov a zásielok medzi členskými štátmi predpokladá riešenie tejto 

problematiky nielen v oblasti dopravných procesov, ale hlavne v prípadoch preberania 

a odovzdávania vozňových zásielok medzi železničnými podnikmi a hlavne zodpovednosti za 

prepravu zásielky v zmysle telematických aplikácií pre nákladnú dopravu TAF TSI. 

Vzhľadom na platné legislatívne prostredie a pripravované legislatívne opatrenia v oblasti 

medzinárodnej železničnej dopravy je nevyhnutné sa zamerať aj na samotný prechod vlakov 

cez pohraničné stanice a minimalizovať, v ideálnom prípade úplne odstrániť, pobyt vlaku 

v týchto staniciach.  

Pri systematizácii typov medzinárodnej železničnej prepravy je vhodné zaviesť 

rozlíšenie medzinárodnej prepravy medzi členskými štátmi EÚ v rámci schengenského 

priestoru.  Navrhujeme preto zaviesť nový terminologický pojem cezhraničná preprava takto: 
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Cezhraničná preprava je druh medzinárodnej železničnej prepravy medzi 

členskými štátmi Európskej únie a štátmi zúčastnenými na Schengenskej dohode, kedy 

odosielacia stanica a stanica určenia ležia v tomto určenom priestore.  

Cezhraničná preprava bola v rámci systematizácie rozčlenená na prepravu bez zmeny 

rozchodu a so zmenou rozchodu. Keďže zmena rozchodu je otázka technického zvládnutia 

prechodu medzi rôznymi systémami, je riešenie pre oba systémy zhodné.  

2. Racionalizácia technologických postupov v cezhraničnej preprave  

Vytvorením schengenského priestoru sa mení samotná podstata medzinárodnej 

prepravy. Členské štáty Spoločenstva spolu tvoria colné spoločenstvo, jednotný trh, príp. aj 

menovú úniu. Po splnení podmienok smerníc EÚ týkajúcich sa železničnej dopravy, 

interoperability a medzinárodného dohovoru COTIF môže dopravca vykonávať prepravu 

počas celej prepevnej cesty bez nutnosti vykonávania prepravnej činnosti iným ako 

zmluvným železničným podnikom. Môžeme povedať, že preprava vo vnútri schengenskej 

hranice medzi členskými štátmi EÚ má všetky atribúty vnútroštátnej prepravy, pričom 

v tomto prípade chápeme ako štát Európsku úniu. Z hľadiska definície medzinárodnej 

železničnej prepravy musíme považovať aj vnútorschengenské prepravy za medzinárodné, 

pretože prepravná činnosť sa uskutočňuje vždy na sieťach rôznych manažérov infraštruktúry, 

ktorí sú spravidla vo vlastníctve národných štátov. Ťažisko definície medzinárodnej prepravy 

sa tak významovo posúva z prechodu štátnej hranice na prechod medzi sieťami rôznych 

manažérov infraštruktúry (pozri obr. 1).  

 
Vysvetlivky: MI – manažér infraštruktúry; ŽDP – železničný dopravný podnik; PPS  - pohraničná 

prechodová stanica 

Obr. 1. Organizácia cezhraničnej prepravy podľa novej definície Zdroj: vlastné spracovanie 

PPS 1 PPS 2 

Členský štát EÚ Členský štát EÚ Členský štát EÚ 

Odosielateľ 

MI 3MI 2

ŽDP

Prijímateľ 

MI 1
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V cezhraničnej doprave je potrebné skúmať prevádzkové činnosti, ktoré možno zrušiť 

v pohraničnej stanici a v rámci schengenského priestoru aj vlakotvorba relačných vlakov 

nadobúda v rámci EÚ charakter vnútroštátnej vlakotvorby. Pri dosiahnutí želaného cieľa – 

zrušenia pobytu relačných vlakov v pohraničnej stanici, je s prihliadnutím na zabezpečenie 

interoperability telematických aplikácií (TAF TSI) potrebné identifikovať, ako sa zmenia 

technologické postupy so súpravami vozidiel vo vlakotvorných staniciach. Pre dosiahnutie 

zrušenia pobytu vlaku v pohraničnej stanici je potrebné navrhnúť vytváranie odovzdávkových 

zoznamov v elektronickej forme vo východiskovej vlakotvornej stanici relačného vlaku. 

Presunie sa do nej tiež vykonávanie technických a prepravných prehliadok, a teda aj 

spracovanie sprievodných listín. Preprava sprievodných listín je navrhnutá v štandardizovanej 

obálke s presne definovanými údajmi o vlaku, ktorá bude opatrená odtlačkom pečiatky 

železničného podniku, ktorý vlak zostavil.  

Z takto navrhnutej technológie spracovania východiskových a cieľových vlakov 

cezhraničnej dopravy v zriaďovacích staniciach vyplývajú len minimálne nové nároky na 

technologické postupy pri spracovaní týchto vlakov z dôvodu odbúrania pobytov 

v pohraničných staniciach. Navyše pribudnú len činnosti spojené s vyhotovením 

odovzdávkového zoznamu, ktoré je však možné vykonať v rámci prepravnej prehliadky. 

Časové nároky na celkový čas obsluhy súprav vlakov sa zvýšia len z dôvodu vytlačenia 

a doručenia tohto zoznamu. Náklady budú vyvolané len implementáciou vyhotovenia tohto 

dokumentu do IS železničného podniku, resp. manažéra infraštruktúry.  

3. Požiadavky na informačné toky 

Návrh požiadaviek na informačné systémy podporujúce medzinárodnú nákladnú 

železničnú prepravu z hľadiska technologických postupov v dopravných a prepravných 

procesoch v pohraničných, resp. zriaďovacích, staniciach je potrebné vypracovať podľa 

vzťahov pri výmene informácií medzi relevantnými subjektmi podieľajúcimi sa 

na zabezpečení medzinárodnej dopravy: 

• medzi manažérom infraštruktúry a železničným podnikom, 

• medzi odovzdávajúcim a preberajúcim železničným podnikom. 

Návrh rozsahu výmeny informácií medzi železničným podnikom a manažérom 

infraštruktúry obsahuje číslo vlaku, dátum, hrubú hmotnosť vlaku (t), číslo rušňa, počet 

náprav vo vlaku, dĺžku vlaku (m), číslo a názov vstupnej/výstupnej PPS, číslo a názov stanice 

určenia. V prípade tranzitného vlaku sa nemusí udávať stanica určenia, postačí len údaj 

o výstupnej PPS. 
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Navrhovaný rozsah informácií poskytovaných medzi železničnými podnikmi pri 

prechode vlaku hraničným bodom obsahuje číslo vlaku, podacie číslo zásielky, dátum prijatia 

zásielky na prepravu, číslo vozňa zásielky, hmotnosť zásielky, odosielacia krajina, odosielací 

železničný podnik, číslo a názov odosielacej stanice, krajina určenia, číslo a názov stanice 

určenia, názov a číslo pohraničného bodu. 

Predpokladá sa tiež zavedenie predbežného colného konania pomocou špeciálneho IS 

v elektronickej forme. Umožní sa tým tiež vykonávanie činností orgánov štátnej správy mimo 

pohraničných staníc. Colné konanie tak možno vykonávať v zriaďovacích staniciach, resp. vo 

východiskových staniciach ucelených vlakov. Na včasný priebeh elektronického colného 

konania je potrebné podať predbežné colné vyhlásenie minimálne dve hodiny pred vstupom 

tovaru na colné územie EÚ.  

4. Predpokladané úspory z času obsluhy súpravy vlaku v cezhraničnej preprave 

Zjednodušenie technologických postupov v pohraničných staniciach môže zájsť 

v cezhraničnej preprave až po ich úplné zrušenie. V prípadoch organizovania medzinárodnej 

prepravy vo forme relačných vlakov pri predpokladanom presunutí činností z PPS do 

zriaďovacích staníc boli dosiahnuté úspory skúmaním technológie typového vlaku  a 

porovnaním časov spracovania týchto vlakov v pohraničných staniciach pred vytvorením 

schengenského priestoru a po jeho vytvorení (obr. 2). Časy spracovania vlakov boli riešené 

metódou kritickej cesty (CPM) z teórie grafov. 

Preukázané bolo významné skrátenie času vybavovania zásielky pri prechode 

hranicami medzi členskými štátmi EÚ (vnútorschengenská medzinárodná doprava) z povahy 

vnútroschengenského režimu prechodu štátnej hranice a z dôvodu plného uplatňovania 

ustanovení o interoperabilite. 
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Obr. 2. Porovnanie technologických časov spracovania typových vlakov v cezhraničnej 

železničnej doprave –stav s PPS a stav bez PPS 
Záver 

Medzinárodná nákladná železničná preprava v rámci EÚ postupne stráca atribút 

medzištátnej a medzinárodnej prepravy a s prihliadnutím na spoločenskú organizáciu Európy 

získava v niektorých prípadoch charakter vnútroštátnej prepravy. Navrhnutá systematizácia 

typov medzinárodnej prepravy a preskúmanie možností racionalizácie procesov v železničnej 

prevádzke predstavuje základ pre ďalšie skúmanie tejto aktuálnej problematiky. 

 

Príspevok je spracovaný v rámci riešenia grantovej úlohy KEGA 453-012ŽU-4/2010 „Nové 
metódy vlakotvorby s podporou výpočtovej techniky a ich spracovanie do multimediálnych 

učebných textov“ na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov  
Žilinskej univerzity v Žiline. 
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ABSTRACT 

The paper is focused on application of new information’s systems. IS contributes for a 

support of management the transport and carriage processes. From requirements analysis 

phase of information system to transfer the finished software product to the customer 

contains a time-consuming sequence of actions. On another side the proposal of new 

information system can by support the reduction of carriage process, mainly in provision of 

transport and their related activities.   
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NÁVRH INFORMAČNÉHO SYSTÉMU PRE PODPORU 

MEDZINÁRODNEJ NÁKLADNEJ ŽELEZNIČNEJ PREPRAVY 

Úvod  

Informačná podpora medzinárodnej nákladnej železničnej prepravy je rozsiahlou 

problematikou, ktorej cieľom je efektívne zabezpečenie prepravného procesu prostredníctvom 

elektronickej výmeny dát. Prepravný proces je súhrn časovo a vecne nadväzujúcich úkonov, 

ktorými sa uskutočňuje preprava. Problematika nastavenia efektívneho priebehu prepravných 

procesov medzi dopravcom a prepravcom je predmetom riešenia, na ktorom sa spoločne 

podieľajú s využitím dostupných softvérových nástrojov.  

Trendom informačnej podpory medzinárodnej nákladnej prepravy je vývoj 

informačných a komunikačných technológií využívaných počas prepravného procesu. 

Výmena informácií sa uskutočňuje medzi všetkými zúčastnenými subjektmi na prepravnom 

procese, ktoré tvoria predovšetkým prepravcovia, dopravcovia, zasielatelia, manipulačné, 

baliace, skladovacie spoločnosti, colné orgány a pod.  

1. Postupnosť krokov prevádzky IS 

Pre vytvorenie a správnu funkčnosť architektúry IS je nutné navrhnúť 

a charakterizovať postupnosť krokov prevádzky navrhnutého informačného systému 

a samotnú činnosť IS znázorniť algoritmami pomocou vývojových diagramov.  

Postupnosť krokov prevádzky IS je charakterizovaná nasledovne:  

1. Prepravca vyplní vstupný formulár, ktorý pozostáva z údajov povinných 

a nepovinných. Prostredníctvom vyplnených údajov vo vstupnom formulári prepravca vloží 

do IS vstupné požiadavky na realizáciu prepravu. Do skupiny povinných údajov sú začlenené 

údaje, ktoré sú nevyhnutné na vygenerovanie prepravných ponúk IS. Nepovinné údaje 

zahŕňajú napríklad záujem prepravcu o doplnkové služby).  

2. IS svojou činnosťou generuje všetky vhodné prepravné ponuky na základe 

požiadaviek obsiahnutých vo vstupnom formulári. Prvým krokom činnosti IS je výber druhu 

dopravy, ktorým uspokojí prepravnú požiadavku prepravcu.  

3. Výsledkom procesu generovania možností prepravy je výstupný formulár. 

Výstupný formulár obsahuje variantné riešenie prepravných potrieb prepravcu s možnosťou 
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výberu konkrétneho variantu ponúknutej prepravy, záväzným prijatím jednej z ponúk 

prepravy, rezervovaním ponúknutej prepravy1 alebo odmietnutím ponúknutej prepravy.  

4. Výberom ponuky prepravy IS upozorní dopravcu a ostatné zúčastnené subjekty na 

preprave o ich zaradení do prepravného procesu.  

5. Realizácia prepravy a následné finančné vyrovnanie medzi účastníkmi prepravného 

procesu. 

2. Architektúra modulu IS pre železničnú dopravu  

Prepravný proces v železničnej doprave si vyžaduje nielen kooperáciu dopravcu 

a prepravcu, ale aj prepojenie na činnosti dopravného procesu vo väčšej miere ako v cestnej 

doprave. Efektívny priebeh prepravného procesu v železničnej doprave preto závisí aj na 

vysokom stupni kooperácie účastníkov prepravných a dopravných procesov.  

V rámci prístupu do IS je nevyhnutné, aby železničné dopravné podniky a ostané 

subjekty poskytujúce služby v železničnej doprave poskytovali relevantné údaje do 

informačného systému v reálnom čase. IS porovnaním údajov zo vstupného formulára vyberie 

dopravcu. Prvotný výber dopravcu nie je náhodným výberom informačného systému, ale je 

realizovaný na základe vykonaných prepráv v minulosti. Generovanie výberu dopravcu 

prebieha porovnaním vstupných údajov a databáz minulých prepráv, na základe štatistického 

vyhodnotenia výhodnosti dopravcu IS pridelí dopravcu, ktorý je postupne testovaný podľa 

zadaných požiadaviek prepravcu. Tento proces prebieha dovtedy pokiaľ IS nevygeneruje 

vyhovujúcu ponuku, respektíve ponuku, ktorá sa nachádza v určenom časovom intervale 

(napr. čas nakládky dopravného prostriedku môže IS generovať v rozpätí 2 hodín od 

požiadavky prepravcu).  

Prvým rozhodovacím blokom testovania výhodnosti dopravcu je posúdenie vlastníctva 

železničného vozňa. IS porovná na základe vstupného formulára či prepravca má vlastné 

železničné vozne a je držiteľom v zmysle Všeobecnej zmluvy o používaní vozňov AVV. V 

prípade, ak prepravca nie je držiteľom vozňa, potom informačný systém preskúmaním 

databázy vozňového parku dopravcu pridelí vhodný železničný vozeň na uskutočnenie 

prepravy.  

Po určení vhodného typu železničného vozňa s viazanosťou na konkrétneho dopravcu 

je ďalším krokom výber počtu železničných vozňov na uskutočnenie prepravy. IS stanoví, či 

sa jedná o jednotlivú vozňovú zásielku, resp. zásielku pozostávajúcu zo skupiny vozňov alebo 

o ucelený vlak. Overenie kapacity vozňového parku dopravcu umožní výber konkrétnych 
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železničných vozňov na požadovanú prepravu. Následne IS porovnaním databázy GVD 

zaradí vozeň do vlaku, ak sa jedná o jednotlivú vozňovú zásielku alebo zásielku 

pozostávajúcu zo skupiny železničných vozňov.  

V prípade jednotlivých vozňových zásielok a skupiny vozňov IS po preskúmaní 

voľnej kapacity vo vlaku a zaradení vozňovej zásielky do konkrétneho vlaku vygeneruje 

výstupný formulár pre prepravcu. V prípade uceleného vlaku IS preskúma príslušnú databázu 

HDV a voľné vlakové trasy s prihliadnutím na vstupné požiadavky prepravcu. Po vykonaní 

testovania databáz IS vygeneruje výstupný formulár pre prepravcu a zobrazí ponuku 

prepravy.  

Architektúra modulu IS pre železničnú dopravu je znázornený na obrázku č. 1. 
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Obr. 1 Architektúra modulu IS 

3. Architektúra modulu IS pre požiadavky doplnkových služieb 

Je nevyhnutné aby navrhovaný IS bol orientovaný aj na vyhľadávanie poskytovateľov 

doplnkových služieb, ktorí sú v práci uvádzaní ako ostatné subjekty prepravného procesu. 

Prepravca vo vstupnom formulári špecifikuje rozsah doplnkových služieb, ktoré požaduje, IS 

následne generuje na základe stanovených rozhodovacích kritérií ponuky realizácie 

doplnkových služieb.  

Prvé rozhodovacie kritérium je ovplyvnené tým, či prepravca požaduje balenie 

zásielky. V prípade potreby balenia IS stanoví vhodnú obalovú techniku a druh obalu 

vhodných na zabezpečenie potreby prepravcu. Na základe stanovenej obalovej techniky je 

potrebné vybrať baliacu spoločnosť spôsobilú na realizáciu balenia.  

Nasledovným rozhodovacím kritériom je požiadavka prepravcu na ložné operácie so 

zásielkou (nakládka). V prípade kladnej požiadavky na realizáciu ložných operácií IS porovná 

komoditu tovaru s databázou manipulačných prostriedkov a stanoví vhodný manipulačný 

prostriedok na uskutočnenie ložných operácií. Na základe stanoveného manipulačného 

prostriedku je potrebné vybrať manipulačnú spoločnosť spôsobilú na realizáciu ložných 

operácií.  

Prepravca má možnosť ďalej uviesť vo vstupnom formulári potrebu skladovania 

zásielky počas priebehu prepravy. IS na základe požiadaviek prepravcu vyhľadá vhodné 

skladovacie spoločnosti s voľnou skladovou kapacitou na realizáciu potreby skladovania.  
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Ďalším rozhodovacím kritériom je požiadavka prepravcu na poistenie zásielky proti 

poškodeniu. V prípade potreby poistenia IS  vygeneruje prostredníctvom databázy poistného 

krytia ponuky poistenia konkrétnej zásielky.  

Po vygenerovaní všetkých vhodných ponúk realizácie doplnkových služieb pre 

potreby prepravcu IS vykalkuluje na základe databáz cenových ponúk poskytovateľov 

doplnkových služieb cenu za požadované doplnkové služby.  

Záver 
Zavedenie IS  na podporu medzinárodnej nákladnej železničnej prepravy zabezpečí 

racionálne riadenie informačného toku v celom prepravnom procese na všetkých úrovniach s 

nevyhnutnými zdrojmi.  

Informačný systém určený pre podporu medzinárodnej nákladnej prepravy výrazne 

zjednodušuje proces obstarania prepravy vrátane doplnkových služieb podľa požiadaviek  

prepravcu uvedených vo vstupnom formulári IS. V procese poskytnutia vhodných 

prepravných ponúk prepravcovi by bol navrhnutý proces operatívneho generovania 

prepravných ponúk informačným systémom. Po vykonaní generačného procesu by IS zobrazil 

všetky vhodné prepravné ponuky prostredníctvom výstupného formulára on-line.  
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ABSTRACT 

The transport itself has certainly enormous importance especially in the countries usually with 

developed industry and it creates a link between the place of origin and termination point of 

the transmission requirement, whether it is a freight or persons relocation. Therefore, the 

transport has very important role in the logistic chains and its only effective management and 

proper planning can bring the desired positive effect in the entire chain. Its positive benefits 

considering to the characteristics of the transport department also brings the railway transport, 

particularly for transport of large volumes for medium and long distances. At present, the 

railway is still struggling with many obstacles, that avoid its in a moving forward and effictive 

growth. 
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VPLYV KAPACITY ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY NA 

LOGISTICKÉ REŤAZCE 

ÚVOD 

Železničná doprava sa v mnohých prípadoch stáva neefektívnou vytvára tzv. úzke 

miesto v celom logistickom reťazci. Tieto úzke miesta treba podrobiť preskúmaniu a pristúpiť 

k ich eliminácii a až k ich odstráneniu. V zásade možno popísať tri základné faktory, ktoré 

ovplyvňujú efektívnosť železničnej dopravy: 

• kvalita a spoľahlivosť prepravy, 

• kapacita dopravnej cesty, 

• dostupnosť dopravy a flexibilita v jej objednávaní. 

Tieto faktory nie sú absolútne ohraničené a je možno ich rozviesť do viacerých 

podrobnejších úrovní. Jednu z podstatných častí problému efektívnosti železničnej dopravy 

však tvorí faktor kapacity dopravnej cesty, pričom kapacitou železničnej infraštruktúry sa 

rozumie možnosť naplánovať na určité obdobie určitý objem vlakových trás na určitom úseku 

železničnej siete.  I keď sa kapacita javí ako faktor, ktorý nie je potrebné riešiť vzhľadom na 

jej postačujúcu úroveň a to na prevažnej väčšine železničných tratí, treba sa na naskytnutý 

problém pozrieť z iného pohľadu, a to z pohľadu spôsobu jej prideľovania. 

Kapacitu železničnej infraštruktúry prideľuje žiadateľom, ktorý spĺňajú podmienky pre 

pridelenie kapacity, manažér infraštruktúry v súlade s platnými právnymi ustanoveniami na 

nadnárodnej (smernica 2001/14/ES o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, 

vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii) aj 

národnej úrovni (zákon 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

ktorý mení a upravuje zákon 433/2010 Z. z. a tento následne zákon 547/2010 Z. z.), pričom 

v medziach týchto ustanovení sa môže spôsob prideľovania jednotlivými manažérmi 

infraštruktúry mierne líšiť. To však na druhej strane ponúka nové možnosti, ako prispôsobiť 

prideľovanie kapacity požiadavkám dopravcov v súčinnosti so zákazníkmi tak, aby bol 

výsledný efekt prispôsobený konkrétnym podmienkam daného logistického reťazca.  

„Logistika“ prideľovania kapacity železničnej infraštruktúry 

Uvedená skutočnosť istej voľnosti v prideľovaní kapacity ponúka nové možnosti, to 

znamená, že žiadaná a následne pridelená trasa pre logistický vlak môže byť prispôsobená 
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v rámci podmienok a možností manažéra infraštruktúry práve konkrétnej požiadavke 

v logistickom reťazci tak, aby sumárna hodnota prestojov zásielky na dopravnej ceste bola 

vhodným spôsobom rozložená bez vplyvu na kvalitu premiestnenia železničnou dopravou 

v logistickom procese. Táto myšlienka môže byť dokonca naďalej rozvitá na prípady, kedy do 

procesu prideľovania kapacity železničnej infraštruktúry v závažnej miere vstupuje zákazník. 

Na základe spolupráce všetkých troch subjektov (pozri obrázok 1) je možné upraviť nielen 

samotné trasovanie logistického vlaku, ale takisto pre maximalizáciu efektu je možné upraviť 

súvisiace a nadväzné procesy logistického reťazca na samotnú prepravu tak, aby vďaka 

rozvrhu prestojov nebola zbytočne znižovaná kvalita dopravnej prevádzky, a to do takej 

miery, aby nedošlo k zníženiu kvality v logistickom procese, pričom je nutné sledovať 

synergický účinok takýchto krokov. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1. Spolupráca subjektov pri prideľovaní kapacity žel. infraštruktúry (zdroj: autori) 

 

V procese prepravy sa v rámci logistického reťazca kladú požiadavky a dôraz na 

prepravu tovarových tokov za splnenia všetkých predpokladaných atribútov [2]: 

• rýchlosť prepravy, 

• spoľahlivosť dodania v určenom čase, 

• bezpečnosť, 

• komoditná rozmanitosť, 

• dopravná dostupnosť, 

• doplnkové služby a pod. 

 

Pre dosiahnutie požadovaných pozitívnych výsledkov v logistickom reťazci je pre 

prepravu tovarov dôležitým faktorom práve čas (termín) dodania a s ním súvisí takisto aj 

spoľahlivosť v plnení jeho dosiahnutia s čo najmenšími odchýlkami. 
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Nie vždy však musí byť nevyhnutné, aby bol tovar prepravený ihneď po ukončení 

nakládky, a to čo najrýchlejšie do miesta vykládky. V praxi môžu nastať prípady, kedy je pre 

prepravcu dôležitejšia istota dodania v termíne, t. j. samotná preprava nemusí nastať ihneď po 

ukončení nakládky. V takomto prípade vzniká priestor pre úmyselné „spomalenie“ prepravy 

na prepravnej ceste tak, aby termín dodania nebol narušený. Takáto preprava, ktorá si 

nevyžaduje prednostné trasovanie a operatívne uprednostňovanie v dopravnej prevádzke je 

akiste zaujímavá z pohľadu manažéra infraštruktúry. Ak sa pre takéto trasy logistických 

vlakov dokáže vyčísliť podľa určitej závislosti percentuálna zľava z poplatku za použitie 

dopravnej cesty, okamžite sa takáto preprava stáva zaujímavou aj pre prevádzkovateľa 

dopravy na dráhe – dopravcu. Súčinnosť záujmov prepravcu, dopravcu a manažéra 

infraštruktúry je vyjadrená na obrázku 1. 

Na samotné premiestnenie tovarov v rámci logistického reťazca môžu byť kladené 

rôzne časové nároky, pričom vznikajú tri základné prípady časovej tiesne premiestnenia: 

• čo možno najrýchlejšie po ukončení nakládky, kde je kladený dôraz na urýchlené 

premiestnenie tovarov ihneď po ukončení nakládky do miesta vykládky (znázornenie 

v systéme dráha – čas na obrázku 2a). Táto preprava si často vyžaduje sledovanú 

prednostnú prepravu a trasovanie takéhoto logistického vlaku je náročnejšie práve na 

jednokoľajných a vyťažených viackoľajných úsekoch, 

• v presne stanovený čas (JIT, JIS), kde je prioritou práve presne určený čas dodania do 

miesta vykládky, pričom čas ukončenia nakládky sa spravidla približuje hodnote 

najneskôr možného ukončenia nakládky (pozri obrázok 2a). V tomto prípade sa však 

proces v rámci logistického reťazca dá upraviť posunutím doby ukončenia nakládky 

a poskytnúť tak flexibilnejšiu možnosť v plánovaní a trasovaní logistického vlaku, za 

predpokladu spolupráce všetkých troch subjektov (pozri obrázok 1), samozrejme 

s určitými benefitmi pre každý subjekt, 
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Obrázok 2. Možnosti trasovania logistických vlakov (zdroj: autori) 

 
•  v určitom časovom intervale, kde pri dostatočnom časovom rozmedzí je podstatná 

nadhodnotená časová rezerva na prepravu z miesta nakládky (obrázok 2c) do miesta 

vykládky podmienená zákazníkom - prepravcom. Tento prípad sa javí ako zhodný 

s predchádzajúcim (prepravy „Just in time“ a „Just in sequence“), avšak rozdiel tvorí 

voľnosť v dodaní tovaru na určený termín. V takomto prípade je flexibilita 

v spolupráci so zákazníkom čo najväčšia a ponúka široké možnosti na úpravy v rámci 

prepravného procesu a súvisiacich i nadväzných procesov. 

V zásade by malo platiť, že čím je zavedená trasa vlaku nekonfliktnejšia, t. j. 

ústupčivejšia voči iným trasám vlakov, tým by mali byť benefity aj pre zvyšné subjekty 

výhodnejšie: 

• manažér infraštruktúry – flexibilita zavádzania nových trás, zvýšenie výkonov 

• dopravca – zníženie poplatku za dopravnú cestu, zvýšenie výkonov 

• prepravca – zníženie ceny za prepravu, vyššia garancia plnenia GVD 

To znamená, že čím je trasovanie logistického vlaku voľnejšie, t. j. vlak má alebo 

môže mať v medziľahlých dopravných bodoch dlhšie a častejšie prestoje z dôvodu 

organizovania dopravnej prevádzky, tým je cena za dopravnú cestu nižšia. Pritom pri 

určovaní „koeficientu voľnosti“ použiteľného napr. pre určenie zľavy z ceny za použitie 

železničnej dopravnej cesty je potrebné skúmať: 
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• počet zastavení v medziľahlých dopravných bodoch (lineárna závislosť), 

• dobu pobytu v dopravných bodoch (nelineárna závislosť), 

Pre prideľovanie kapacity železničnej infraštruktúry je preto potrebné, aby sa v týchto 

prípadoch po splnení všetkých zákonných podmienok prideľovala kapacita v postupnosti od 

koncového dopravného bodu (DB) po východiskový dopravný bod. V súčinnosti so 

zákazníkom a dopravcom je možné podľa obmedzujúcich podmienok manažéra infraštruktúry 

nastaviť proces prepravy tovarov v rámci logistického reťazca tak, aby boli uspokojené 

potreby všetkých zúčastnených subjektov v rámci prepravy. 

Kapacita železničnej infraštruktúry má v dlhodobom horizonte stanovenú a nemennú 

úroveň. Táto sa spravidla mení podstatnými úpravami železničnej infraštruktúry a pre 

dlhodobé prognózy vývoja prepravných prúdov má neprehliadnuteľný význam. Preto je nutné 

v súčinnosti s prognózami analyzovať a plánovať realizáciu opatrení na zvýšenie kapacity 

železničnej infraštruktúry, pretože „logistika“ prideľovania kapacity môže fungovať iba do 

určitej úrovne využitia priepustnosti. 

Opatrenia na zvýšenie priepustnosti 

Vo všeobecnosti poznáme základné rozdelenie racionalizačných opatrení [1], ktoré sa 

avšak vzťahujú najmä na oblasť technickej a technologickej vyspelosti systémov a zariadení 

železničnej infraštruktúry. Týmito systémami a zariadeniami sa podstatne mení, zjednodušuje 

a racionalizuje aj samotná organizácia dopravnej prevádzky. Sú to: 

• prevádzkovo – organizačné opatrenia, ktoré predstavujú zlepšenie technologických 

a organizačných postupov v riadení dopravnej prevádzky, a ktorých výsledkom je 

najmä dosiahnutie skrátených technologických postupov a zníženie ich časovej 

náročnosti, pričom ich doba realizácie je veľmi krátka a investičná náročnosť nízka. 

Toto opatrenie však pre samotný logistický reťazec neprináša žiadne alebo takmer 

žiadne pozitívne účinky a takisto nevyvoláva synergický efekt iných opatrení v oblasti 

dopravy alebo v ostatných úrovniach logistického reťazca, 

 

• stavebno – rekonštrukčné opatrenia, ktoré predstavujú zmeny v technickom 

a stavebnom usporiadaní staníc a medzistaničných úsekov a v ich vybavení (úprava 

koľajiska v staniciach, zriadenie objektov pre potreby novej organizácie dopravnej 

prevádzky, smerová a výšková úprava traťovej koľaje, zriadenie bezstykovej koľaje, 

vybudovanie nových dopravných bodov (DB), a pod.). Opatrenia sa však vyznačujú 
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vysokou náročnosťou na investície a čas, viazané nielen na samotnú realizáciu, ale aj 

na prípravné práce, projektovú dokumentáciu a projektový prípravu, zabezpečovacie 

práce pri ich realizácii v prevádzke a z toho vyplývajúce obmedzenia dopravnej 

prevádzky atď. Pre zvýšenie priepustnosti rozhodujúcich prvkov železničnej 

infraštruktúry a následné rozšírenie úzkeho miesta v logistickom reťazci však 

predstavujú zásadnú oblasť, ktorej je potrebné venovať pozornosť pre zvýšenie 

flexibility železničnej dopravy, 

• inovačné opatrenia systémov a zabezpečovacích zariadení, ktoré umožňujú 

transparentnejší, rýchlejší a efektívnejší zber, výmenu, triedenie a odovzdávanie 

informácií potrebných nielen v samotnom riadení dopravnej prevádzky, ale ktoré 

tvoria veľmi dôležitú oblasť pre úspešnú a napredujúcu logistiku. Takéto zariadenia 

disponujú schopnosťou poskytnúť vysokú úroveň bezpečnosti a spoľahlivosti 

a v neposlednom rade znižujú technologickú a časovú náročnosť obsluhy zariadení pre 

riadenie dopravnej prevádzky, čo má opäť pozitívny vplyv na faktor času a kapacitu 

infraštruktúry. Tieto opatrenia sú takisto podmienené vysokou mierou investícií. 

Pre dosiahnutie potrebných výsledkov a parametrov dopravy v logistickom reťazci nie 

je nevyhnutné realizovanie týchto opatrení, a to najmä z dôvodu, že samotné premiestnenie 

tovaru nepredstavuje výraznú časovú zložku celého reťazca. Avšak pre maximalizovanie 

pozitívneho efektu s ohľadom na budúci rast objemov prepravy práve vďaka využitiu tohto 

trendu v logistike je potrebné zvážiť určitú správnu postupnosť uskutočnenia aspoň 

niektorých z nich a to pre konkrétne potreby úsekov železničnej infraštruktúry, pretože je ich 

všeobecne možné použiť a aplikovať na akúkoľvek trať na sieti železníc (nielen normálneho 

rozchodu), resp. ich použiť v špecifickej modifikácii vzhľadom na pomery a možnosti danej 

trate , a to v ľubovoľnej usporiadanej kombinácii. 

Záver 

V prepravných procesoch je možné stretnúť sa s rozmanitými požiadavkami 

prepravcov a týmto požiadavkám treba uspôsobiť ponuky dopravných služieb dopravcov. Tí 

sú zasa často krát obmedzovaní možnosťami vlastnými, ale aj možnosťami manažéra 

infraštruktúry. Preto pre správne nastavenie procesu premiestnenia tovarov v rámci 

logistického reťazca je nutnou podmienkou ich vzájomná komunikácia a spolupráca. K nej 

však musí byť vytvorená správna motivácia, z ktorej by plynuli jednoznačné výhody pre 
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všetky subjekty prepravného procesu. Jedným z motivačných nástrojov k takejto spolupráci 

môže byť aj spomínaná „logistika“ prideľovania kapacity železničnej infraštruktúry. 

Podstatnou skutočnosťou, ktorú treba na záver spomenúť je fakt, že zmyslom tohto nástroja 

nie je úmyselné zdržovanie logistických vlakov na sieti železníc a zvyšovanie hroziaceho 

rizika vzniku kongescií v dopravnej prevádzke. Vždy treba mať na zreteli vplyv zamýšľanej 

zmeny na ostatné vstupno-výstupné činnosti prepravného procesu, ktoré musia nutne určovať 

hranice možností na prípadné zamýšľané zmeny v prideľovaní voľných trás pre logistické 

alebo aj ostatné nákladné vlaky. 
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ABSTRACT 

The present state of development of the freight villages in Slovakia can be described 

by the absence of united conception on the state or regional level, that could support 

the inception of freight villages with public access. These freight villages should 

support the economical and commercial growth of regions, national economics and 

effective transport service distribution. There is a positive fact that within the 

operation programe Transport, in the priority axes 3, four intermodal terminals are 

planned in the main transport knots in Slovakia. If we concider the existention of an 

intermodal terminal as basic element of the freight village, than it would be interesting 

to think of the development of intermodal terminals as of the first phase of developing 

the freight villages. The benefits arising from freight villages existention are mainly 

better transport service distribution, competitivenes for middle and small companies in 

region and for the region and state economics as well. 
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MOŽNOSTI VÝSTAVBY VEREJNYCH LOGISTICKÝCH 

CENTIER NA SLOVENSKU – ZHODNOTENIE SKÚSENOSTÍ 

Z NEMECKA 

Úvod 

Súčasný stav výstavby logistických centier na Slovensku je možné charakterizovať 

najmä tým, že neexistuje jednotná koncepcia na úrovni štátu ani vyšších územných celkov, 

ktorá by podporovala vznik logistických centier s verejným prístupom tak, aby tieto 

podporovali ekonomický a hospodársky rast regiónov, národné hospodárstvo a efektívnu 

deľbu prepravnej práce. Je tu však už možno pozorovať progresívny vývoj v oblasti 

terminálov intermodálnej prepravy, ktorých výstavba je naplánovaná v strategických 

dopravných uzloch naprieč celým územím Slovenska. Na druhej strane je nutné povedať, že 

v legislatíve a v strategických rozvojových dokumentoch chýba jednoznačné a záväzné 

stanovenie princípov budovania a fungovania logistických centier tak, aby plnili nielen 

požiadavky svojich zákazníkov, ale aby ich činnosť pozitívne vplývala aj na dopravný vývoj, 

deľbu prepravnej práce, ekologizáciu dopravy, atď. 

1. Súčasný stav logistických objektov na Slovensku: 

Doposiaľ boli na Slovensku vybudované rôzne logistické objekty, žiaden z nich však 

nespĺňa podmienky verejného logistického centra podľa nasledovnej definície. 

Verejné logistické centrum [1] – centrum multimodálneho charakteru obsluhované 

minimálne dvomi druhmi dopravy, zriaďované podľa jednotnej koncepcie na regionálnom 

princípe, v ktorom viacero poskytovateľov ponúka široké spektrum logistických služieb 

všetkým záujemcom v regióne vrátane malých a stredných firiem, a ktoré vzniká s podporou 

verejných rozpočtov na základe verejného obstarávania. Umožňuje poskytovanie služieb 

všetkým záujemcom bez diskriminácie.  

Podobne znie aj definícia logistického centra uvedená v dokumente Európskej 

hospodárskej komisie Organizácie spojených národov, [11] v ktorej je uvedené, že v takomto 

centre sa nachádza aspoň jeden terminál kombinovanej dopravy. 

Niektoré zo súčasných logistických objektov sa nazývajú logistickým centrom, iné 

logistickým parkom, vo všeobecnosti však ide o objekty, ktorých hlavným cieľom je 

poskytovanie skladovacích služieb, príp. konsolidácia a rozdeľovanie zásielok, alebo cross – 
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docking, pričom prioritne tieto objekty využívajú napojenie na cestnú dopravu. Dokumentuje 

to aj ich poloha, ktorá je, hlavne pri najväčších logistických objektoch v bratislavskom 

a trnavskom regióne, situovaná vždy v čo najmenšej vzdialenosti od diaľnice. Keďže práve 

v týchto dvoch regiónoch je aj najkvalitnejšia a najhustejšia sieť diaľnic v SR a navyše majú 

dobré a blízke napojenie na 3 okolité krajiny, je práve tu najväčšia koncentrácia logistických 

objektov. [4] 

Absolútnej väčšine týchto objektov pritom chýba priame napojenie na železničnú 

dopravu (vlečka, terminál). Toto je určite potrebné považovať za veľkú nevýhodu najmä 

v súvislosti s narastajúcim objemom dopravy a súčasným razantnejším uplatňovaním 

dopravnej politiky EÚ. 

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad logistických objektov v SR v roku 2010. 
Tabuľka 1: Prehľad logistických objektov na Slovensku a ich kapacít v roku 2010. 

  Logistické centrum/park Kraj

Skladová 

plocha [m2] 

Voľné 

kapacity [m2] 

Voľné 

kapacity [%] 

Kód 

LO 

1 Westpoint D2 Distribution park Lozorno BA 85 000 10 800 12,71% BA 1 

2 Logistické centrum Bratislava - Rača BA 69 160 4 250 6,15% BA 2 

3 DNV logistics park BA 82 000     BA 3 

4 Bratislava logistics park Senec BA 68 000 10 000 14,71% BA 4 

5 ProLogis park Bratislava - Senec BA 180 000 7 000 3,89% BA 5 

6 Goodman Senec logistic centre BA 45 000 10 000 22,22% BA 6 

7 Logistické centrum Bratislava - Svätý Jur BA 31 530 2 575 8,17% BA 7 

8 Logistické centrum VGP - Eurovalley BA 12 600 6 500 51,59% BA 8 

9 Trnava logistics park TT 180 000     TT  1 

10 ProLogis park Galanta TT 160 000 8 400 5,25% TT  2 

11 Vadual logistik TT 25 000 1 000 4,00% TT  3 

12 EUROFINN Leopoldov TT 3 000 600 20,00% TT  4 

14 Logistické centrum Šárovce NR 7 000 2 000 28,57% NR 1 

15 Logistické centrum Toptrans EU NR 20 000     NR 2 

16 ProLogis park Nové Mesto nad Váhom TN 36 000 0 0,00% TN 1 

17 LogCenter Nové Mesto nad Váhom TN 45 000 15 600 34,67% TN 2 

18 Logistické centrum Prešov - Malý Šariš PO 16 260 0 0,00% PO 1 

19 Logistické centrum SDH Prešov PO 20 800 6 900 33,17% PO 2 

20 Košice logistics platform KE 22 000     KE 1 

Spolu 1 108 350 85 625 7,73%   

zdroj: [4] 
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Na nasledujúcich grafoch sú znázornené porovnania celkových a voľných kapacít 

a tiež voľné kapacity logistických objektov podľa regiónov. 
Graf 1: Porovnanie kapacity logistických objektov na Slovensku 

Celkové a voľné kapacity logistických objektov 
v SR v r. 2010
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Graf 2: Porovnanie voľných kapacít logistických objektov na Slovensku podľa regiónov 

 
zdroj: [4] 
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2. Súčasný stav výstavby verejných terminálov intermodálnej prepravy na území 

Slovenskej republiky 

V rámci operačného programu doprava (OPD) [5] je zámerom štátu aj rozvoj 

intermodálnej dopravy. Ako je uvedené na stránke ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR, jednou zo základných podmienok efektívnej výmeny tovarov je 

vytváranie uzlov, v ktorých dochádza k sústreďovaniu a prerozdeľovaniu tovarov za účelom 

ich efektívnejšej prepravy medzi výrobcami, obchodníkmi a spotrebiteľmi. Ďalej sa uvádza, 

že na Slovensku ešte nie je vybudovaná potrebná infraštruktúra pre používanie systému 

intermodálnej prepravy. Preto ministerstvo zaradilo medzi projekty financované z OPD 2007 

- 2013 aj vybudovanie základnej siete terminálov intermodálnej prepravy (TIP):  

• Terminál intermodálnej prepravy Košice 

Pre projekt výstavby verejného terminálu intermodálnej prepravy v lokalite Košíc boli 

doteraz vypracované: 

o štúdia terminál intermodálnej prepravy Košice (2005),  

o štúdia realizovateľnosti, 

o nákladovo výnosová analýza CBA (Cost-Benefit Analysis), (pomer 

spolufinancovania: 84,79 % KF – Kohézny fond a 15,21 % ŠR – Štátny rozpočet). 

So spoločnosťou Bridgwater Consortium Limited, ktorá má záujem v blízkosti 

terminálov intermodálnej prepravy v Košiciach a v Žiline postaviť logistické parky bolo 

vedených viacero pracovných porád o budúcom fungovaní a prepojení logistického parku 

a terminálu intermodálnej prepravy.   

Spoločnosť Metrans Danubia, a. s., dominantný prevádzkovateľ intermodálnej 

prepravy na Slovensku tiež prejavila záujem postaviť v okolí Košíc súkromný terminál 

intermodálnej prepravy. K dnešnému dňu bola spracovaná a zaslaná informácia ministrovi 

dopravy o stanovisku Metransu vo veci výstavby TIP v Košiciach. Zatiaľ minister nerozhodol 

o ďalšom postupe v projektovej a realizačnej príprave pre výstavbu verejného terminálu 

intermodálnej prepravy Košice. [12] 

• Terminál intermodálnej prepravy Žilina 

Pri projekty výstavby terminálu intermodálnej prepravy v Žiline boli spracované: 

o štúdia terminál intermodálnej prepravy Žilina (2004, aktualizácia 2006), 

o štúdia realizovateľnosti, 
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o nákladovo výnosová analýza CBA (pomer spolufinancovania: 84,40 % KF 

a 15,60 % ŠR). 

So spoločnosťou Bridgwater Consortium Limited boli vedené rokovania o výstavbe 

a spolupráci logistického parku a terminálu intermodálnej prepravy. Pre TIP v Žiline začala 

projektová príprava v roku 2008. Vo verejnej súťaži pre zhotovenie projektovej dokumentácie 

v rozsahu DÚR (dopravno-územné rozhodnutie) a EIA (ekonomicko-investičná analýza) 

zvíťazila  spoločnosť Reming Consult, a. s. Vypracovávanie projektovej dokumentácie 

v rozsahu DÚR a EIA má byť ukončené v máji roku 2010. Následne budú ďalšie časti 

projektovej dokumentácie a samostatná výstavba realizovaná prostredníctvom Žltého FIDICu. 

Uvedenie terminálu do prevádzky sa predpokladá v roku 2011. [12] 

• Terminály intermodálnej prepravy na území západného Slovenska a Bratislavy 

Vzhľadom na to, že „Štúdia zhodnotenia potenciálu  Slovenskej republiky vo 

vnútrozemskej intermodálnej prepravy v EÚ“ [13] dala pre región západného Slovenska širšie 

odporúčania bola z technickej pomoci operačného programu vypracovaná štúdia s názvom 

„Štúdia možností optimalizácie intermodálnej prepravy na území západného Slovenska 

a Bratislavy“, (VÚD Žilina 2008) [14]. Cieľom štúdie bolo určiť najvhodnejšie umiestnenie 

terminálov intermodálnej prepravy (trimodálneho, t. j. s napojením na Dunaj a bimodálneho 

pre západoslovenský kraj) a súčasne navrhnúť optimálne varianty výstavby z technického a 

ekonomického hľadiska. Na základe výsledkov „Štúdie možností optimalizácie intermodálnej 

prepravy na území západného Slovenska a Bratislavy“ bola odporučená výstavba 

trimodálneho TIP v lokalite prístav Bratislava v troch variantoch. V súčasnosti prebiehajú 

rokovania o jednotlivých variantoch, aby výstavbou verejného terminálu intermodálnej 

prepravy neboli ohrozené zámery podnikateľských subjektov pôsobiacich v tejto lokalite.  

V prípade výstavby terminálu intermodálnej prepravy na území západného Slovenska 

(mimo územia mesta Bratislava), ktorý by mal zároveň slúžiť ako HUB terminál pre SR, bola 

navrhnutá lokalita v blízkosti železničnej stanice Leopoldov. Pre uvedené lokality bude 

v krátkom čase podaná Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre spracovanie projektovej 

dokumentácia v rozsahu DÚR a EIA vrátane štúdie realizovateľnosti. Výstavba terminálov 

a ich spustenie do prevádzky sa predpokladá v roku 2012.  

• Terminál intermodálnej prepravy Zvolen 

Keďže pre výstavbu terminálu intermodálnej prepravy v blízkosti Zvolena 

v súčasnosti nie je dostatočný potenciál aby bola realizovaná výstavba štandardného terminálu 
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intermodálnej prepravy (s navrhovanou kapacitou 70 000 TEU ročne), pripravuje sa výstavba 

terminálu s nižšou kapacitou s možnosťou zvýšenia jeho kapacity v prípade potreby až na 

plnú kapacitu.  

• Inteligentný systém riadenia terminálov  

Súbežne s prípravou výstavby vyššie uvedených terminálov intermodálnej prepravy sa 

pripravuje projekt zabezpečenia riadenia prevádzky terminálov na prostredníctvom 

komplexného informačného systému, t. j. systému vnútorného riadenia prevádzky terminálu 

a prepojením na informačné systémy prevádzkovateľom intermodálnej prepravy. Systém bude 

zabezpečovať potreby komplexných logistických prepravných reťazcov. 

3. Logistické centrá v Nemecku 

V krajinách západnej Európy sú logistické centrá budované už dlhší čas než je tomu na 

Slovensku. Pre Slovensko je aj pojem logistické centrum pomerne nový, v týchto krajinách 

však už majú skúsenosti aj s budovaním siete verejných logistických centier. Lídrom v tejto 

oblasti je určite Nemecko, ktoré začalo svoje prvé verejné logistické centrum – GVZ Brémy 

budovať už v roku 1985. Dnes má krajina vybudovanú sieť 35 verejných logistických centier, 

nazývaných centrá nákladnej dopravy (Güterverkehrszentrum – GVZ), zapojených do siete 

DGG, pričom sa uvažuje o výstavbe ďalších. DGG je pritom obchodná spoločnosť (Deutsche 

GVZ-Gesellschaft mbH), ktorá slúži na podporu kooperácie jednotlivých GVZ medzi sebou. 

Táto spoločnosť pôsobí hlavne v oblasti implementácie intermodálnych relácií medzi 

jednotlivými GVZ, v oblasti výskumu a medzinárodného poradenstva, intenzifikácie 

lokálneho marketingu a harmonizácie výkonových štandardov, v oblasti benchmarkingu, 

vytvárania poolov a vývoja trvalo udržateľných plánov služieb v GVZ. [3] 

Avšak medzi jednotlivými GVZ tiež existujú rozdiely. Niektoré z GVZ, ktoré sú 

členmi DGG dokonca nemajú vybudovaný terminál KD (rok 2010). Možno to však 

považovať za výnimku, ktorá potvrdzuje pravidlo, keďže iba GVZ Rostock nemá terminál 

a v 4 existujúcich GVZ sa terminál plánuje. Terminál KD je plánovaný (2010) v GVZ 

Magdeburg, Südwestsachsen, Osnabrück a Berlin Ost Freienbrink. Tu je však potrebné si 

všimnúť, že GVZ Südwestsachsen má decentralizovaný model a tvoria ho tri samostatné 

logistické plochy a GVZ Berlin Ost Freienbrink je súčasťou siete GVZ okolo Berlína, kde 

ďalšie dve GVZ terminál KD majú. Rostock ako dôležitý prístav má hneď niekoľko 

výkonných terminálov. Čo sa týka veľkosti samotných GVZ, aj tu existujú relatívne veľké 

rozdiely, ako je uvedené v tabuľke . Vo všeobecnosti platí, že tzv. netto plocha GVZ tvorí 
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približne 62% celkovej (brutto) plochy. Netto plocha znamená, že na tejto ploche nie je 

možné stavať budovy alebo infraštruktúru, pretože tieto stavby už na danom mieste existujú. 

Priemerná brutto plocha GVZ predstavuje približne 173 ha. [3] 

Na nasledujúcom grafe sú graficky znázornené brutto plochy jednotlivých GVZ 

združených v DGG. Tieto údaje sú však iba orientačné, keďže niekedy je do brutto plochy 

GVZ započítaná veľká plocha, ktorá je síce vo vlastníctve logistického centra, ale je 

v súčasnej dobe nevyužívaná a s jej využitím sa počíta až pri náraste objemu tovarových 

tokov v logistickom centre (je ponúkaná zákazníkom na prenájom). Naopak, niekedy je brutto 

plocha GVZ relatívne malá, avšak logistické centrum sa nachádza v prístavnej oblasti a okolo 

neho sa nachádzajú ďalšie logistické objekty a terminály s veľkou výkonnosťou. Taktiež pri 

samotnej priestorovej veľkosti GVZ zohrávajú úlohu aj požiadavky zákazníkov (napr. 

automobilka alebo automotive firmy, veľa priemyselných firiem v regióne a pod.). 

Graf 3: Grafické znázornenie priestorovej veľkosti GVZ 

 
zdroj: [3] 

Podľa DGG mbH, výhody verejných logistických centier sa dajú rozčleniť do 4 

hlavných oblastí [3]: 

1. Logistika ako ekonomický faktor podnikateľských subjektov: 
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Diverzifikácia výrobných procesov a tendencie využívania outsourcingu vo výrobe 

a obchode si vyžadujú moderné a inovatívne logistické štruktúry, ktoré by mohli byť 

implementované vo verejných logistických centrách. 

Verejné logistické centrá poskytujú stredne veľkým podnikom šancu na splnenie 

trhových požiadaviek prostredníctvom kooperácie s vyhovujúcimi partnermi. 

Vybudovanie dostatočnej infraštruktúry a doplnkových stavieb a tiež upevnenie 

logistického know-how zaručuje regiónu schopnú pozíciu v medzinárodnej konkurencii siete 

logistických oblastí. 

2. Trendy smerujúce k intermodalite 

Verejné logistické centrá ako rozhrania medzi rôznymi druhmi dopravy poskytujú 

optimálne podmienky pre vybudovanie intermodálnych prepravných reťazcov. 

Možnosť použiť alternatívny druh dopravy zlepšuje podnikateľskú flexibilitu 

a garantuje kvalitu logistických služieb. 

Železnice a vnútrozemské vodné cesty profitujú z rastu trhu nákladnej dopravy, tým, 

že poskytovatelia logistických služieb sú previazaný s intermodálnymi terminálmi. 

Vysoká závislosť logistiky na cestnej doprave je efektívne kombinovaná s výhodami 

ostatných druhov dopravy. 

3. Výhody zo synergických efektov 

Typická zmes rôznych spoločností a spektrum logisticky orientovaných služieb vo 

verejných logistických centrách poskytuje vyhovujúce podmienky na rozvoj nových 

obchodných príležitostí. 

Riadiace orgány verejných logistických centier podporujú spoločnosti, ktoré sú 

nájomcami v takýchto centrách a to prostredníctvom príslušnej podpory implementácie 

nových nápadov ohľadne poskytovaných produktov služieb. 

Priame úspory nákladov vo verejných logistických centrách sú dosahované spoločným 

nákupom a združovaním zdrojov. 

4. Spájanie logistických prvkov 

Pojem „Freight Village“ („verejné logistické centrum“) nesúvisí iba so znížením 

objemu nákladnej dopravy (cestnej) alebo so zmenou druhu dopravy, ale vzťahuje sa tiež na 

prispôsobenie sa infraštruktúry a stavieb budúcim požiadavkám logistického trhu. 
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Celkové benefity jedného jediného verejného logistického centra môžu byť merané iba 

v obmedzenej sfére, avšak stúpajú s počtom dodatočných oblastí verejných logistických 

centier spolupracujúcich na rôznych úrovniach. 

Spájanie verejných logistických centier do prepojenej siete poskytuje účinné 

ekonomické a dopravné cykly a stabilizuje konkurencieschopnosť zúčastnených spoločností. 

4. Potenciál Slovenska v budovaní verejných logistických centier 

Z uvedených údajov je možné zistiť, že jedným zo základných prvkov verejného 

logistického centra je terminál kombinovanej dopravy. Ak verejné logistické centrum 

obsahuje tento prvok, stáva sa prvkom, ktorý zvyšuje konkurencieschopnosť spoločností 

využívajúcich jeho služby. S terminálom kombinovanej dopravy môže verejné logistické 

centrum plniť úlohu zvyšovania podielu intermodálnej prepravy v regióne, resp. krajine, čím 

prispieva k plneniu zásad dopravnej politiky EÚ. 

Pozitívnym krokom na Slovensku je zaradenie výstavby siete verejných terminálov 

intermodálnej prepravy do prioritnej osi č. 3 operačného programu Doprava. Ich výstavba je 

tým správnym momentom na uvažovanie o miestach zabezpečujúcich komplexnú obsluhu 

regiónov z pohľadu prepravy nákladu – verejných logistických centrách, ktoré na Slovensku 

chýbajú. Výstavba takýchto verejných centier sústreďujúcich ponuku logistických služieb 

v regióne by mohla prebiehať v etapách, pričom výstavba terminálov intermodálnej prepravy 

by logicky predstavovala prvú etapu. V ďalšej etape by sa terminály rozšírili o potrebné 

dopravné a skladovacie plochy a súčasne by sa vyriešilo organizačno – ekonomické 

usporiadanie verejného logistického centra a postavenie jednotlivých spoločností v ňom 

združených. Tretia etapa by potom už predstavovala len rozširovanie existujúcich VLC. 

Jedným z problémov pri úvahách o budovaní verejných logistických centier sa zdá byť faktor 

nedostatku priestoru (ak by VLC boli pri zamýšľaných termináloch intermodálnej prepravy), 

aj tu však vidíme príklad z Nemecka – použitie decentralizovaného modelu v GVZ Koblenz, 

kde funguje prekladisko v prístave v jednej časti mesta a skladové priestory v blízkosti 

diaľnice v inej časti mesta. 

Ak porovnáme Slovensko so spolkovými krajinami Nemecka prostredníctvom 

vybraných demografických ukazovateľov, vidíme markantný rozdiel najmä v ukazovateli 

HDP na 1 obyvateľa, kde krajiny s podobným počtom obyvateľov a rozlohou dosahujú 

približne 1,72 až 2,14 násobku HDP na obyvateľa ako Slovensko. Podobný problém je aj 
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s ostatnými spolkovými krajinami, keď priemerne dosahované HDP na obyvateľa je zhruba 

dvojnásobne vyššie ako HDP na obyvateľa na Slovensku. Príklad je uvedený v tabuľke 2. 

Tabuľka 2: Porovnanie Slovenska s vybranými krajinami na základe demografických ukazovateľov 

Krajina 

Rozloha 

[km2] 

Počet 

obyvateľov 

Hustota 

obyvateľstva 

2010 HDP /1 

obyvateľa 

[EUR] 

2009 HDP /1 

obyvateľa 

[EUR] 

Index 

10/09 

Slovensko 49 035 5 429 763 111 11 640 12 140 0,96 

Česká republika 78 866 10 230 060 130 14 200 13 500 1,05 

Dolné Sasko 47 618 7 937 280 167 26 958 25 918 1,04 

Brandenbursko 29 477 2 517 726 85 22 171 21 535 1,03 

Sasko-Anhaltsko 20 445 2 373 485 116 21 976 21 251 1,03 

49 922 4 891 211 98 22 073 21 393 1,03 

zdroj: Eurostat, vlastný prepočet 

Problém s neporovnateľným ukazovateľom HDP na 1 obyvateľa je spôsobený najmä 

vyššou industrializáciou Nemecka, ako aj produkciou výrobkov a služieb s vysokou pridanou 

hodnotou. Napríklad spolková krajina Dolné Sasko je jednou z najproduktívnejších 

spolkových krajín Nemecka a tomu zodpovedá aj počet VLC (teda GVZ), ktorých sa tu 

nachádza až 8 – najviac zo všetkých spolkových krajín. Pritom je to však po Bavorsku 

rozlohou 2. najväčšia spolková krajina Nemecka.  V spolkových krajinách Brandenbursko 

a Sasko-Anhaltsko sa nachádza spolu 5 GVZ.  

Ak porovnávame ukazovatele infraštruktúrnej vybavenosti krajín, opäť vidíme 

rozdiely medzi vybranými spolkovými krajinami a Slovenskom, okrem dĺžky ciest pre 

motorové vozidlá a z toho vyplývajúcej hustoty cestnej siete sú všetky ostatné ukazovatele 

Slovenska horšie. Údaje sú uvedené v tabuľke 3. 
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Tabuľka 3: Porovnanie Slovenska s vybranými krajinami na základe ukazovateľov o infraštruktúre 

Krajina 

Dĺžka infraštruktúry [km] 

Hustota siete 

[km/km2] 

Kanále  Rieky Diaľnice 

Cesty pre motorové 

vozidlá 

Železničné trate 

celkom C Ž 

Brandenbursko 372 833 795 11 596 2 758 0,42 0,09 

Dolné Sasko 631 1 077 1 431 26 803 4 105 0,59 0,09 

Sasko-Anhaltsko 123 454 407 10 548 2 210 0,54 0,11 

Slovensko 39 134 400 43 488 3 623 0,90 0,07 

Česká republika 39 637 729 54 990 9 578 0,71 0,12 

zdroj: Eurostat, vlastný prepočet 

Z uvedených údajov je možné konštatovať, že porovnávanie s takou vyspelou 

ekonomikou, akou Nemecko je prináša zaujímavé zistenia. Napríklad, ak by na Slovensku 

vznikli 4 verejné logistické centrá, potom pri porovnaní by bol index vyjadrujúci počet VLC 

na 1 000 štvorcových kilometrov krajiny rovný 0,08157, pričom tento istý ukazovateľ je za 

všetky spolkové krajiny priemerne 0,09368 (ak abstrahujeme spolkové krajiny Brémy 

a Hamburg). Zaujímavejší je index vyjadrujúci počet VLC na 1 000 EUR HDP na 1 

obyvateľa krajiny. Ak by sa na Slovensku boli 4 verejné logistické centrá, potom by dosiahlo 

hodnotu tohto indexu 0,329, pričom podobne vysokú hodnotu dosahuje iba jediná spolková 

krajina – Dolné Sasko – 0,309. Ak by existencia VLC v krajine bola priamo úmerná výške 

HDP na 1 obyvateľa, potom by na Slovensku malo existovať 1,14, čiže 1 verejné logistické 

centrum, podľa priemernej výšky indexu vo všetkých spolkových krajinách. 

Je zrejmé, že existencia verejného logistického centra (alebo siete VLC) nemôže byť 

závislá iba od jedného faktoru, a že je potrebné do úvahy vziať nielen celkovú analýzu 

súčasných požiadaviek ale aj odhad požiadaviek zákazníkov v budúcom období. 

Záver 

Je zrejmé, že existencia verejného logistického centra (alebo siete VLC) nemôže byť 

závislá iba od jedného faktoru, a že je potrebné do úvahy vziať nielen celkovú analýzu 

súčasných podmienok ale aj odhad požiadaviek zákazníkov v budúcom období.  

Ak uvažujeme za smerodajné skúsenosti so zavedením verejných logistických centier 

v Nemecku, potom výhody, ktoré predstavujú do budúcnosti sú nezanedbateľným faktorom 

rozvoja podnikateľskej činnosti v regiónoch koncentrujúcich priemysel. V tomto zmysle je 

potrebné podrobne preskúmať potreby logistických služieb pre podnikateľské subjekty 
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v jednotlivých regiónoch. Zároveň je potrebné podrobne analyzovať tovarové toky smerujúce 

do a z regiónov z hľadiska celkovej prepravnej vzdialenosti a použitého druhu dopravy a na 

základe takejto analýzy potom vypracovať ich optimalizáciu s použitím logistického centra 

ako prvku sústreďovania a prerozdeľovania tovarov s vhodnou ponukou dopravných služieb. 

Predmetom ďalšieho výskumu by teda malo byť podrobné sledovanie tovarových tokov 

v regiónoch s rozvinutým priemyslom. 

Benefity vybudovania verejných logistických centier: 

• VLC – dôležitá súčasť dopravnej politiky štátu v zmysle trvalo udržateľnej 

a ekologickej dopravy, 

• VLC – nástroj štátnej a regionálnej politiky, z ktorého plynú ekonomické výhody 

a vyššia konkurencieschopnosť podnikateľských subjektov, krajiny a regiónov. 
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Air transport is an integral part of society in the 21st century and contributes to 

European and global integration. However, it also contributes to climate change. From 

1990 to 2004 grew in the EU greenhouse gas emissions from international air transport 

by 87%. It is estimated doubling of air traffic between 2005 and 2020. Without the 

introduction of new policies will continue to increase emissions and thwart the efforts 

of other sectors. Solution of the situation is not easy, there is possibility to include 

aviation to the EU ETS, the four pillar IATA strategy, alternative fuels and more. 
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PROBLEMATIKA ZAČLENĚNÍ LETECTVÍ DO SYSTÉMU EU 

ETS A DALŠÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ SNÍŽENÍ PRODUKCE 

EMISÍ CO2 LETECKOU DOPRAVOU 

Letecká doprava tvoří nedílnou součást společnosti 21. století a přispívá k evropské 

a globální integraci. Podílí se však bohužel rovněž na změně klimatu. Její podíl na celkových 

emisích skleníkových plynů je v Evropské unii (EU) přibližně 3 %, přičemž většina z nich 

pochází z mezinárodních letů. Negativní skutečností leteckých emisí je především jejich 

prudký růst. V letech 1990 až 2004 narostly v EU emise skleníkových plynů z mezinárodní 

letecké dopravy o 87 %. Politická opatření vedla mezitím ke snížení celkových emisí 

z ostatních odvětví. Odhaduje se, že mezi lety 2005 a 2020 se objem letecké dopravy více než 

zdvojnásobí a bez zavedení nových politik bude nárůst emisí nadále mařit úsilí vyvíjené 

v ostatních odvětvích. Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO, International Civil 

Aviation Organization) v současné době hledá řešení pro efektivní snížení emisí 

produkovaných mezinárodní leteckou dopravou.  

EU ETS a začlenění třetích zemí do systému 

Po dosavadním neúspěchu organizace ICAO se Evropská komise rozhodla začlenit 

letectví do již fungujícího systému pro obchodování s emisemi skleníkových plynů 

ve Společenství (EU ETS). Systém EU ETS (Europe Union Emission Trading System) by měl 

motivovat letecké dopravce snižovat emise a současně z finančních výnosů podporovat 

snižování vlivu letectví na životní prostředí.  

EU ETS je centrálním pilířem environmentální politiky Evropské unie, který funguje 

od 1.ledna 2005. Od roku 2012 se připravuje začlenění letectví do systému obchodování 

s emisemi ve Společenství. Evropská komise připravila seznam leteckých dopravců, kteří 

budou povinně předkládat pravidelné reporty o množství vypuštěných emisí CO2 do ovzduší a 

na základě vyhodnocení těchto reportů, jim bude nejprve příslušné množství emisních 

povolenek přiděleno a posléze budou získávat potřebné množství emisních povolenek 

prostřednictvím obchodování na aukci. Cílem systému EU ETS je snížení emisí skleníkových 

plynů nákladově efektivním a ekonomicky účinným způsobem, snížení emisí skleníkových 

plynů o 20% do roku 2020 oproti roku 1990, a dále snížení emisí skleníkových plynů o 50% 

do roku 2050 oproti roku 1990. K dosažení vytčených cílů mají pomoci Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování 
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s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 

96/61/ES a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/101/ES ze dne 19. listopadu 2008, 

kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem začlenění činností v oblasti letectví 

do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství. 

Systém EU ETS pro letecké provozovatele je koncipován tak, aby stabilizoval 

množství produkovaných emisí na úrovni průměru emisí v období 2004 - 2006. 85% těchto 

emisí bude mezi letecké provozovatele rozděleno zdarma. Pouze 15% z celkového objemu 

bude distribuováno mezi operátory pomocí dražeb povolenek, přičemž výnos z prodeje aukcí 

povolenek by se měl využít za účelem boje proti změně klimatu v EU a třetích zemích. 

Přestože nová směrnice ponechává rozhodnutí o využití příjmů z obchodování s emisemi z 

letectví na členských státech, obsahuje doporučení, aby tyto finanční prostředky byly určeny 

na opatření ke snižování emisí skleníkových plynů, na přizpůsobení se dopadům změny 

klimatu zejména v rozvojových zemích a na financování výzkumu a vývoje v oblasti 

zmírňování negativních dopadů na životní prostředí.  

Na základě provedených dopadových studií se nepředpokládá, že zařazení leteckých 

provozovatelů do EU ETS povede k dramatickým a negativním změnám. Nákladová 

efektivita tohoto opatření je, v porovnání s jinými ekonomickými a fiskálními nástroji, jako je 

např. zdanění leteckého paliva, výrazně vyšší. Systém EU ETS přináší stejný environmentální 

přínos při nižších nákladech pro společnost nebo jinými slovy vyšší environmentální přínos, 

při stejných nákladech. Předpokládá se, že letecké společnosti budou do velké míry nebo 

dokonce v plném rozsahu schopné přesunout náklady na účast v systému na své zákazníky. 

Ceny vnitroevropských letů by se následně mohly zvýšit o 2 – 9 Euro a v případě zámořských 

či mezikontinentálních letů by cena mohla vzrůst o 8 – 40 Euro. Takovéto navýšení cen se 

pravděpodobně projeví ve snížení růstu poptávky o 0,1 až 2,1 %.  

Zařazení leteckých provozovatelů do systému EU ETS je součástí komplexní strategie 

snížení negativních dopadů letectví na životní prostředí. V rámci této strategie se EU 

nezaměřuje pouze na tržně orientované nástroje. Aktivity v této oblasti dále zahrnují projekty 

Single European Sky, modernizace řízení letového provozu (projekt SESAR) a zintenzivnění 

výzkumného úsilí v oblasti letectví, zejména prostřednictvím programu CLEAN SKY. 

Ten počítá s uvolněním 1,6 mld. Eur na podporu vědy a výzkumu nových „zelenějších“ 

technologií v oblasti letectví. 
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Velmi citlivá je problematika začlenění dopravců z třetích zemí do systému EU–ETS. 

Na jedné straně je z důvodu zachování konkurenceschopnosti leteckých dopravců z členských 

států EU nezbytné, aby se tento systém vztahoval i na dopravce ze třetích zemí. V opačném 

případě by totiž tito dopravci měli v porovnání s dopravci z EU konkurenční výhodu.  

Avšak poslední události ukazují, že nejvlivnější a současně nejpostiženější třetí země, 

mezi které patří USA, Čína, Rusko, Indie, Brazílie a Japonsko, jsou jednoznačně proti 

zavedení jednostranné „daně“ za vypuštěné emise. Kongres USA schválil zákon, který odmítá 

účast amerických leteckých společností v systému EU ETS. USA se tímto krokem důrazně 

postavili proti jednostrannému kroku EU. Návrh zákona, jenž Kongres schválil, pověřuje 

ministerstvo dopravy zakázáním účasti leteckých společností USA v jednostranných 

programech nákupů emisních povolenek systému EU ETS. Federální úřady mají povinnost 

zajistit, že letečtí dopravci USA nebudou takovými programy poškozováni. 

USA si tuto reakci načasovali ihned po jednání ICAO, které kritizovalo, že EU v 

březnu 2011 rozhodla, že všechny letecké společnosti, které létají na území členských zemí 

EU, budou od ledna 2012 platit povolenky nejen za emise oxidu uhličitého v době letů nad 

EU, ale za celou trasu letu. Tento krok výrazně poškozuje provozovatele dálkových letů.  

Alternativní paliva 

Ropa má a pravděpodobně bude mít v sektoru dopravy stále dominantní postavení a 

jak se v minulosti ukázalo, také nestabilní cenu. Již nyní jsou pozorovatelné změny klimatu a 

je nezbytné pokusit se tento vývoj zvrátit. Další možností, jak dosáhnout snížení emisí 

skleníkových plynů produkovaných leteckou dopravou nebo alespoň zachovat současnou 

úroveň produkce emisí při nárůstu letecké dopravy, je zavádění alternativních paliv.  

Možnosti alternativních paliv vhodných pro letectví: 

• současná bio-paliva 

(bio-oleje, ethanol), nepříliš oblíbená pro jejich nákladnou výrobu, 

• alternativní paliva derivovaná z uhlí a přírodního plynu  

(CTL, GTL), výroba CTL a GTL je finančně výhodnější než výroba bio-paliv, 

současně se spalováním uvolňuje méně emisí CO2, 

• hydrorafinace oleje z rostlin 

výhodou je lepší kvalita paliva, nízké emise CO2, nevýhodou je však vysoká cena 

základní suroviny náročné na pěstování, 

• BTL (Biomass to liquid) 
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výhodou jsou nízké emise CO2, nevýhodou je nedokonalost současné výrobní 

technologie a nedostatečné množství továren pro masovou výrobu tohoto paliva, 

• třetí generace bio-paliv (technologie zpracování je ve vývoji) 

základem by měla být rostlina algea 

V souvislosti s užitím alternativních paliv se objevují negativní faktory související 

s ochranou životního prostředí. Je nutné se zabývat vztahem potraviny vs. bio-paliva, protože 

první generace bio-paliv se vyrábí z produktů, které se využívají pro výrobu potravin. Dále 

pak vztahem CO2 vs. ostatní emise. Prozatím je řešena pouze redukce emisí CO2, avšak 

snižování těchto emisí může vést ke zvýšení produkce jiných emisí vznikajících spalováním 

alternativního paliva.  

Další faktor, který výrazně ovlivňuje možné použití alternativních paliv v dopravě, 

je dosavadní celosvětová politika včetně současné ekonomické krize. 

Prostřednictvím paliv vyrobených z biomasy lze nejúčinněji snížit produkci emisí 

CO2. Kriteriem pro vhodnost využití biomasy k výrobě alternativních paliv je maximální 

využití CO2 při fotosyntéze během životního cyklu rostliny, nezávislost rostliny na 

sladkovodním zdroji vody při zavlažování, rostlina nesmí být zdrojem potravy, využití 

rostliny výhradně pro výrobu paliva, nenáročnost rostliny na zábor půdy či jiné zasahování do 

přírody z důvodu jejího pěstování. 

Testování bio-paliv:  

• 23.2.2008 - Virgin Atlantic (Boeing 747-400, testováno na jednom motoru, 20% bio 

složky v palivu) s bio-palivem vyrobeným z kokosu a rostliny babassu, 

• 30.12.2008 - Air New Zeland (Boeing 747-400, testováno na jednom motoru, 50% bio 

složky v palivu) s bio-palivem vyrobeným z jatrophy, 

• 7.1.2009 - Continental Airlines (Boeing 737-800, testováno na jednom motoru, 50% 

bio složky v palivu) s bio-palivem vyrobeným z jatrophy a algey, 

• 30.1.2009 - Japan Airlines (Boeing 747-300, testováno na jednom motoru, 50% bio 

složky v palivu) s bio-palivem vyrobeným z cameliny, jantrophy a algey.  

Všechny tyto testy dopadly velmi dobře, nicméně není zcela zřejmé jaký by byl 

výsledek při 100% využití bio-paliva pro všechny motory. 
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Čtyř pilířová strategie International Air Transport Association (IATA) 

Jak je z výše uvedeného patrné, cest ke snížení emisí CO2 produkovaných leteckou 

dopravou je mnoho. Avšak o globálním užití lze jen polemizovat. Za předpokladu zavedení 

systému EU ETS v Evropě a následném zavedení na celosvětové úrovni se výsledky dostaví 

až za delší dobu. V případě bio paliv a dalších alternativních paliv produkovaných přírodou si 

lze jen stěží představit dosažení produkce vedoucí k uspokojení potřeb všech leteckých 

společností v celosvětovém měřítku. 

Společnost potřebuje řešení vhodné do současných podmínek. IATA představila svou 

čtyř pilířovou strategii jejíž cílem je zabránit zvyšování růstu emisí CO2, za předpokladu, že 

nárůst letecké dopravy bude činit 5% za rok a s tím související nárůst emisí bude činit 

přibližně 2 až 3% za rok.  

„Čtyř pilířová strategie IATA: 

• Technologie 

investice do nových technologií, vývoj motorů, použití nových materiálů a slitin, 

aerodynamický design letadlových součástí, avionické systémy, zdokonalování 

technologie ATM (Air Traffic Management), 

• Řízení 

zefektivnění provozu spočívající v principu využití nejkratších možných tras 

(narovnání letových koridorů), 

• Infrastruktura 

vhodné přizpůsobení letištní infrastruktury, redukce nutnosti pozemních operací na 

letišti, 

• Ekonomické nástroje 

upřednostnit primární ochranu životního prostředí vývojem nových technologií, před 

sekundární ochranou životního prostředí způsobem penalizace za nadměrnou 

produkci emisí.“ [3] 

Letecké společnosti jsou i samotným trhem tlačeny k efektivnímu provozu 

spočívajícím ve 100% využití kapacity letadla a ve snižování spotřeby paliva. Výše uvedené 

však nesmí mít vliv na bezpečnost provozu. Bezpečnost by mohlo narušit např. prolétávání 

nebezpečných bouřkových mraků nebo přistání za extrémně silného větru. To vše jen proto, 

aby letecká společnost ušetřila palivo a nemusela platit „pokutu“ za vyšší produkci emisí a 

tím ušetřila vlastní náklady. 
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Budoucnost letecké dopravy a produkce emisí CO2 

Funkčnost výše zmíněných strategií v globálním měřítku je nejistá. Zástupci leteckých 

společností soustavně napadají navrhované začlenění mezinárodního civilního letectví do 

sytému EU ETS s argumentací, že se jedná o krok nesystémový a netržní, který ve svém 

důsledku nepovede k efektivnímu celosvětovému snížení emisí. Evropská komise (EK) 

naopak obhajuje systém svým záměrem, kterým je test systému a následná revize v rámci 

Společenství. V případě bezproblémového a efektivního fungování EU ETS chce EK v dalším 

kroku navrhnout začlenění do globálního systému, který bude zastřešovat ICAO.  

Cesta tímto směrem je však velmi trnitá a z posledních událostí se zdá, že takřka 

nemožná. V případě začlenění pouze evropských leteckých společností do EU ETS budou 

tyto společnosti znevýhodněny oproti mimoevropské konkurenci. Cesta přes začlenění 

leteckých společností do EU ETS by v tomto případě byla odsouzena k neúspěchu. Ať 

dopadne tento spor jakkoliv, musí v budoucnu dojít k dosažení dohody mezi EU a třetími 

zeměmi o zavedení celosvětového systému pro obchodování s emisemi v letecké dopravě, 

jehož cílem bude globální ochrana životního prostředí. 

Problematika nahrazení fosilních paliv alternativními palivy je nanejvýš zajímavá, 

avšak o pokrytí celosvětové poptávky se v nejbližší době nedá hovořit. Nejlépe, z hlediska 

realizace, se prezentuje čtyř pilířová strategie IATA.  

V současné době se tento sektor odvětví musí zaměřit na vlastní „plýtvání“ palivem. 

Některé aerolinky nyní přichází s novinkou, která by jim měla ušetřit množství paliva. 

Redukuje se počet palubních časopisů a velikost i množství příborů na palubě. Vyvíjí se nová 

generace sedadel, která budou až o třetinu lehčí než ty současná. Odlehčuje se vše, co je na 

palubě a co odlehčit lze (servírovací vozíky, nápojové rezervoáry, korpusy televizí). Testují se 

alternativní pohony letadel při pojíždění po letištní ploše. Přední kolo podvozku letadla je 

poháněno elektromotorem, který má výrazněji nižší vliv na životní prostředí a současně šetří 

zajímavé množství paliva. Z pohledu jednoho letadla a jednoho vykonaného letu, je výsledek 

úspory paliva nepatrný. Globální pohled však nabízí zajímavou roční úsporu, jak nákladů na 

palivo, tak nákladů na kvalitu životního prostředí. 
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SOCIÁLNÍ ASPEKTY NÁKLADNÍ DOPRAVY 

Sociální aspekty jsou takové, které mají vliv na společnost jako celek, nebo na její 

významné části. Doprava jako významná sféra lidské činnosti nese četné nezanedbatelné 

sociální aspekty a to jak pozitivní tak negativní. Doprava umožňuje lidi spojovat i izolovat, 

integrovat do společnosti i separovat, napomáhá vzájemnému lidskému poznávání a 

obohacování i vzájemnému míjení a destrukci. Z nestranného pohledu je sama o sobě 

hodnotově neutrální a má čistě účelovou povahu, ale v konkrétní realizaci dopravy je možné 

vždy rozkrýt jak pozitivní tak negativní sociální rysy. V tomto smyslu může doprava pomáhat 

tvořit most mezi různými kulturami a různými lidmi, ale na druhé straně může také 

napomáhat tvořit bariéry vzájemné komunikace a prospěšného soužití a takové soužití 

dokonce podkopávat a ničit. V následujícím textu budou popsány některé ze sociální aspektů 

nákladní dopravy. 

Znečištění ovzduší  

Doprava v České republice představuje, obdobně jako v jiných vyspělých zemích, 

jeden z hlavních faktorů, který při svém rozvoji nepříznivě ovlivňuje kvalitu životního 

prostředí.  

Obrázek č. 1 – Zdroje znečištění plynoucí z nákladní dopravy 

 
Zdroj: http://www.google.cz 

Největší podíl v tomto směru přináleží dopravě silniční, jejíž negativní vliv se 

projevuje především v produkci emisí znečišťujících ovzduší, mající negativní vliv na lidské 

zdraví, zejména ve velkých městech s vysokou hustotou automobilové dopravy. Ve 

výfukových plynech je obsaženo značné množství látek, které působí toxicky a genotoxicky, 
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některé mají dokonce karcinogenní účinky. Další jako např. oxid uhličitý, oxid dusný nebo 

metan přispívají k dlouhodobému oteplování atmosféry, k tzv. "skleníkovému efektu". 

Tabulka č. 1 - Škodlivé látky v nákladní dopravě 

Kontaminant Výskyt v dopravě Charakteristika 

Oxid uhličitý Spalování motorových paliv Bezbarvý plyn, kyselého zápachu. 

Oxid uhelnatý Spalování motorových paliv 

Ve vzduchu oxiduje na oxid 

uhličitý. 

Oxid siřičitý Spalování motorových paliv Bezbarvý plyn, štiplavého zápachu.

Oxidy dusíku Oxidace vzdušného dusíku se vzdušným kyslíkem Dráždivé účinky. 

Oxid dusný Reakce vzdušného dusíku s vodíkem Podílí se na skleníkovém efektu. 

Amoniak Reakce vzdušného dusíku s vodíkem Bezbarvý plyn, štiplavého zápachu.

Ozón 

Vzniká řetězovými reakcemi výfukových plynů, oxidů dusíku a 

uhlovodíků. 

Bezbarvý plyn s oxidačními 

účinky. 

Olovo Dříve z olovnatých benzínů, nyní oleje a závaží na pneumatikách. Modrobílý měkký kov. 

Kadmium Součásti automobilů. Bílý lesklý kov. 

Nikl Brzdové obložení. Bílý lesklý kov. 

Chrom Rotující části motorů. Stříbrobílý kov. 

Metan Vzniká při nedokonalém spalování. 

Bezbarvý plyn, bez chuti a 

zápachu. 

Benzen Emise dopavních prostředků. Bezbarvá kapalina. 

Formaldehid Součást zplodin při špatném spalování. Plyn štiplavého zápachu. 

Zdroj: úprava autor 

Kontaminace vod a půdy 

Povrchové a podzemní vody jsou jedním ze základních surovinových zdrojů, tvoří 

důležitou složku životního prostředí a jsou nutné pro zabezpečení života na Zemi. Působením 

člověka však neustále dochází ke snižování kvality těchto vod, přičemž jedním z negativních 

faktorů ovlivňujících právě jejich kvalitu je silniční doprava. Množství kontaminace vod, a 

také půd v blízkosti komunikací způsobené silniční nákladní dopravou není tak závažné jako 

např. znečišťování ovzduší, ale v žádném případě není zanedbatelné. Ohrožení kvality vod a 

půd v okolí komunikací nastává v podstatě třemi způsoby: dlouhodobým znečištěním 

způsobeným běžným silničním provozem, sezónním znečištěním zejména vlivem posypových 

materiálů užívaných k zimní údržbě komunikací a náhodnými haváriemi vozidel, při nichž 

dochází k úniku látek škodlivých pro životní prostředí. 
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Dlouhodobé znečištění 

Znečištění tohoto typu může být způsobeno mnoha příčinami. Jeho charakter se mírně 

liší ve vodách a půdách z městských aglomerací a v exravilánu. Je závislé na mnoha 

faktorech, převážně na intenzitě dopravy, skladbě a rychlosti dopravních proudů, druhu 

vozidel a jejich technickém stavu, na systému odvodnění komunikace a na jejím směrovém a 

výškovém vedení. V největší míře dochází ke kontaminacím vod a půd vlivem výfukových 

plynů a pevných částic, které dopadají zpět na povrch vozovek, obrusů pneumatik, obrusů 

částic ze svrchní konstrukce vozovky a úkapů pohonných hmot, kdy jsou vody 

kontaminovány těkavými organickými látkami. Tyto kontaminanty jsou nebezpečné nejen pro 

životní prostředí, ale také pro zdraví člověka. Jsou významnou skupinou toxických a 

karcinogenních kontaminantů životního prostředí a představují značný rizikový faktor pro 

zdraví lidské populace. 

Zábor půdy dopravní infrastrukturou 

Zemský povrch je pro člověka jedním z nejdůležitějších neobnovitelných zdrojů. Na 

jeho produkční schopnosti je existence celého lidstva přímo závislá, proto je potřeba jej 

chránit a racionálně využívat, aby nedošlo k jeho znehodnocení pro další generace. Přibližně 

70 % zemského povrchu připadá na moře a oceány a jen zbylých 30 % tvoří souš, která je pro 

existenci lidstva rozhodující.  

Vliv dopravních sítí na využívání krajiny lze vysledovat ve dvou rovinách: 

a) přímý zábor půdy vyvolaný dopravní infrastrukturou 

Pozemkům určeným pro výstavbu komunikace musí být odňata jejich původní funkce 

a mění se na plochy určené dopravě. Z přírodního hlediska tak dochází k degradaci těchto 

ploch, získávají však hodnotu společensko-ekonomickou. Směrové vedení významných 

dopravních staveb (v současnosti zejména dálnic) je výrazným způsobem podmíněno 

členitostí terénu. Výhodné je vést takové komunikace zejména v nížinách a v údolí 

významných řek, ovšem v těchto oblastech se často nachází také agronomicky nejcennější 

půdy I. a II. třídy. 

b) sekundární změny ve využívání krajiny vyvolané rozvojem dopravy 

Kvalitní a rychlá doprava znamená zkrácení „vnímané vzdálenosti“, neboť cíle jsou 

daleko lépe dosažitelné než před lety. To je v moderní době důvodem dekoncentrace mnoha 

lidských aktivit, které byly dříve soustředěny do měst. Nejtypičtějším projevem je v 
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současnosti proces suburbanizace, který místy přechází až do své nekontrolované verze, pro 

kterou se vžil americký pojem „urban sprawl“. Suburbanizace je charakteristická prostorovým 

růstem města v periferní zóně. Podle typu zástavby hovoříme o suburbanizaci rezidenční 

(výstavba nízkopodlažních rodinných domů v klidných venkovských oblastech v relativní 

blízkosti města. 

Příspěvek vznikl v souvislosti s řešením vědeckovýzkumného projektu Univerzity 

Pardubice č. 51030/20/SGS510001. 
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ABSTRACT 

The quality of the transport sector, as well as in other fields is divided into external 

and internal. External quality is immediately perceived by the customer. This is mainly 

a subjective assessment of what the customer was satisfied and more dissatisfied. The 

interior quality is particularly interested in transport operator in terms of cost, 

organization and safety. This paper suggests standards of quality in the public 

passenger and freight transport. Public passenger transport, since it is the transport of 

people, generates a greater numbers of quality standards. Quality standards in the 

passenger and freight transport are different, some standards are for both types of 

transport shared and must be meet. 
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MOŽNÉ ZPŮSOBY POSUZOVÁNÍ KVALITY DOPRAVNÍHO A 

PŘEPRAVNÍHO PROCESU V OSOBNÍ A NÁKLADNÍ 

DOPRAVĚ 

Úvod 

Posuzování a hodnocení kvality dopravního a přepravního procesu má smysl nejen pro 

zhodnocení vlastních činností podniku, který se zabývá dopravou a přepravou, ale především 

se toto posuzování provádí pro zjištění vlivu na velikost poptávky. Hodnota poskytované 

služby se nejvíce měří podle dopadů časových a ostatních faktorů kvality. 

Oblast zkoumání dopadů kvality dopravních a přepravních procesů na poptávku není 

tolik probádaná jako např. dopad cen na poptávku a hodnotu dopravní a přepravní služby. 

Důvodem je skutečnost, že zkoumání vlivů změn na kvalitu dopravních a přepravních procesů 

je obtížnější, protože kvalita těchto procesů nelze tak snadno změřit. 

Kvalita dopravních a přepravních procesů může být definována širokým spektrem 

vlastností, které mohou být ovlivněny plánovacími orgány a provozovateli dopravy. Některé 

z nich přímo souvisejí s časem stráveným cestujícími v rámci cestování nebo mezi různými 

úseky jejich cest. Další charakteristické znaky dopravních a přepravních procesů, bez ohledu 

na jejich důležitost, nemusí být ovlivnitelné přímo kvantitativním měřením. Jde například  

o spolehlivost, pohodlí a bezpečnost. 

Pokud se zaměříme na kvalitu dopravního a přepravního procesu v rámci poskytování 

veřejné dopravy, ať už osobní nebo nákladní v podmínkách České republiky, vždy je 

výsledkem těchto dvou procesů poskytnutí kvalitní služby konečnému zákazníkovi, tedy 

cestujícímu, který je v tomto případě konečným článkem celého procesu poskytování 

dopravního a přepravního procesu a který nakonec výslednou kvalitu poskytnuté služby může 

subjektivně zhodnotit. 

Charakteristika pojmu kvalita dopravního a přepravního procesu 

• Jak již bylo zmíněno v úvodu, na kvalitu dopravní a přepravní služby můžeme nahlížet 

z mnoha úhlů pohledů. Produktem dopravy je její výsledný efekt přemístění a z tohoto 

pohledu kvalitu dělíme na: 

• Kvalitu vnější – externí. 

• Kvalitu vnitřní – interní. 
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Vnější kvalita  

• Vnější kvalita je taková kvalita, kterou bezprostředně vnímá zákazník – cestující, 

takže se vyskytuje v místech styku se zákazníkem, jde např. o přijímání objednávek, 

prodej jízdních dokladů, převzetí a výdej zásilek příjemcům, místa nástupu a výstupu 

cestujících, atd. Všechny tyto úkony musí probíhat ve vzájemné shodě, což vyžaduje, 

aby byl celý proces poskytování kvalitního přepravního procesu správně řízen.  

• Řízení přepravního procesu se zaměřuje na vnější styk se zákazníkem, tedy na 

technické, ekonomické a právní spojení dopravy s jejími uživateli a zahrnuje dle 

Mojžíš (2003):  

• V nákladní přepravě: 

o Smluvní zajištění a objednávku přepravy. 

o Přijetí nákladu k přepravě, jeho převzetí od odesilatele a nakládku. 

o Zajištění bezpečnosti a neporušenosti zásilek během přepravy. 

o Vlastní přemístění – přepravu zásilky. 

o Předání nákladu příjemci a vykládku. 

o Vyúčtování přepravného a vyřízení následných reklamací. 

• V osobní přepravě: 

o Smluvní zajištění přepravy, u pravidelné vydání jízdního řádu a prodej jízdních 

dokladů. 

o Nástup a vypravení cestujících včetně jejich informování. 

o Zajištění bezpečnosti. 

o Vlastní přepravu a výstup cestujících. 

o Vyúčtování přepravného u nepravidelných přeprav a vyřízení následných 

reklamací. 

Vnitřní kvalita 

• V případě vnitřní kvality se naopak zaměřujeme na provozovatele dopravní služby, 

který má zájem na tom, za jakou cenu bude dosažena záruka poskytnuté kvalitní 

služby, případně o kolik více finančních prostředků bude muset vynaložit na 

poskytnutí ještě kvalitnější služby než doposud. Důraz je kladen zejména na 

organizaci provozu, zajištění ekonomického, bezpečného a ekologického způsobu 

dopravního procesu. Pokud se tento proces vhodně aplikuje do praxe, zcela jistě se 

pozitivně projeví ve vnější kvalitě poskytnutých služeb.  
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• Řízení dopravního procesu je zaměřeno na vnitřní technologii dopravy, čili na 

jednotlivé postupy vedoucí k uskutečnění dopravního procesu těmito úkony dle 

Mojžíš (2003): 

• Uskutečňování a řízení pohybu dopravních prostředků. 

• Provozní údržba dopravních prostředků a zařízení v provozuschopném stavu. 

Návrh kvalitativních standardů v osobní dopravě 

Každý občan jakéhokoli státu má právo na to, být kvalitně dopravně obsloužen na 

území celé ČR. Stát musí respektovat základní práva občanů a principy demokracie a dále 

musí umožnit jejich uplatnění vytvořením podmínek pro jejich úspěšnou realizaci. Nárok 

každého občana v této problematice vychází také z platné legislativy Evropské unie.  

• Pro zajištění kvalitní dopravní obslužnosti je potřeba stanovit její kvalitativní hranice, 

tedy rozmezí, které by tato veřejná služba zajišťovala. 

• Standardem ve veřejné dopravě se rozumí stanovená míra této veřejné služby. 

• Abychom mohli příslušné kvalitativní standardy dopravní obslužnosti definovat, 

musíme si stanovit jednotky, v nichž se budou tyto standardy porovnávat. 

Po vstupu do Evropské unie ČR přijala doporučení „Návrhu evropské normy kvality 

služby ve veřejné dopravě.“ Podle tohoto dokumentu se kvalita veřejné dopravy rozděluje do 

osmi kategorií kritérií. Následující kritéria představují právě to, jak zákazník poskytovanou 

službu subjektivně hodnotí dle Cejpková (2009): 

• Dostupnost: je prvním a nejdůležitějším kritériem a lze podle ní hodnotit rozsah 

nabízené služby z hlediska geografie, času, frekvence spojů a dopravního prostředku, 

dělíme ji na:  

o Dostupnost fyzická: vysvětlení v tabulce Tab. 1. 

o Dostupnost ekonomická: vysvětlení v tabulce Tab. 1. 

• Přístupnost: vyjadřuje přístup k systému veřejné dopravy osob, včetně propojení 

s jinými dopravními prostředky – tedy včetně přestupů mezi stejnými druhy dopravy 

(např. autobus + autobus) nebo mezi různými druhy dopravy (např. autobus + vlak), 

• Spolehlivost: je vyjádřena pravděpodobností dosažení žádoucích výsledků, 

• Informovanost: tím je myšleno systematické poskytování poznatků o systému 

veřejné dopravy osob, které mají pomoci při plánování a uskutečňování cest (vyvěšené 

jízdní řády ve stanicích a zastávkách, informační tabule, atd.), 
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• Čas: je důležitým kritériem pro potřeby plánování a uskutečňování cest, aby byla 

splněna podmínka dodržování jízdních řádů, 

• Péče o zákazníka: jde o dosažení co nejtěsnější shody mezi službou, která již byla 

nebo v budoucnu teprve bude poskytnuta a požadavky individuálního zákazníka, 

• Komfort: kritérium zavedené proto, aby cesty veřejnou dopravou osob byly pohodové  

a příjemné, 

• Bezpečnost: je pocitem osobní ochrany, který pociťují zákazníci, plyne ze skutečných 

zavedených opatření a z činností určené k tomu, aby se zajistilo, že zákazníci jsou si 

těchto opatření vědomi, 

• Ekologický dopad: důraz je kladen na to, jaký má poskytnutá služba vliv na životní 

prostředí. 

Tab. 1 - Parametry a standardy dopravního systému 

Parametry Standardy 

Dostupnost Fyzická 

Dostupnost vybraných 
zařízení veřejnou osobní 
dopravou. Jednotka: (m) 
Dostupnost veřejné osobní 
dopravy. Jednotka: (m) 
Četnost spojů a intervaly mezi 
spoji. Jednotka četnosti: 
(počet / hod.). Jednotka 
intervalů: (minuta). 
Doba strávená přepravou. 
Jednotka: (minuta) 
Počet přestupů. Jednotka: 
(počet) 

Ekonomická Cena jízdného. Jednotka: (Kč)

Spolehlivost Provozní Spolehlivost a pravidelnost. 
Jednotka: (%) 

Bezpečnost Aktivní, pasivní, ochrana 
před kriminálními živly 

Ukazatele bezpečnosti. 
Jednotka: (%), (počet) 

Ekologie Ekologičnost provozu. 
Jednotka: (%) 

Kultura cestování 

Obsazenost. Jednotka: (%) 
Dostupnost veřejné dopravy 
pro postižené osoby. 
Jednotka: (%) 
Informační a odbavovací 
systémy, vybavení dopravních 
prostředků, stanic a zastávek. 
Jednotka: (míra spokojenosti 
cestujících) 
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Zdroj: EN (ČSN) 13816, 2002 

Z tabulky je zřejmé, že parametry a standardy dopravního systému vycházejí 

z evropských norem kvality služby ve veřejné dopravě. Nejdůležitějšími standardy, které jsou 

zakotveny v zákonech a tudíž jsou ze strany občanů vymahatelné, jsou následující standardy, 

týkající se fyzické dostupnosti veřejné osobní dopravy: 

• Dostupnost vybraných zařízení veřejnou osobní dopravou. 

• Dostupnost veřejné osobní dopravy. 

• Četnost spojů. 

Standardy dostupnosti 

• Obsahují trojici nejdůležitějších standardů kvality dopravní služby, a to dle MDS 1 

(2002): 

• Standard dostupnosti vybraných zařízení veřejnou osobní dopravou: jednotkou je 

metr. Tento standard by měl charakterizovat prvotní účel základní dopravní 

obslužnosti území, a to zajistit dostupnost do škol, na úřady, k soudům a k lékaři 

veřejnou osobní dopravou. Za nedostupné pěší dopravou se považují cíle, které jsou 

vzdáleny více než 3 km od výchozího místa. 

• Standard dostupnosti veřejné osobní dopravy: jednotkou je metr. Každá cesta 

uskutečněná prostředkem hromadné dopravy začíná a končí pěší chůzí a právě 

návaznost těchto pěších cest a přístupů by měla být logicky uspořádaná, přehledná, 

bezpečná a pokud možno co nejkratší. Z prostorového hlediska jde o vzdálenost  

a z hlediska časového jde o dobu dostupnosti zastávek a stanic při vstupu do 

dopravního systému. Docházková vzdálenost je tedy dalším standardem, který 

ovlivňuje přístup cestujícího k veřejné dopravě a je třeba nastavit limit této 

docházkové vzdálenosti, neboť i čas pěší chůze strávený docházkou na zastávku 

(stanici) je nutno zahrnout do celkového času stráveného k dosažení cíle. Limitem 

docházkové vzdálenosti pro pěší chůzi je vzdálenost 2 km. 

• Četnost spojů: jednotkou je počet spojů / hodinu. Četnost nebo-li intenzita spojů je 

určena výší poptávky, počtem obsluhovaných institucí a celkovými přepravními 

potřebami obsluhovaného území. Pravidelnost hromadné dopravy vyžaduje 

rovnoměrné časové a prostorové rozložení zdrojových a cílových míst. Bohužel 

zvláště u regionální dopravy se tato podmínka obtížně splňuje v důsledku např. 

rozdílných pracovních dob podniků a rozdílných začátků a konců vyučování na 
                                                 
1 Ministerstvo dopravy a spojů 
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školách. Proto se při plánování počtu spojů přihlíží ke konkrétní situaci na daném 

území, k hustotě a velikosti sídelních jednotek a hustotě zalidnění jednotlivých území. 

Účelem tohoto standardu je zajistit dopravní spojení každé obce, v níž vznikne 

přepravní potřeba (poptávka po přepravě) na základě veřejného zájmu minimálně 

dvěma páry spojů po všechny dny v roce. Standard četnosti spojů je doplněn intervaly 

mezi spoji, jednotkou tohoto intervalu je minuta. 

• Doba strávená přepravou: jednotkou je minuta. Je to celková doba, kterou cestující 

stráví svým přemístěním ze zdrojového do cílového místa.. 

• Počet přestupů: jednotkou je jejich počet během jedné cesty. Tento standard ovlivňuje 

velikost standardu předchozího. Čím větší počet přestupů musí cestující během své 

jízdy vykonat, tím více se prodlužuje doba strávená přepravou a klesá zájem 

cestujícího o tuto přepravu. 

• Cena jízdného: jednotkou je Kč/1 jízdu. Jde o motivaci cestujících využít přepravní 

službu přiměřenou výší tarifu a systémů slev. Parametry, z nichž vychází cena služby 

jsou následující: 

o Vnímání ceny zákazníkem. 

o Vlastní náklady. 

o Ceny konkurence. 

Soulad mezi tím, jak kvalitu přepravní služby vnímá zákazník a cenovou strategií této 

služby znamená nejen spokojenost zákazníka, ale i spokojenost podniku, který tuto službu 

poskytuje a který tak dosáhl přiměřeného zisku a získal stálého zákazníka. 

Standardy spolehlivosti 

Jednotkou standardu spolehlivost a pravidelnosti veřejné osobní dopravy je % - poměr 

mezi uskutečněnými a plánovanými spoji. Tento ukazatel vystihuje plnění jízdních řádů 

veřejné autobusové dopravy a grafikonů vlakové dopravy (GVD). Měl by pružně reagovat na 

měnící se přepravní potřeby změnami časového a trasového vedení linek. Ukazatel je důležitý 

pro dosažení konkurenceschopnosti veřejné osobní hromadné dopravy s individuální 

automobilovou dopravou. 

Standardy bezpečnosti 

Jednotkou těchto standardů je jejich počet, popř. Kč. Uvažuje se zde o počtu nehod, 

jejich příčinách a závažnosti, dále o počtu mimořádných událostí, výší škod a řadí se sem i 

bezpečnost cestujících před kriminálními živly (kapsáři, atd.) 
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Bezpečnost se dělí  dle MDS (2002) na: 

• Aktivní: opatření k maximálnímu omezení příčin vzniku nehody. 

• Pasivní: opatření snižující následky již vzniklých nehod. 

Ukazatele bezpečnosti se sledují v těchto údajích: 

• Počet nehod mezi vlastními vozidly. 

• Počet nehod mezi vozidly MHD a dalšími účastníky provozu. 

• Počet nehod s vlastním zaviněním. 

• Počet nehod s cizím zaviněním. 

• Počet a závažnost zranění. 

• Velikost hmotné škody v Kč. 

Standardy ekologie 

• Jednotkou ekologického provozu je % - poměr počtu vozidel s ekologickým provozem 

k celkovému počtu vozidel užívaných ve veřejné dopravě. V poslední době v rámci 

ochrany životního prostředí stále rostou požadavky na snižování hladiny emisí 

z exhalací a hluku. Současně je nutné sledovat technický stav dopravních prostředků i 

pojížděných komunikací. Zastávky (stanice) by se proto měly zřizovat v místech, kde 

bude provoz vozidel co nejméně ohrožovat obyvatele zvýšeným hlukem a exhalacemi. 

Standardy kultury cestování 

Mezi tyto standardy se řadí dle MDS (2002): 

• Obsazenost vozidla: jednotkou je % - poměr skutečné poptávky a kapacity nabízené 

služby vozidly veřejné dopravy, nebo poměr skutečného počtu cestujících ve vozidle  

a přepravní kapacity tohoto vozidla. Tento ukazatel se sleduje jako poměr sedících  

a stojících cestujících nebo jako procento obsaditelnosti dopravního prostředku. Po 

vyhodnocení obsaditelnosti vozidla získáme údaje o potřebě dopravního spojení 

v nabízeném směru i dosaženou kvalitu přepravy. Využití nabízené kapacity by 

nemělo klesnout pod ekonomickou výhodnost této služby. Nabízená kapacita 

dopravních prostředků by měla být v zatíženém směru na 60 až 100 %, ve směru 

opačném by využití nabízené kapacity nemělo klesnout pod 25 až 30 %. 

• Zlepšení dostupnosti pro handicapované občany: jednotkou je % - poměr spojů 

zabezpečovaných vozidly vybavenými zařízením umožňujícím těmto osobám 

snadnější výstup a nástup, nebo počet nízkopodlažních vozů k celkovému počtu spojů 

na dané lince. Jedná se o zajištění bezbariérového přístupu na zastávky (stanice), do  
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a z vozidel a o umístění informačních zařízení v dopravních prostředcích, 

na zastávkách a stanicích pro nevidomé a neslyšící občany. 

• Informační a odbavovací systémy, vybavení dopravních prostředků, stanic  

a zastávek: jednotkou je míra spokojenosti cestujících. Tento typ standardu je zaměřen 

čistě na zákazníka – cestujícího a přispívá ke zvyšování zájmu o využití přepravních 

služeb. Cestující tak má zajištěn servis informací a cestovního pohodlí nejen při 

samotné přepravě, ale i při čekání na spoj, kdy je v zastávkách (stanicích) např. 

možnost občerstvení, toalet, čekárny, atd. Pokud se cestující dopraví na zastávku 

vlastním osobním automobilem, měl by mít možnost zaparkovat na přilehlém 

parkovišti a mít tak relativně zajištěnou jistotu bezproblémového dosažení cílového 

místa. 

Návrh kvalitativních standardů v nákladní dopravě 

Stejně jako v přepravě osobní i v přepravě nákladní lze definovat kvalitativní 

standardy, které se od těch v osobní přepravě často liší. Podle knihy „Kvalita dopravních  

a přepravních procesů“ od autorů pana Mojžíše, Drdly, a jiných (2003) se rozeznávají 

následující čtyři standardy. 

Standardy spolehlivosti 

• Spolehlivost přepravy: jde o dosažení minimálních odchylek od dohodnutého 

časového průběhu přepravy, je to důležité zejména u pravidelných přeprav  

a přeprav v systémech JIT 1, 

• Rychlé dodání v určitý čas: vztahuje se na rychle zkazitelné zboží. 

Standardy bezpečnosti 

Zajistit přepravu neporušené zásilky z domu do domu, vztahuje se na zboží, které je 

křehké a je třeba s ním manipulovat s nejvyšší opatrností (např. sklo, automobily, nábytek, 

aj.) 

Standardy dostupnosti 

• Minimalizace času od vzniku požadavku na přepravu po jeho realizaci: dopravce 

musí zajistit vysokou pohotovost realizovat zakázku bez nežádoucích prostojů, 

                                                 
1 Just in Time: v překladu „právě včas“ – zajistit přepravy zboží v určeném množství a určeném čase a podle 
požadavků zákazníka 
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• Přijatelnost ceny: cena by měla namotivovat zákazníka, aby nabízenou přepravní 

službu využil a současně musí dopravci generovat přiměřený zisk a nemůže být 

dumpingová, 

• Vhodná kapacita dopravních prostředků: pro různé objemy přepravovaného zboží. 

Standardy zákaznického servisu 

• Jednoduchost administrativy: přeprava zboží je poměrně dost náročná na 

administrativu, neboť při převzetí zboží k přepravě musí dopravce vyhotovit přepravní 

listiny, které následně zásilku provázejí na její cestě a poté dopravce musí tyto 

průvodní listiny zpracovat. 

• Přesnost informací o nabízených službách a o aktuálním stavu přepravovaného 

zboží: průběh přepravy lze sledovat prostřednictvím Internetu on-line, dopravce musí 

podávat pravdivé a přesné informace o nabízených produktech a službách. 

• Přizpůsobit činnosti dopravce potřebám zákazníka: pokud si zákazník provádí ložné 

operace sám (nakládka, vykládka, překládka), pak by po dohodě s dopravcem neměl 

dostávat sankce (např. za realizaci ložných operací v pracovních dnech přes den). 

• Usnadnit plnění povinností zákazníka: prostřednictvím zasilatelské smlouvy lze 

převzít přepravní povinnosti zákazníka, tyto se budou vykonávat jeho jménem  

a v jeho prospěch. 

Závěr   

Pojem kvalita je v dnešní době velmi často skloňován v nejrůznějších oborech 

lidského působení. Vyrábět kvalitní produkty nebo poskytovat kvalitní služby je důležité 

zejména proto, aby byl spokojen konečný zákazník, který tyto produkty nebo služby poptává. 

Kvalita je výsledkem celého procesu řízení, který musí být implementován v podnikové 

strategii, jde o tzv. „quality management“. Pojem kvalita definuje několik norem, a pokud 

podnik sladí svoje činnosti s nějakou normou kvality, stává se držitelem certifikátu kvality.  

Řízení kvality dopravního a přepravního procesu se zaměřuje na styk se zákazníkem, 

tedy na technické, ekonomické a právní spojení dopravy s jejími uživateli a zahrnuje všechny 

úkony, které je potřeba vykonat, aby byla zajištěna přeprava zboží či osob. Celý proces začíná 

objednávkou přepravy, pokračuje se přijetím zboží k přepravě (v osobní dopravě jde o nástup 

cestujících do dopravního prostředku), zajištění bezpečnosti, následuje vlastní přemístění, 

vykládka (popř. výstup cestujících) a nakonec vyúčtování přepravného, popř. vyřizování 
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reklamací apod. Provozovatel dopravní služby musí dále zajistit řízení pohybu dopravních 

prostředků a jejich provozní údržbu, aby byly v provozuschopném stavu. 

Standardem kvality ve veřejné osobní a nákladní dopravě se rozumí stanovená míra 

této veřejné služby. Standard určuje, za jakých podmínek je dopravní služba ještě kvalitní a 

kdy už služba přestává být kvalitní, tedy nesplňuje stanovená kritéria standardů kvality. 

Kritéria standardů kvality jsou odlišná jak v osobní, tak i v nákladní dopravě.  

Mezi nejdůležitější kritéria standardů kvality v osobní dopravě se řadí na prvním místě 

dostupnost veřejné osobní dopravy. Jde o dostupnost zařízení veřejné osobní dopravy, 

dostupnost veřejné osobní dopravy vůbec a četnost spojů (počet spojů za určitou časovou 

jednotku). V žebříčku dalších nejdůležitějších standardů se řadí přístupnost a spolehlivost 

veřejné osobní dopravy. Tato tři kritéria kvality vycházejí z evropských norem kvality, takže 

je na ně kladen největší důraz. Velkou roli zde hraje také kritérium bezpečnosti a kultury 

cestování, jako je např. obsazenost vozidel (problematika přeplněných spojů), informační a 

odbavovací systémy (důraz na přehlednost, rychlost odbavování, apod.), uzpůsobení vozidel 

pro handicapované cestující (nasazování nízkopodlažních vozidel, orientace v prostoru pro 

nevidomé apod.) 

V nákladní dopravě jsou definovány čtyři standardy kvality, jedná se o dostupnost 

(vyvarovat se zbytečných prostojů, pokusit se zákazníka namotivovat cenou, apod.), 

spolehlivost (rychlé dodání správného zboží ve správném čase, na správné místo, 

v požadovaném množství, za stanovenou cenu a v odpovídající kvalitě), bezpečnost (v rovině 

manipulace s křehkým zbožím, živými zvířaty, apod.)  a zákaznický servis (např. Informace o 

aktuální poloze zásilky). 

Zpracovaný článek prezentuje dílčí výsledky řešení vědeckého projektu MD ČR - 

1F83A/014/520 „Návrh metodiky indexového benchmarkingu pro logistická centra“. 
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ANALYSIS OF PUBLIC WAREHOUSES IN SLOVAK 
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ABSTRACT 

Warehousing is an important and integral article of logistics chain. Warehouses and 

transport are a significant proportion of the total logistics costs. The role of 

warehouses in the logistics chain is necessary to analyze in terms of functions and the 

costs.  

In the article will be analyzed public warehousing of Slovak Republic on this criteria: 

• Analysis of public warehouses in their business portfolio, 

• Analysis of public warehouses in the using of rail transport.  
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ANALÝZA VEREJNÉHO SKLADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 

V SR  

Skladovanie tvorí dôležitý a neoddeliteľný článok každého logistického reťazca. 

Sklady spolu s dopravou tvoria z hľadiska nákladov významný podiel z celkových 

logistických nákladov. Je preto dôležité analyzovať úlohu skladov v logistickom reťazci a to 

aj z hľadiska funkcie, aj z pohľadu nákladov.  

Verejné skladové hospodárstvo SR bude v článku analyzované na základe vybraných 

kritérií a to: 

• analýza verejných skladov podľa ich portfólia,  

• analýza verejných skladov z pohľadu využívania železničnej dopravy.  

Colný sklad vo verejných skladovacích spoločnostiach SR 

Dôležitou službou v logistických skladoch je možnosť uskladniť tovar v colných 

skladoch. Ich prehľad vo verejných skladoch SR prezentuje tabuľka 1.  
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Tab1: Colné sklady vo verejných skladoch SR 

Kraj Colný sklad Kraj Colný sklad 

BSK 

0 - 999 m2 2

PSK 

0 - 999 m2 0 

1 000 - 4 999 m2 7 1 000 - 4 999 m2 0 

5 000 - 9 999 m2 1 5 000 - 9 999 m2 0 

nad 10 000 m2 2 nad 10 000 m2 0 

Spolu BSK 12 Spolu PSK 0 

BBSK 

0 - 999 m2 0

TNSK 

0 - 999 m2 1 

1 000 - 4 999 m2 0 1 000 - 4 999 m2 1 

5 000 - 9 999 m2 1 5 000 - 9 999 m2 0 

nad 10 000 m2 1 nad 10 000 m2 1 

Spolu BBSK 2 Spolu TNSK 3 

KSK  

0 - 999 m2 1

TTSK 

0 - 999 m2 3 

1 000 - 4 999 m2 2 1 000 - 4 999 m2 2 

5 000 - 9 999 m2 1 5 000 - 9 999 m2 0 

nad 10 000 m2 0 nad 10 000 m2 3 

Spolu KSK 4 Spolu TTSK 8 

NSK 

0 - 999 m2 0

ŽSK 0 

1 000 - 4 999 m2 3

5 000 - 9 999 m2 0

nad 10 000 m2 0

Spolu NSK 3

Spolu SR 32 
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Obr 1: Colné sklady vo verejných skladoch v SR 

Informácie z: www.skladuj.sk 

Celkový podiel verejných skladov, ktoré majú k dispozícií aj colný sklad je 7,92 % 

v rámci SR. Najväčší podiel zo všetkých verejných skladových spoločností, ktoré poskytujú 

služby – uskladnenie v colnom skade, má Trnavský samosprávny kraj a to 8,33 % 

z celkového počtu 96 verejných skladov v Trnavskom samosprávnom kraji. Nasleduje 

Bratislavský samosprávny kraj s 7,27 %, Vo verejných skladov v Žilinskom samosprávnom 

kraji a Prešovskom samosprávnom kraji sa možnosť uskladnenia tovaru v colnom sklade 

nerealizuje. V Košickom samosprávnom kraji len 4 verejné sklady majú colné sklady . 

Zarážajúce je to vzhľadom na to, že tento kraj spolu s Prešovským samosprávnym krajom 

(ktorý ma 0 verejných skladov s možnosťou využitia colného skladu) tvoria východnú hranicu 

EÚ.  

Využívanie železničnej dopravy vo verejných skladovacích spoločnostiach SR 

Úlohou dopravnej politiky EÚ je podpora modernizácie a výstavby logistických 

centier, ktoré prevádzkujú aj železničnú vlečku a to za účelom presunu časti prepráv z cestnej 

na ekologicky výhodnejšiu železničnú prepravu. Tabuľka 2 prezentuje verejné sklady v SR, 

kde sa železničná vlečka prevádzkuje.  
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Tab2: Verejné skladovacie plochy so železničnou vlečkou 

Kraj Železničná vlečka Kraj Železničná vlečka 

BSK 

0 - 999 m2 0

PSK 

0 - 999 m2 1 

1 000 - 4 999 m2 2 1 000 - 4 999 m2 0 

5 000 - 9 999 m2 0 5 000 - 9 999 m2 0 

nad 10 000 m2 2 nad 10 000 m2 0 

Spolu BSK 4 Spolu PSK 1 

BBSK 

0 - 999 m2 0

TNSK 

0 - 999 m2 0 

1 000 - 4 999 m2 1 1 000 - 4 999 m2 3 

5 000 - 9 999 m2 0 5 000 - 9 999 m2 2 

nad 10 000 m2 0 nad 10 000 m2 1 

Spolu BBSK 1 Spolu TNSK 6 

KSK  

0 - 999 m2 4

TTSK 

0 - 999 m2 0 

1 000 - 4 999 m2 3 1 000 - 4 999 m2 3 

5 000 - 9 999 m2 3 5 000 - 9 999 m2 2 

nad 10 000 m2 0 nad 10 000 m2 2 

Spolu KSK 10 Spolu TTSK 7 

NSK 

0 - 999 m2 0

ŽSK 

0 - 999 m2 2 

1 000 - 4 999 m2 1 1 000 - 4 999 m2 1 

5 000 - 9 999 m2 0 5 000 - 9 999 m2 0 

nad 10 000 m2 0 nad 10 000 m2 2 

Spolu NSK 1 Spolu ŽSK 5 

SPOLU SR 35 
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Obr2: Verejné skladovacie plochy so železničnou vlečkou 

Informácie z: www.skladuj.sk 

Z obrázku 2 vyplýva ako málo verejných skladov využíva železničnú vlečku. Verejné 

sklady v Košickom samosprávnom kraji najviac, v rámci SR, prevádzkujú železničnú vlečku 

a to 40 %. Nasleduje Žilinský samosprávny kraj, kde 20 % zo všetkých verejných skladov 

prevádzkuje verejnú vlečku. V Bratislavskom samosprávnom kraji je 165 verejných skladov, 

ale len 4 z nich prevádzkujú železničnú vlečku, čo znamená 2,42 %. V porovnaní s ostatnými 

krajmi, je práve v BSK najmenej skladov s prevádzkou železničnej vlečky.  

Záver 

Z analýzy vyplynulo, že poskytovanie colného skladovania vo verejných skladoch je 

minimálne, pritom podľa štatistických údajov, dovoz SR má (okrem roku 2009) narastajúcu 

tendenciu (viď obr3).  Na obrázku je znázornená trendová čiara, ktorej pravdepodobnosť bola 

najvyššia a to  63,6 % podľa ktorej, dovoz bude aj naďalej narastať.  
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Obr. 3: Vývoj dovozu, vývozu SR a trend dovozu do roku 2013 

Informácie z: www.statistics.sk 

Neustály nárast po cestnej nákladnej doprave zvyšuje produkciu skleníkových plynov. 

Nákladná dopravy predstavuje až 87 % emisii k celkovému objemu emisií. Z daného vyplýva, 

že využívanie železničnej dopravy v súčasnosti by malo mať narastajúcu tendenciu z pohľadu 

dopravnej politiky Slovenskej republiky aj celej Európskej únie.  

Na základe reálneho scenára predpokladaný vývoj v doprave do roku 2020 

nasledovný: 

• množstvo prepraveného tovaru a výkony jednotlivých druhov dopravy budú vo 

všeobecnosti narastať, dominantnou zostane cestná nákladná doprava,  

• nárast železničnej nákladnej dopravy sa prejaví najmä na hlavných koridoroch, v 

dôsledku globalizácie obchodu  

• postupne sa bude zvyšovať podiel intermodálnej prepravy, ktorá do roku2020 narastie 

viacnásobne (zo súčasných 2,3 mil. t na vyše 8 mil. t), najväčší nárast zaznamená 

doprava medzi EÚ a Áziou formou prepravných kontajnerov, 

• globálne vplyvy v medzinárodnom obchode sa prejavia postupným nárastom 

množstva prepraveného tovaru do roku 2020 o 42 % a celkovým prepravným 

výkonom v SR o 50%oproti roku 2008, 

• rozvoj nákladnej dopravy výrazne ovplyvní úroveň dopravnej infraštruktúry a jej 

prepojenie na TEN-T, úroveň interoperability a stupeň využívania informačných a 

komunikačných systémov založených na logistickom prístupe a globálnych 

navigačných službách. 
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Tab. 3 Prognóza podielu jednotlivých druhov dopravy podľa prepravného výkonu (tkm) 

Rok ŽD CD VD 

2005 9463 22550 680 

2010 7885 30115 923 

2015 8198 36583 1183 

2020 9836 41194 1850 

Obr. 4. Prognóza podielu jednotlivých druhov dopravy podľa prepravného výkonu (tkm) 
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PUBLIC WAREHOUSING OF SLOVAK REUBLIC 

Bibiána Buková, Eva Brumerčíková1 

 

ABSTRACT 

Warehousing allows the product was manufactured and stored for later consumption. 

The product should be stored near the place of consumption or near the place where 

will begin the next transport. Activities associated with the warehousing are concern 

the design, layout organization, automation of warehousing and others.  

In the article will be analyzed public warehousing of Slovak Republic on this criteria: 

• Map warehouses in the SR by Self-governing region, 

• Map warehouses in the SR by the storage area, 

• Analysis of public warehouses of the use of information technologies (RFID 

technology, WMS system, EAN codes). 
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storage area 

LANGUAGE OF THE PAPER: 

Slovak 

REVIEWERS 

doc. Ing. Miloš Hitka, PhD. - hitka@vsld.tuzvo.sk 

doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. - kampf@upce.cz 
                                                 
1 doc. Ing. Bibiána Buková, PhD., Ing. Eva Brumerčíková, PhD., Univesity of Žilina, Faculty of Operation and 
Economics of Transport and Communication, Department of Railway Transport, Univerzitná 1, 010 26 Žilina, 
Slovakia, e-mail: bibiana.bukova@fpedas.uniza,sk, eva.brumercikova@fpedas.uniza,sk 



12th International Scientific Conference 
LOGI 2011 

99 

VEREJNÉ SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY 

Skladovanie sa významne podieľa na tvorbe úžitkovej hodnoty času a miesta. 

Umožňuje, aby bol výrobok vyrobený a uchovaný pre neskoršiu spotrebu.  Vhodné je 

výrobok skladovať v blízkosti miesta následnej spotreby alebo miesta, kde bude začínať 

ďalšia preprava. Činnosti spojené so skladovaním sa týkajú projektovania a dispozičného 

usporiadania skladov, rozhodovania o vlastníctve skladov, automatizácie, školenia personálu 

a ďalších oblastí.   

Verejné skladové hospodárstvo SR bude v článku analyzované na základe vybraných 

kritérií a to: 

• rozdelenie skladov v SR podľa samosprávnych krajov, 

• rozdelenie skladov v SR podľa skladovacej plochy, 

• analýza verejných skladov z pohľadu využívania informačných technológií (RFID, 

WMS, čiarové kódy). 

Verejné sklady v Slovenskej republike 

Verejné sklad je prevádzkovaný ako samostatný podnik, ktorý ponúka svoje služby za 

fixný či variabilný poplatok. Tieto služby majú zvyčajne štandardizovaný charakter. Rozlišuje 

sa päť typov verejných skladov, a to sklad obchodného tovaru, sklad chladeného či 

mrazeného tovaru, sklad so špeciálnymi komoditami, colný sklad a sklad domácich potrieb a 

nábytku. Tieto sa odlišujú spôsobom manipulácie s materiálom alebo tovarom a skladovacími 

systémami na skladovanie. 

Server www.skladuj.sk, ktorý poskytuje prehľad v oblasti skladovania, prenájmu 

skladov, vybavenie skladov a logistických centier eviduje v Slovenskej republike 404 

verejných skladových priestorov a ďalších 37 je projektovaných developerskými 

spoločnosťami. Alokácia týchto skladov podľa samosprávnych krajov prezentuje tabuľka a 

obrázok 1. 
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Tab. a obr. 1: Rozdelenie verejných skladov v SR podľa krajov 

Informácie z: www.skladuj.sk 

 

 

Z tabuľky a obrázku 1 vyplýva, že rozloženie skladových priestorov v SR je 

nerovnomerné. Najviac verejných skladových priestorov (40,64 %) je v Bratislavskom kraji. 

Nasleduje Trnavský kraj s 23,4 % podielom. Ostatné kraje majú približne rovnaké 

percentuálne zastúpenie, čiže medzi 6-7 %. Naopak Prešovský kraj má minimum počtu 

verejných skladov, čoho dôvodom môže byť nízka ekonomická aktivita v kraji.  

Verejné skladové plochy boli analyzované aj podľa kritéria veľkosti skladovej plochy.  

Výsledok analýzy prezentuje tabuľka 2.    

Tab a obr. 2: Rozdelenie verejných skladov podľa skladovej plochy 

Kraj nad 10 000 m2 5 000–9 999 m2 1 000-4 999 m2 0-999 m2
bez udania 

plochy spolu

BSK 25 12 49 72 7 165

BBSK 2 4 9 10 1 26

KSK 3 3 7 8 4 25

NSK 2 1 14 8 6 31

PSK 1 3 2 3 2 11

TNSK 9 2 7 4 3 25

TTSK 13 8 31 29 15 96

ŽSK 5 0 4 10 6 25

Spolu 60 33 123 144 44 404

Kraj Počet skladov 

%-né 

vyjadrenie 

BSK 165 40,64

BBSK 26 6,9

KSK 25 6,16

NSK 31 7,88

PSK 11 2,71

TNSK 25 6,16

TTSK 96 23,4

ŽSK 25 6,15

spolu 404 100
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Informácie z:  www.skladuj.sk 

Prekvapujúcim faktom je, že najviac verejných skladov je v celkovej kapacite do 999 

m2, čo predstavuje 35,6 % z celkového počtu verejných skladov v SR (toto tvrdenie neplatí 

v Nitrianskom samosprávnom kraji). Vybavenie týchto skladov je na priemernej úrovni. 

Prispôsobený sú na bežný spotrebný tovar, čo si nevyžaduje špeciálne vybavenie verejného 

skladu.    

Využívanie informačných technológií verejnými skladmi 

Analýza preukázala, že ani jedna spoločnosť s celkovou kapacitou väčšou ako 10 000 

m2 v Bratislavskom kraji (z celkových 25) nevyužíva technológiu RFID, len jeden verejný 

sklad využíva systém WMS (Warehouse Management System – skladový riadiaci systém) 

a len 4 spoločnosti využívajú čiarové kódy pri skladovaní tovaru. Z developerských projektov 

plánovaných v Bratislavskom kraji, len jedna spoločnosť bude využívať technológiou RFID, 

aj napriek tomu, že v súčasnosti je to trend z dôvodu urýchlenia skladových operácií, 

poprípade využívať systém WMS. Stav využívania  RFID technológie je alarmujúci, keďže 

jediným zástupcom je developerský projekt v Bratislavskom kraji. Skladové spoločnosti, 

ktoré využívajú aspoň technológiu čiarových kódov sa nachádzajú okrem spomínaného 

Bratislavského kraja len v Trnavskom kraji (2 spoločnosti v súčasnosti a ďalšie dve po 

realizácií developerských projektov) a v Nitrianskom kraji jedna spoločnosť. Možné je 

konštatovať, že je to „mizivé“ percento z celkového počtu skladových spoločností s celkovou 

kapacitou nad 10 000 m2 (0 % spoločností využíva RFID technológiu, 1,23 % systém 

WMS a 1,17 % technológiu čiarových kódov). 

V prípade, že sa budú brať do úvahy všetky skladové plochy, využívanie vyššie 

spomínaných technológií prezentuje tabuľka 3. 
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Tab 3: Využívanie informačných technológií vo verejných skladoch SR 

Kraj 

Počet skladov s RFID 

podľa veľkosti 

Počet skladov s ČR 

podľa veľkosti 

Počet skladov so 

systémom WMS 

BSK 

0 - 999 m2 1 0 - 999 m2 3 0 - 999 m2 0

1 000 - 4 999 m2 2 1 000 - 4 999 m2 8 1 000 - 4 999 m2 7

5 000 - 9 999 m2 1 5 000 - 9 999 m2 4 5 000 - 9 999 m2 3

nad 10 000 m2 0 nad 10 000 m2 4 nad 10 000 m2 1

Spolu BSK 4 19 11

BBSK 

0 - 999 m2 0 0 - 999 m2 0 0 - 999 m2 0

1 000 - 4 999 m2 0 1 000 - 4 999 m2 0 1 000 - 4 999 m2 0

5 000 - 9 999 m2 1 5 000 - 9 999 m2 2 5 000 - 9 999 m2 1

nad 10 000 m2 0 nad 10 000 m2 0 nad 10 000 m2 0

Spolu BBSK 1 2 1

Spolu KSK 0 0 0

NSK 

0 - 999 m2 0 0 - 999 m2 0 0 - 999 m2 0

1 000 - 4 999 m2 0 1 000 - 4 999 m2 3 1 000 - 4 999 m2 1

5 000 - 9 999 m2 0 5 000 - 9 999 m2 0 5 000 - 9 999 m2 0

nad 10 000 m2 0 nad 10 000 m2 1 nad 10 000 m2 1

Spolu NSK 0 4 2

Spolu PSK 0 0 0

Spolu TNSK 0 1 000 - 4 999 m2 1 0 - 999 m2 1

TTSK 

0 - 999 m2 0 0 - 999 m2 0 0 - 999 m2 0

1 000 - 4 999 m2 0 1 000 - 4 999 m2 2 1 000 - 4 999 m2 1

5 000 - 9 999 m2 0 5 000 - 9 999 m2 1 5 000 - 9 999 m2 1

nad 10 000 m2 0 nad 10 000 m2 2 nad 10 000 m2 3

Spolu TTSK 0 5  5

Spolu ŽSK 0 0 0

SPOLU SR 5 31 20 

Informácie z: www.skladuj.sk 

Verejné skladové spoločnosti v troch krajoch, konkrétne v Košickom, Prešovskom 

a Žilinskom nie sú vybavené ani jednou informačnou technológiou určenou na urýchlenie 

identifikácie tovaru a sprehľadnenie tovaru v skladových priestoroch. Nutné je podotknúť, že 

sklady, ktoré využívajú na evidenciu, pohyb tovaru systémom WMS, musia byť vybavené aj 
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technológiou čiarových kódov, preto sú duplicitne zarátané v oboch kritériách delenia 

skladových spoločností.  

V prípade, ak by sme sa v analýze nesústredili len na skladové plochy väčšie ako 

10 000 m2, štatistika využívania informačných technológií v rámci SR je nasledovná: 

• RFID technológiu využíva 5 skladových spoločností, čo tvorí z celkového počtu 404 

skladov 1,24 % spoločností, 

• technológiu čiarových kódov 31 verejných skladových spoločností, t. z. 7,67 %, 

• systém WMS 20 verejných skladových spoločností, t. z. 4,95 %, 

Z hľadiska veľkosti je možné konštatovať, že najviac tieto informačné technológie 

využívajú spoločnosti s celkovou plochou od 1 000 m2 do 4 999 m2.  

Záver 

V hodnotení atraktívnejších logistických lokalít Slovensko skončilo na 9. mieste, 

pričom v 2007 ešte v hodnotení ani nebolo. Najväčší skok zaznamenalo Maďarsko, ktoré zo 

7. miesta sa zaradilo na 3., hneď za Belgickom a Holandskom. 

Štvrté a piate miesto získali Česko a Poľsko, čo potvrdzuje predpoklad o silnom 

potenciáli Strednej Európy. 

Vývoj veľkosti skladovacej plochy a vzťah s percentom neprenajatej plochy zobrazuje 

obrázok 3 a 4. Prudký nárast v počte  vybudovaných skladovacích priestorov bol v rokoch 

2005 – 2009. Skladové plochy sa rozširovali aj počas hospodárskej krízy, až v roku 2009 sa 

zastavila výstavba nových skladových plôch, ale vzhľadom na developerské projekty, tento 

stav je len dočasný. Z dostupných informácií, veľkosť skladových plôch sa nezmenil ani 

v roku 2011.  V roku 2008, čiže počas „vrcholu“ hospodárskej krízy bolo aj percento 

neprenajatých skladových plôch najvyšší (12 %). Obrázok 4 prezentuje % neprenajatej plochy 

aj za ostatné roky.  
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Obr. 3: celková skladovacia plocha v SR 

Zdroj: http://www.euroekonom.sk/ekonomika/ekonomika-sr/ekonomika-slovenska-2010/ 

 

 
Obr. 4: Percento neprenajatej skladovej plochy 

 Zdroj: http://www.euroekonom.sk/ekonomika/ekonomika-sr/ekonomika-slovenska-2010/ 

Trendy v tejto oblasti vytvárajú najmä západné krajiny so silnou ekonomikou a krajiny 

ako Slovensko, si môžu vybrať ísť vlastnou cestou alebo pridať sa k ostatným.  Zmena 

súčasného stavu na Slovensku  spočíva v zameraní sa na čo najrýchlejšiu modernizáciu a 

dobudovanie dopravnej infraštruktúry. V európskom kontexte SR má rastúci logistický 

potenciál, o čom svedčia aj rôzne prieskumy a  názory odborníkov. Príchod zahraničných 

investorov a ich subdodávateľov bol len dobrým začiatkom rozvoja logistiky na Slovensku. 

Potrebné je hľadať príležitosti vytvárania konkurenčnej výhody v regióne, aby sa rozvoj 
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logistiky nezastavil na súčasnej kvalitatívnej úrovni. Podpora štátu v oblasti rozvoja 

infraštruktúry, formovaní vzdelávania pre potreby logistiky alebo motivácia dopravcov pre 

multimodálne riešenia rôznymi stimulmi sú len príkladom, ako štát môže prispieť k rozvoju 

logistiky. 

V západnej Európe už logistika naráža jednak na kapacitné, priestorové bariéry vo 

veľkých priemyselných aglomeráciách, na druhej strane environmentálny dopad aktivít sa 

stáva čoraz dôležitejším v rozhodovaní podnikov kupujúcich. Už spomínané kapacitné bariéry 

nútia odvetvie na geografickú decentralizáciu činností smerom na východ a súčasnú 

koncentráciu aktivít na dosiahnutie úspor z rozsahu. Dôsledky svetovej hospodárskej krízy 

spoločne s tendenciu neustáleho zvyšovania konkurencieschopnosti vyvoláva efekt 

koncentrácie trhu, spájanie podnikov, či rôzne formy úzkej medzinárodnej spolupráce. 

Spoluprácu a perspektívy  nových príležitostí v oblasti logistiky prinášajú nové technológie. 

Pri komunikácii rôznych systémov a platforiem sa vyžaduje štandardizácia informácií. Úplné 

zavedenie a využívanie rádiofrekvenčnej identifikácie (RFID) vo svete môže priniesť značné 

finančné a enviromentálne úspory.  

Ďalšou zaujímavou témou v danej oblasti by mohol byť  rozvoj zásobovacích reťazcov 

na Slovensku a ich špecifiká ako aj možnosti diverzifikácie činností poskytovateľov 

logistických služieb na Slovensku. 

Príspevok je spracovaný s podporou projektu „Prenos inovatívnych poznatkov a technológií 

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

univerzita v Žiline. 

 

Tento príspevok vznikol vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a vývoj 

 

 

 

 

pre projekt: 

„Prenos inovatívnych poznatkov a technológií v logistických a dopravných procesoch“, 

ITMS kód projektu 26220220006, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja. 

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.“ 



12th International Scientific Conference 
LOGI 2011 

106 

LITERATURA 

[1] KLAPITA, V., LIŽBETIN, J.: Sklady a skladovanie, Vydala Žilinská univerzita 

v Žiline/EDIS – vydavatelstvo ŽU, 2010, ISBN 978-80-554-0278-9 

[2] KAMPF, R, HODÁS-PAUER, M.: Development of innovations in trasport enterprises 

in Slovakia, In: LOGI 2010 : 11th international scientific conference, November 19th, 

2010 in Harmony Club Hotel, Pardubice, Czech Republic. - Brno: Tribun EU, 2010. - 

ISBN 978-80-7399-205-7. 

[3] KAMPF, R., ROUDNÁ, J. Slept analysis of logistic centers operating in Czech 

Republic, In scientific journal on transport and logistics „LOGI“, 1(1), p. 79 – 85, ISSN 

1804-3216 

[4] KAMPF, R.; PRŮŠA, P.; SAVAGE, Ch. Systematic Location of the Public Logistic 

Centres in Czech Republic. Transport. 2011, volume 26, issue 4. ISSN 1648-4142 

(Print), 1648-3480 (Online). 

[5] www.skladuj.sk 

[6] www.statistics.sk 

[7] http://www.euroekonom.sk/ekonomika/ekonomika-sr/ekonomika-slovenska-2010/ 



12th International Scientific Conference 
LOGI 2011 

107 

APPLICATION OF ERGONOMICS FOR THE 

DEVELOPMENT OF DRIVER OPTIMAL WORKING 

ENVIRONMENT A MENAS OF TRANSPORT 

Alexandra Hajduková, Miloš Hitka, Lucia Krajčírová1  

ABSTRACT 

The focal point of the workspace in connection with the use of tools or objects is a 

person. The products, but also the device are designed and constructed mainly for 

humans. Therefore it’s necessary to take into consideration a human figure, especially 

its size and power capabilities, to be able to design and manufacture ergonomically 

correct work tools, machinery and furniture. This is especially important for the 

driver's working environment which has influence on his health as well as on the 

health of passengers. All the parameters of the working environment are recorded and 

codified in the system of requirements and regulations which are governed by laws, 

implementary regulations, technical standards, recommendations, regulations. 

Optimalization of driver’s workspace is now complicated by two factors, the 

obsoletion of standards and by secular changes of body size of the current population. 

In this paper we try to point out the need of updating current standards by taking into 

consideration the change of body proportions in todays population in order to achieve 

anthropometric and ergonomic optimalization of the driver’s workspace. 
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ergonomics, anthropometry, work environment, the driver's seat, drivers 
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UPLATNENIE ERGONÓMIE PRO TVORBE OPTIMALNEHO 

PRACOVNEHO PROSTREDIA VODICA DOPRAVNEHO 

PROSTREDKU 

ÚVOD 

„Kde sa vyskytuje človek, či už v práci, športe, kultúre, domácnosti, záujmovej oblasti, 

tam všade nachádza ergonómia optimálne riešenie pre jeho činnosť “ (Chundela, 2007). 

Súčasný trend technického rozvoja vedie k tomu, že stále viac pribúda profesií so 

sedavým charakterom zamestnania. Doba strávená sedením sa neustále zvyšuje a to tak 

v práci, ako aj v mimopracovnom živote. Vo vyspelých priemyselných krajinách sedí v práci 

až 2/3 ľudí. Podľa niektorých odhadov sa dokonca uvádza, že celkový čas strávený sedením 

behom pracovného života činí približne 80 000 hodín a to najmä pri takých povolaniach, ako 

je vodič alebo pri kancelárskej práci (Gilbertová – Matoušek, 2002).  

Riadenie vozidiel sa považuje za profesiu so zvýšenou incidenciou bolesti chrbta a to 

predovšetkým bolesťami v krížovej oblasti. Ich príčinou je najmä dlhodobé sedenie v podstate 

vynúteného charakteru (držanie volantu, nemožnosť oddialiť nohu z pedála). Nesprávna 

poloha vodiča môže byť tiež podmienená niektorými ergonomickými nedostatkami sedadla 

a ovládačov. Nemožno zabudnúť ani na vplyv celotelových vibrácií (urýchľujúcich 

degeneratívne zmeny bedrových medzistavcových platničiek) a nárazov pri zlom stave 

vozovky. Prispievajúcim faktorom môže byť aj psychická záťaž (Gilbertová – Matoušek, 

2002). 

Nakoľko civilizačnému a technickému trendu nie je možné uniknúť, je treba hľadať 

prostriedky k zníženiu rizika zdravotného poškodenia, najmä poškodenia chrbtice u vodičov. 

Jednou z ciest v prevencii ochorení chrbtice pri práci v sede je práve uplatňovanie 

a rešpektovanie zásady ergonómie (Gilbertová – Matoušek, 2002). Predkladaný príspevok sa 

zaoberá problematikou optimalizácie pracovného prostredia vodiča z pohľadu ergonómie 

a s tým súvisiacou nutnosťou zohľadňovania antropometrických rozmerov človeka. 

1 Základné tézy ergonómie a pracovného prostredia 

Optimálne pracovné prostredie je také, ktoré vyhovuje všetkým špecifickým 

vlastnostiam človeka. Takto koncipované prostredie umožňuje dosahovanie maximálnych 

výkonov a maximálneho uspokojenia, pri zachovaní minimálneho zdravotného zaťaženia 



12th International Scientific Conference 
LOGI 2011 

110 

človeka vzhľadom k tomu, že človek sa neprispôsobuje technike, ale naopak (Szombathyová, 

2007).  

To si vyžaduje do veľkej miery aplikovanie a zohľadnenie „Ergonómie“. Ergonómia 

ako slovo je tvorená dvomi gréckymi slovami: ergon = práca a nomos = zákon. Tento pojem 

je často chápaný v zmysle „človek – pracovné prostredie“. Ak  pojem ergonómia rozšírime, 

dostaneme spojenie človek – akákoľvek práca, resp. činnosť. Prácou podľa Kovaříka môže 

byť čokoľvek: šoférovanie, sekanie dreva, práca v kuchyni, rovnako ako odpočinok a spánok 

(Kovařík, 2009).  

Ergonómia ako veda sa teda zaoberá človekom a jeho bezprostredným okolím. 

Rozvinula sa v priebehu druhej svetovej vojny, kedy vedci skúmali príčiny psychického 

a fyzického zlyhania ľudí (vodičov tankov) a prišli na to, že človek je najslabším článkom 

celého ergonomického systému (človek – technika – prostredie). Tento poznatok viedol 

k vzniku antropocentrického prístupu, ktorého podstata spočíva v tom, že všetko (technika, 

stroje, prostredie) sa prispôsobuje človeku a nie naopak. Z uvedeného dôvodu je hlavným 

motívom ergonomických východísk pri navrhovaní a výrobe zásada, že človek je meradlom 

všetkých vecí (Hájek, 2004).  

Vychádza zo špecifických možností človeka, t.j. jeho duševných a fyzických 

dispozícií. Rešpektuje jeho výšku, hmotnosť, dĺžky končatín, čiže jeho antropometrické 

rozmery, dosahy končatín, ako aj možnosti pohybu človeka. Jej cieľom je teda optimálne 

prepojenie funkcie, ekonomiky, estetiky a zdravotnej pohody (Hájek, 2004).   

Ergonómia je implementovaná do viacerých odborov, napr. do konštrukcie strojov, 

automobilov, nábytku a pod. prostredníctvom štandardov, doporučení a noriem, ktoré by mal 

konštruktér splniť, aby sa človek pri používaní danej techniky a pri pobyte v interiéry (a v 

priestore vôbec) cítil dobre.  

2 Pracovné prostredie vodiča autobusu 

Ergonomická teória uvádza, že pri priestorovom riešení pracoviska, ktoré ak má 

vyhovovať jeho používateľom, musí vychádzať z: 

• antropometrických rozmerov človeka, 

• pohyblivosti tela človeka a jeho častí. 

V rámci pracovného priestoru je najdôležitejšou časťou tzv. operačný priestor (viď 

obrázok 1), pre ktorý je charakteristické, že sa v ňom realizujú pracovné úlohy. Preto je 
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nevyhnutné, aby zabezpečoval dobré zorné podmienky a dobrú dostupnosť ovládačov 

manipulačného a pedipulačného operačného priestoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázok 1: Operačný pracovný priestor  

Zdroj: Ergonomie – antropometrické údaje, návrh pracovní činnosti, 2007 [online] 

Pracovným prostredím vodiča je vozidlo a jeho operačným priestorom je priestor 

v okolí sedadla vodiča. Aj v rámci operačného priestoru vodiča je možné rozlíšiť jeho dve 

zložky, t.j. manipulačný a pedipulačný priestor. V oblasti manipulačného priestoru ide 

o ovládače, ktoré vodič ovláda rukami, ako napr. volant, prevodová páka, tlačidlá na 

ovládanie dverí autobusu a pod. Pedipulačný priestor vodiča je tvorený plynovým, brzdovým 

pedálom a spojkou, čiže ovládačmi vozidla, ktoré vodič obsluhuje za pomoci nôh.  

Správne riešený operačný priestor vodiča je veľmi dôležitý, nakoľko okrem zdravia 

vodiča ovplyvňuje aj bezpečnosť jazdy a to priamo a nepriamo (viď obrázok 2). Priamo je 

bezpečnosť ovplyvňovaná prostredníctvom tzv. vnemovo – pozorovaco – ovládacej 

bezpečnosti, niekedy súhrne označovanej ako operačná bezpečnosť. Nepriamo ovplyvňuje 

bezpečnosť jazdy viac či menej pohoda vodiča za jazdy, ktorá následne vplýva na rýchlosť 

hromadenia a intenzitu únavových javov, tzn. kondičnú bezpečnosť (Vlk, 2000). 

Zorné podmienky 

Manipulačný priestor 

Pedipulačný priestor 
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Obrázok 2: Faktory ovplyvňujúce tvorbu pracovného miesta vodiča 

Zdroj: Vlk, 2000 

Ako vyplýva z obrázku 2 na výkon, zdravie vodiča a bezpečnosť jazdy priamo vplýva 

najmä správne konštrukčné riešenie sedadla vodiča a ovládačov manipulačného 

a pedipulačného priestoru. V ďalšej časti sa bližšie zameriame na konštrukčné riešenie 

sedadla vodiča, volantu a pedálov z pohľadu ergonomických požiadaviek, ktorým majú 

vyhovovať.  

3 Aspekty tvorby sedadla vodiča a ovládačov (čo musí konštruktér poznať) 

Konštruktéri musia pri navrhovaní dodržať bezpečnostné, zdravotné a hygienické 

požiadavky, čo si vyžaduje poznať (Müller, 2004): 

• stavbu tela, pohybového systému a chrbtice, riziká vzniku bolestí; 

Konštruktér musí poznať stavbu chrbtice, tá je zásadná. Musí ju pri  tvorbe sedadla 

zohľadniť, lebo jeho úlohou je navrhnúť sedadlo tak, aby prispelo k zachovaniu prirodzeného 

(normálneho) zakrivenia chrbtice. Normálne zakrivenie chrbtice je také, že pri bočnom 

pohľade na chrbticu má tvar dvojitého S – zakrivenia. 

• antropometriu a ergonómiu vo vzťahu k sedadlu vodiča, ovládačov (tie sú v mnohých 

smeroch určujúce pre tvar a kvalitu sedadla a použitých materiálov), 

• zásady správneho sedenia,  

• zdravotné riziká nevhodného sedadla, 

• zásady predchádzania škodám na zdraví z civilizačných vplyvov. 

3.1 Antropometria a ergonómia vo vzťahu k operačnému priestoru vodiča 

Jedným z ergonomických problémov pri konštrukčnom riešení karosérie vodiča je 

zaistenie geometricky správneho sedenia a umiestnenia ovládacích prvkov. Toto úzko súvisí s 

priemyselnou antropometriou. Jej predmetom je zisťovanie telesných rozmerov, t.j. 

antropometrických rozmerov človeka (Malý, 2010).  Priemyslová antropometria nachádza 

uplatnenie v mnohých ďalších odboroch, ktoré by bez nej nemohli efektívne alebo vôbec 

fungovať. Jej výsledky (antropometrické rozmery ľudí) slúžia ako dôležité podklady 

usporiadanie pracovného miesta vodiča 

sedenie ovládanie výhľad mikroklíma       Nepriama 
bezpečnosť

ERGONÓMIA, PRIAMA BEZPECNOSŤ
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odborníkov pri konštrukcií pracovných prostriedkov, automobilov, strojov, nábytku, 

technických zariadení, vstupných zariadení napr. dverí autobusu a pod. Všeobecne slúžia 

k tomu, aby rozmery vecí zodpovedali potrebám človeka. 

Pri antropocentrickej optimalizácií techniky, ale aj nábytku (sedadla) pomáhajú 

antropometrické rozmery ľudí k stanoveniu priaznivých proporcií medzi človekom 

a nábytkom, ale aj medzi človekom a technickým zariadením (strojom), ale aj  

k vhodnejšiemu uchopeniu predmetu (volant) a manipulácií s ním a pod. Tieto rozmery sú 

zisťované na veľkých populačných skupinách mužov a žien so zreteľom na vek a etnickú 

skupinu. 

V súvislosti s optimalizáciou operačného priestoru vodiča z pohľadu ergonómie sú 

rozhodujúce antropometrické rozmery znázornené na nasledujúcich obrázkoch, ktoré 

zachytávajú aj úsečky merania: 

 
Obrázok 3: Grafické znázornenie úsečiek  merania telesných rozmerov 1, 2, 3  

Zdroj: vlastné spracovanie 

1

2

3 

 

Legenda: 
0)telesná hmotnosť (zohľadňovaná pri 
konštrukčnom odpružení sedadla) 
1)dosah ruky pri vzpažení v sede (určuje 
maximálnu vzdialenosť dostupnosti 
ovládačov pri  vzpažení ruky v sede za 
volantom) 
2) dĺžka dlane (má vplyv na veľkosť, tvar 
hmatadiel, ovládačov) 
3) dĺžka chodidla(má vplyv na veľkosť 
nožných pedálov) 
 



12th International Scientific Conference 
LOGI 2011 

114 

 
Obrázok 4: Grafické znázornenie úsečiek  merania telesných rozmerov 4, 5, 6  

Zdroj: vlastné spracovanie 

 
Obrázok 5: Grafické znázornenie úsečiek  merania telesných rozmerov 7, 8, 9 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

8 

7 

9 

Legenda: 
7) dĺžka nohy pri prednožení v sede (určuje 
maximálnu vzdialenosť dostupnosti 
nožných pedálov). 
8) šírka dlane (má vplyv na veľkosť, tvar 
hmatadiel, ovládačov) 
9) výška lakťa v sede (má vplyv na výšku 
laketníkov)

    4    5 

6 

Legenda: 
4)  telesná výška v sede (ovplyvňuje 
výšku operadla sedadla) 
5) výška koreňa nosa v sede (určuje 
zorné podmienky a určenie výšku 
umiestnenia predmetov do zorného 
poľa) 
6) výška zákolennej jamky (výška 
sedacej plochy sedadla) 
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Obrázok 6: Grafické znázornenie úsečiek  merania telesných rozmerov 10, 11, 12 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 
Obrázok 7 a 8: Grafické znázornenie úsečiek  merania telesných rozmerov 13, 14, 15, 16 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

   

    

  13 

14  

 

  

   

  16 

15 

Legenda: 
13) šírka chodidla (má vplyv na veľkosť nožných pedálov) 
14) šírka bokov (má vplyv na šírku sedacej plochy sedadla) 
15) dĺžka hornej končatiny (ovplyvňuje umiestnenie, 
vzdialenosť  volantu od sedadla) 
16) šírka ramien (má vplyv na šírku operadla sedadla) 

12 

 

11 

Legenda: 
10) výška kolena v sede (má vplyv na 
výšku manipulačnej roviny, palubná 
doska) 
11) dĺžka stehna v sede pri ohybe v 
kolene (má vplyv na hĺbku sedadla). 
12) dĺžka ruky pri predpažení v sede 
(určuje dostupnosť ovládačov na 
palubnej doske pri predpažení)
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4 Základné ergonomické požiadavky na sedadlo vodiča 

Aby sme minimalizovali riziko vzniku ochorenia chrbtice vodiča, mali by sme 

venovať pozornosť vhodnému konštrukčnému riešeniu sedadla.  Parametre, ktoré má spĺňať 

sú uvedené v tabuľke 1. Základné všeobecné požiadavky správneho sedadla vodiča z pohľadu 

ergonómie sú (Gilbertová – Matoušek, 2002): 

• sedadlo musí zaisťovať stabilitu, komfort, optimálne zorné podmienky, optimálne 

umiestnenie a ľahké ovládanie ovládačov, 

• sedadlo musí byť nastaviteľné (predno-zadný posun sedadla, výšky sedadla, sklon 

chrbtovej opierky, bedrovej a šijovej opierky, volantu), 

• konštrukcia sedadla musí byť odpružená ako celok, hydraulické odpruženie je 

vhodnejšie než odpruženie pomocou pérových tlmičov, 

• chrbtová opierka je neoddeliteľnou súčasťou sedadla, ak je správne riešená, podporuje 

vzpriamené držanie tela, udržuje bedrovú lordózu a zlepšuje stabilitu, 

• opierka šije má význam pre odľahčenie svalov šije, ako aj ramenných pletencov a má 

význam aj v podobe ochrany krčnej chrbtice pred úrazom. K charakteristickému 

úrazu, k tzv. whiplash injury, dochádza obvykle pri náraze do stojaceho vozidla 

zozadu. Je realizovaný najskôr zvýšeným záklonom a následne predklonom krčnej 

chrbtice a vedie najčastejšie k poškodeniu mäkkých tkanív v oblasti krčnej chrbtice. 

K vylúčeniu úrazového mechanizmu je dôležité, aby hlava v dobe nárazu bola opretá 

o opierku hlavy. 

Ergonomické parametre vybraných ovládačov 

• Volant (Gilbertová – Matoušek, 2002): 

o jeho optimálna veľkosť a priemer je 3,5 až 4 cm, nižšia veľkosť vedie ku 

kŕčovitému držaniu, 

o optimálna vzdialenosť k volantu predstavuje 2/3 dĺžky hornej končatiny pri 

zachovaní kontaktu s chrbtovou opierkou. 

• Pedál (Gilbertová – Matoušek, 2002): 

o majú byť symetricky umiestnené, 

o  ich sklon nemá byť príliš vysoký (v opačnom prípade dochádza k extenzii 

chodidla), 

o  na ľahšiu obsluhu pedálov má vplyv aj sklon sedacej plochy a oblý predný okraj 

sedacej plochy. 

 



12th International Scientific Conference 
LOGI 2011 

117 

Tabuľka 1: Parametre sedadla vodiča 

parametre 

sedacej 

plochy 

výška 

sedacej 

plochy 

Nemala by byť taká vysoká, aby stlačovala spodnú časť stehien, ani taká nízka 

aby dochádzalo k tzv. „guľatému chrbtu“. Správna výška sedacej plochy sa určuje 

podľa výšky podkolennej jamky. 

šírka 

sedacej 

plochy 

Mala by zaistiť dostatočný priestor pre boky a spodnú časť trupu, odporúčaná 

šírka je 38 – 42 cm. 

hĺbka 

sedacej 

plochy 

Na jednej strane má zabrániť stlačeniu podkolennej oblasti a na druhej strane 

umožniť využitie chrbtovej opierky. Príliš dlhá sedacia plocha neumožňuje 

správne využitie chrbtovej opierky (tendencia k skĺzavaniu trupu dopredu alebo 

vedie k vzniku guľatého chrbta) a môže viesť k stlačeniu zadnej časti lýtok. Príliš 

krátka sedacia plocha vedie k stlačeniu zadnej časti stehien a zadku a znižuje pocit 

stability. Odporúča sa, aby sedadlo podopieralo 2/3 dĺžky stehien. 

sklon 

sedacej 

plochy 

Odporúčaný je 6 -- 10˚ dozadu (lepšie uľahčuje kontakt s operadlom a správne 

podoprenie panvy). Nižší sklon vedie ku skĺzavaniu trupu dopredu, príliš vysoký 

sklon (nad 15˚) podporuje sklopenie panvy dozadu, a tým núti chrbticu do 

ohnutia. 

tvar 

sedadla 

Jeho predný okraj by mal byť zaoblený. K zabezpečeniu lepšej stability môže byť 

predný okraj ľahko vyvýšený. Plocha by mala byť anatomicky riešená s dôrazom 

na podporu hrboľov sedacích kostí. 

čalúnenie 
Porézny materiál, ktorý umožňuje odvod tepla, povrch má byť elastický, pružný 

a drsnejší. 

parametre 

chrbtovej 

opierky 

(operadla) 

tvar 

operadla 

Stred bedrovej opierky má byť umiestnený približne 5 cm nad hrebeňmi 

panvových kostí. Odporúčajú sa opierky nastaviteľné. Zvýšené bočné okraje 

opierky zabezpečujú bočnú stabilitu sedu, obzvlášť pri jazde v ostrých zákrutách. 

uhol sklonu 

operadla 

Väčšina autorov udáva ako optimálny uhol sklonu operadla približne 10 – 20˚ od 

vertikály. Vyšší sklon zhoršuje vizuálne podmienky a núti hlavu do predsunutého 

držania, nižší sklon zas vedie k zvýšenej záťaže chrbtice a zvýšenému prenosu 

vibrácií. V zmysle uhlu trup - stehná sa odporúča uhol približne 110˚. 

výška 

chrbtovej 

opierky 

Vo všeobecnosti sa odporúča skôr dlhšia opierka chrbta. Je nutné si uvedomiť, že 

príliš vysoká opierka chrbtice môže obmedzovať rotáciu ramien, pretože vodič je 

tak nútený kompenzovať to väčšou rotáciou hlavy.  Pri výške chrbtovej opierky sa 

vychádza z telesnej výšky človeka v sede. Vrchná časť operadla by sa mala 

nakláňať mierne dozadu, aby odťažila telesnú hmotnosť. 

šírka 

opierky 

Je riešená s ohľadom na to, aby neobmedzovala pohyby horných končatín. Príliš 

úzka opierka napomáha k zrútenému kyfotickému držaniu, príliš vysoká opierka 

môže obmedzovať prácu rúk. Obvykle sa odporúča šírka opierky 36 – 40 cm. 

parametre 

opierky 
sklon 

Opierka musí byť čalúnená a nastaviteľná v rovine horizontálnej i vertikálnej so 

sklonom približne 5 – 10˚ od vertikály. 
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šije a hlavy stred 

opierky 

Mal by byť približne v oblasti spojnice okraja dolných lalôčkov, vrchol opierky 

približne na úrovni očí. 

šírka 

opierky 
Má byť riešená tak, aby neobmedzovala výhľad vodiča, a to hlavne do strán. 

Zdroj: Gilbertová – Matoušek, 2002 

5 Je vôbec možné, z pohľadu ergonómie, dodržiavaním v súčasnosti platných 

štandardov, doporučení a noriem zaistiť konštrukciu správneho sedadla vodiča? 

Pri hľadaní odpovede na túto otázku je dôležité zohľadniť dve skutočnosti. Prvou je 

fakt, že väčšina noriem rozmerového riešenia sedadla vodiča vychádza z dát meraných okolo 

roku 1955, posledné systematické meranie telesnej výšky boli realizované v roku 1985 

(Kovařík, M., 2009, zborník interiér). Posledná a stále používaná antropometrická databáza 

našej populácie pochádza ešte z obdobia ČSSR. Je spracovaná vo Vestníku MZ SSR z roku 

1987, ktorý udáva všetky priemerné telesné rozmery vtedajšej populácie (Kotrádyová, 2009). 

Okrem zastaranosti noriem tu vystupuje ešte druhý dôležitý fakt. Každá nová generácia 

z hľadiska jej telesných rozmerov prekonáva svojich predkov. Ide pritom o prírastky, ktoré sú 

z dlhodobého pohľadu veľmi významné. Štatistiky uvádzajú, že mladí muži dorastajú vo 

všeobecnosti do výšky, ktorá presahuje ich otcov o 4,5 cm a ich starých otcov až o 7,5 cm. 

Priemerná výška muža v roku 1950 predstavovala 170 cm, v roku 1991 už 176 cm. Tento 

trend sledujeme aj u mladších dievčat, ktoré sú od svojich matiek vyššie o 3 cm, od starých 

mám o 5 cm (Kačaliaková, 2005).  

Že dnešná populácia dosahuje zvýšené hodnoty u väčšiny sledovaných 

antropometrických rozmerov potvrdil aj výskum, ktorý prebiehal na území Slovenska 

v rokoch 2000 – 2004. Tento výskum bol realizovaný Technickou univerzitou vo Zvolene, 

pričom výberová vzorka pozostávala zo 116 mužov a 117 žien, vo veku 21 – 23 rokov. 

Meraný bol súbor 25-tich antropometrických rozmerov. Výsledkom prieskumu bolo, že 

v oboch kategóriách muži – ženy sa rozmerové veličiny súčasnej slovenskej populácie 

v porovnaní s rozmermi vyplývajúcimi z antropometrickej databázy z roku 1987 zväčšili cca 

o 4,5–5 % (Sedmák – Hitka, 2004). Zmenu aktuálnych antropometrických rozmerov mužskej 

a ženskej populácie v porovnaní s pôvodnými antropometrickými rozmermi znázorňujú 

obrázky 9 a 10. Graficky sú zobrazené len tie antropometrické rozmery, ktoré majú vplyv na 

optimalizáciu operačného priestoru vodiča.  
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Relatívne diferencie mediánov vybraných antropometrických 
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Obrázok 9: Relatívne diferencie mediánov vybraných antropometrických rozmerov dospelej populácie 

Slovenska – muži  

Zdroj: spracované na základe Sedmák, Hitka, 2004 

Poznámka: číslovanie antropometrických rozmerov je totožné s číslovaním antropometrických rozmerov 

použitých v texte 

Relatívne diferencie mediánov vybraných antropometrických rozmerov 
dospelej populácie Slovenska - ženy (%)
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Obrázok 10: Relatívne diferencie mediánov vybraných antropometrických rozmerov dospelej populácie 

Slovenska – ženy 

Zdroj: spracované na základe Sedmák, Hitka, 2004 

Poznámka: číslovanie antropometrických rozmerov je totožné s číslovaním antropometrických rozmerov 

použitých v texte 

Tieto sekulárne zmeny rozmerov sú výsledkom vzájomného pôsobenia genetickej 

výbavy jedinca a faktorov vonkajšieho prostredia. Medzi faktory, ktoré najviac ovplyvňujú 

telesnú výšku jedinca, zaraďujeme úroveň výživy, zdravotný stav, psychosociálne faktory 

a sociálno-ekonomické podmienky, v ktorých jedinec vyrastá (Vignerová, 2005). 
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ZÁVER 

Optimalizácia pracovného priestoru vodiča a hlavne konštrukčné riešenie jeho 

hlavných komponentov (sedadlo, ovládače) musí byť v priamom vzťahu k rozmerom 

a hmotnosti súčasnej populácie. Antropologické a ergonomické požiadavky sú v mnohých 

smeroch rozhodujúce v súvislosti s ochranou zdravia vodiča a zaistení bezpečnosti jazdy.  

Ako už bolo spomenuté, celá rada noriem, ktorá stanovuje odporúčané rozmery, bola 

tvorená pred viac ako pol storočím. V súčasnosti, ale nie je aktualizovaná, čo viedlo k vzniku 

dogmy, ktorú sa konštruktéri stále snažia dodržovať. Z uvedeného dôvodu, ale aj z dôvodu 

zmenených antropometrických rozmerov dnešnej populácie, rozmery sedadla vodiča 

vyplývajúce z neaktuálnych noriem nemusia vyhovovať rozmerom súčasnej populácie a môžu 

dokonca zvyšovať ešte väčšmi riziko vzniku zdravotných problémov vodiča a znižovať 

bezpečnosť jazdy. Je nevyhnutné preto, v najbližšej dobe aktualizovať antropometrickú 

databázu a zohľadniť zmenené telesné parametre súčasnej populácie pri konštrukčnom riešení 

sedadla vodiča, ako aj ostatných ovládacích prvkov. 

 

KEGA: Poznámka: Článok je čiastkovým výstupom riešenia projektu KEGA č. 060-

005TUZVO-4/2010 Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu. 
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KONCEPCIA NAVRHOVANIA KONTINENTÁLNYCH LINIEK 

KOMBINOVANEJ DOPRAVY 

Úvod 

Jestvujúci stav v oblasti nákladnej dopravy a využívania infraštruktúry jednotlivých 

druhov dopravy jednoznačne nahráva podpore takých prepravných systémov, ktoré dokážu 

efektívne premiestňovať tovary tak, aby pri preprave nevznikali (resp. vznikali len 

v minimálnom množstve) negatívne účinky na externé prostredie, na ktoré má doprava vplyv. 

Konkrétne ide o problematiku vzniku veľkého množstva exhalátov pri neustále narastajúcej 

priamej cestnej nákladnej doprave, vzniku kongescií, nehôd, poškodzovania životného 

prostredia, a pod. Budúcnosť nákladnej dopravy je teda jednoznačne v podpore 

multimodality. Alterentívou k priamej cestnej nákladnej doprave môže byť v európskom 

priestore za istých podmienok vnútrokontinentálna kombinovaná doprava. Jednou z 

najdôležitejších podmienok je ponuka pravidelných liniek kontinentálnej kombinovanej 

dopravy. 

1. Predpoklady zavedenia linky kombinovanej dopravy 

Prvým predpokladom zavedenia linky kombinovanej dopravy je dostatočný prepravný 

potenciál, a to v oboch smeroch. Je preto dôležité navrhovať vedenie liniek na dostatočne 

vyťažených prepravných reláciách. Návrhu prepravnej relácie musí predchádzať dôsledný 

prieskum využitia linky u cestných dopravcov. Prieskum je nevyhnutné vykonávať priamou 

konzultáciou (pohovorom). 

Linky kombinovanej dopravy treba navrhovať ako „shuttle“, čiže kyvadlové vlaky 

medzi vybranými terminálmi kombinovanej dopravy, ktoré by mali byť schopné manipulovať 

s intermodálnymi prepravnými jednotkami, ktoré sa prepravujú v kontinentálnych linkách. 

Navyše, terminály kombinovanej dopravy musia vystupovať voči organizátorom linky 

neutrálne. Mali by byť teda verejné a obchodne neutrálne. 

Intermodálne prepravné jednotky (cestné návesy, resp. výmenné nadstavby) by mali 

byť vo vlastníctve cestného dopravcu (linka kombinovanej dopravy je v tomto smere chápaná 

ako služba pre cestného dopravcu a má v podstate „približovaciu“ funkciu). Železničné vozne 

môžu byť vo vlastníctve dopravcu (najčastejšie), resp. prenajaté. 
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Linka musí premávať minimálne tri krát za týždeň, optimálne je dvanásť párov vlakov 

za týždeň (dva vlaky denne). Rentabilná vzdialenosť prepravnej relácie je minimálne 800 až 1 

000 km. 

Každá kontinentálna linka kombinovanej dopravy vykazuje v prvých rokoch 

prevádzky stratovosť. Je preto nevyhnutné takúto linku v prvých rokoch prevádzky dotovať. 

Dotácia do kombinovanej dopravy je v SR riešená v Zákone č. 514/209 Z.z. o doprave na 

dráhach. Podľa paragrafu 22 je možná dotácia do kombinovanej dopravy a to: 

• na finacovanie projektov a časti projektov (napr. spustenie prevádzky linky), a to až do 

výšky 30 % z celkových nákladov, 

• na nákup technických prostriedkov (napr. intermodálnych návesov, výmenných 

nadstavieb, železničných vozňov), a to až do výšky 15 % z oprávnených nákladov. 

Poskytnutie dotácie je však podmienené schválenými prostriedkami na príslušný 

rozpočtový rok (v roku 2010 a 2011 bolo schválených 0,- eur). Štát musí garantovať prístup 

na dopravnú cestu (nediskriminačný), ako aj dotáciu linky na istý zmluvne dohodnutý čas 

a operátor linky sa musí zaviazať prevádzkovať linku na zmluvne dohodnutý čas. 

Problematická je aj, a to hlavne v podmienkach SR, liberalizácia železničnej nákladnej 

dopravy. ZSSK CARGO má stále majoritné postavenie na dopravnom trhu, čím stagnuje jeho 

flexibilita, presnosť a ochota, čo mnohým operátorom znemožňuje garantovať presné časy 

odchodu a príchodu vlaku. 

Posledná a najdôležitejšia podmienka efektívneho prevádzkovania linky je cena za 

prepravu. Ponúkaná cena pre cestného dopravcu musí byť nižšia, ako jeho náklady na priamu 

prepravu po vlastnej osi. 

2. Základné otázky, ktoré si treba položiť pri zavádzaní kontinentálnej linky 

kombinovanej dopravy 

1. Kto bude prevádzkovať linku? (operátor – jestvujúci alebo vznikne nový operátor na 

trhu? Kto môže participovať v spoločnosti? Čo musí operátor spĺňať? Aké má reálne 

možnosti dotovania strát z prvých rokov prevádzkovania linky?) 

2. Odkiaľ a kam bude premávať linka? (TKD na Slovensku, koncový TKD, ktorý závisí 

od smerovania linky a tá od smerovania záťaže) 

3. Čím? (akými vozňami, prenajatými alebo kúpenými? vlaky – kto bude dopravca – 

ZSSK CARGO alebo súkromný dopravca? trasa – dopravná cesta – aké bude 
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smerovanie, cena za dopravnú cestu, sú možné zľavy z ceny za dopravnú cestu? Aká 

bude frekvencia vlakov?) 

4. Kto bude zákazníkom linky? (vytipovanie záťažových prúdov, marketingový prieskum 

u cestných dopravcov, ako ich presvedčiť? Aké sú požiadavky cestných dopravcov? Je 

možnosť poskytnutia dotácie cestným dopravcom na nákup technických 

prostriedkov?). 

3. Návrh vzorovej linky kombinovanej dopravy na prepravnej relácii Košice – 

Lovosice - Duisburg 

Vzdialenosť z Košíc do Lovosíc je 789 km. Linka kombinovanej dopravy by bola 

v GVD vedená ako NEX, t.j. nákladný expresný vlak, ktorý bude vychádzať z terminálu 

kombinovanej dopravy Košice (bude to tarifný bod) a končiť  v termináli Lovosice. Pôjde 

o ucelený (kyvadlový) vlak s možnosťou zastavenia v TKD Žilina (doplnenie voľnej kapacity 

vlaku). Pri ďalších výpočtoch sa ale neuvažovalo so spracovaním vlaku v TKD Žilina. To 

znamená, že vlak po celej trase až do Lovosíc bude zastavovať len z dopravných dôvodov. 

Čas jazdy vlaku z Košíc do Lovosíc bol odhadnutý podľa zošitových cestovných poriadkov 

na približne 12 hodín. V Lovosiciach by došlo k spracovaniu vlaku a ďalej by vlak 

pokračoval do Duisburgu. Zdržanie v Lovosiciach sa odhaduje na max. 2 hodiny. Čas jazdy 

vlaku z Lovosíc do Duisburgu je podľa platného cestovného poriadku spoločnosti 

Bohemiakombi 17 hodín. Celkový čas jazdy vlaku z Košíc do Duisburgu sa odhaduje na cca 

32 hodín. 

Súprava vozňov vlaku by sa skladala z kapsových vozňov radu Sdggmrss (T3000) 

a linka by bola určená na prepravu cestných návesov osobitnej stavby (návesy, ktoré možno 

prekladať vertikálnym spôsobom). Podľa normatívu hmotnosti vlaku sa súprava vozňov môže 

skladať maximálne z 22 vozňov, z čoho vyplýva, že jeden vlak je schopný prepraviť 

22 cestných návesov. Týždennú kapacitu linky kombinovanej dopravy stanovíme pre dva 

varianty, a to variant A – 3 páry vlakov za týždeň (minimálny počet spojov, aby linka bola 

rentabilná pri plnom vyťažení a aby bola zaujímavá aj pre cestných dopravcov) a variant B – 

2 páry vlakov denne, t.j. 12 párov vlakov za týždeň (optimálny cestovný poriadok na 

efektívne fungovanie linky). 

Predpokladaný odchod vlakov vo variante A v smere Košice – Duisburg je vždy 

v pondelok, stredu a piatok, v smere Duisburg – Košice vždy v utorok, štvrtok a sobotu. 

Z toho vyplýva potreba len jednej súpravy vozňov, t.j. 22 železničných vozňov. Prepravný 
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výkon linky KD bude v tomto variante 132 cestných návesov týždenne v oboch smeroch (pri 

predpoklade plne obsadenej súpravy). 

Predpokladaný odchod vlakov vo variante B v smere Košice – Duisburg, ako aj 

Duisburg - Košice je vždy v pondelok až sobotu, a to ráno o 6.00 a poobede o 17.00. Z toho 

vyplýva potreba šiestich súprav vozňov, t.j. 132 železničných vozňov (obraty súprav sa 

nachádzajú v tabuľke 1). Prepravný výkon linky kombinovanej dopravy bude v tomto 

variante 528 cestných návesov týždenne v oboch smeroch (pri predpoklade plne obsadenej 

súpravy). 

Tab. 1 Cestovný poriadok súprav S1 až S6 

Deň Košice – Duisburg Duisburg - Košice 

Pondelok 6.00 – S1; 17.00 – S2 6.00 – S3; 17.00 – S4

Utorok 6.00 – S5; 17.00 – S3 6.00 – S6; 17.00 – S1

Streda 6.00 – S4; 17.00 – S6 6.00 – S2; 17.00 – S5

Štvrtok 6.00 – S1; 17.00 – S2 6.00 – S3; 17.00 – S4

Piatok 6.00 – S5; 17.00 – S3 6.00 – S6; 17.00 – S1

Sobota 6.00 – S4; 17.00 – S6 6.00 – S2; 17.00 – S5

Prepravný potenciál linky KD udáva tabuľka 2. Potenciál je vyjadrený v objeme 

tovaru v m3, v tonách a je stanovený zvlášť pre jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou 40 ton. 

Tab. 2 Prepravný potenciál linky KD v tonách a m3 

 potenciál pre 40 t jazdnú súpravu v [t] 
Potenciál v [m3] 

využitie 100% využitie 75% 

týždenný ročný týždenný ročný týždenný ročný 

Var. A 3 300 171 600 2 475 128 700 11 880 617 760 

Var. B 13 200 686 400 9 900 514 800 47 520 2 471 040

 

Záver 

Na linke KD Košice – Duisburg a späť by bolo možné prepravovať  tovar do a zo 

štátov ako je Česká republika, Spolková republika Nemecko, Belgicko a Holandsko. 
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Zo štatistických údajov vyplýva, že medzi Slovenskou republikou a týmito štátmi sa v roku 

2010 prepravilo približne 2,3 milióna ton tovaru v oboch smeroch priamou cestnou dopravou. 

Ak by sme predpokladali, že len 10 % z tejto prepravy by prešlo na kombinovanú dopravu, 

prepravný potenciál linky kombinovanej dopravy by bol 230 000 ton tovaru ročne. Podľa 

tabuľky 2 by linka KD vo variante A kapacitne nepostačovala pre tento prepravný potenciál, 

avšak variant B linky KD by už postačoval, pričom by bola kapacita každej linky 

kombinovanej dopravy v priemere za rok využitá približne na 34%. 
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ABSTRACT 

The article deals with the general conditions for the creation of a simulation model of 

marshalling yard. The simulation model due to the variability of building layout and 

configuration applied technologies creates an elite space specifically to evaluate all 
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SIMULÁCIA ZRIAĎOVACEJ STANICE V LOGISTICKOM 

CENTRE 

Úvod 

Sektor železničnej dopravy sa snaží o komplexné uspokojovanie prepravných potrieb 

zákazníkov pri dosahovaní čo možno najpriaznivejších hospodárskych výsledkov. Jedným 

z možných nástrojov na dosiahnutie tohto vytýčeného cieľa je možnosť vylepšenia 

technológie organizovania nákladnej dopravy.   

Premiestnenie medzi stanicou nakládky a vykládky sa neuskutočňuje pre každý jeden 

vozeň samostatne. Vozne sú radené do vlakov, ktoré ich systematicky premiestňujú medzi 

stanicami. V stanici nakládky je vozeň zaradený do vlaku, ktorý ho privezie do stanice, kde je 

preradený do iného vlaku.  

1. SIMULAČNÝ MODEL ZRIAĎOVACEJ STANICE 

Významným prvkom v celom procese premiestňovania vozňa medzi stanicou 

nakládky a vykládky je práve zriaďovacia stanica. Práve tieto stanice tvoria mimoriadny 

prvok v celom logistickom reťazci premiestňovania vozňovej zásielky, nakoľko sú vybavené 

špeciálnymi zariadeniami na rozraďovanie a tvorbu súprav vozidiel vrátane obsluhy 

tranzitných vlakov, ktoré stanicou prechádzajú. 

Podmienkou plynulej činnosti zriaďovacích staníc je dodržiavanie základných 

technologických časových normatívov a zabezpečenie vzájomného súladu prevádzkových 

procesov: 

• stanice s plánom vlakotvorby, grafikonom vlakovej dopravy, a teda aj medzi 

jednotlivými vlakotvornými stanicami navzájom; 

• medzi jednotlivými technologickými celkami vlakotvornej stanice; 

• vo vnútri jednotlivých celkov vlakotvornej stanice. 

Na preverenie súladu technologických procesov sa vzhľadom na vývoj informačných 

a komunikačných technológií rozširuje používanie modelovanie pomocou simulačných 

modelov. 

Modelovanie možno považovať za jednu zo základných metód využívaných 

v rozhodovacom procese. 
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2. ZÁKLADNÉ PODKLADY SIMULÁCIE 

Pri budovaní simulačného modelu potrebujeme definovať, čo tvorí modelovaný 

systém, v našom prípade zriaďovaciu stanicu. Prvky systému možno na základe ich vlastností 

rozdeľovať podľa rôznych kritérií. Táto kategorizácia uľahčuje analýzu činnosti systému 

i budovanie modelu systému 

Pomocou simulácie je možné študovať prevádzku zriaďovacej stanice z rôznych uhlov 

pohľadu. Je ňou možné napríklad skúmať priepustnosť, zvyšovať efektívnosť prevádzky, 

alebo odhaliť slabé miesta projektovej dokumentácie pre novú stanicu. Keď porovnáme 

možnosti počítačovej simulácie a analytických modelov (napr. teória hromadnej obsluhy), 

hlavným rozdielom medzi týmito dvoma prístupmi je to, že pri použití teórie hromadnej 

obsluhy sa zriaďovacia stanica musí skúmať postupne v samostatných modeloch pre každý 

prevádzkový celok (vchodová skupina, rozraďovanie vlakov, smerová skupina, ...). 

Počítačová simulácia umožňuje skúmať stanicu ako celok. Navyše, teória hromadnej obsluhy 

neumožňuje meniť „detail pohľadu“ na prevádzku stanice. Vždy sa dajú skúmať iba rovnaké 

výstupné údaje. Naproti tomu počítačová simulácia umožňuje pohľad na stanicu v rôznych 

detailoch. 

Riešenie projektu prenosu inovatívnych poznatkov a technológií v logistických 

a dopravných procesoch zaberá v sebe aj časť simulácie zriaďovacej stanice. Celé simulačné 

prostredie v sebe obsahuje nielen zriaďovaciu stanicu, ale aj simuláciu činností v terminály 

kombinovanej dopravy a tiež simuláciu skladových technológií.  V tomto príspevku sa 

venujeme len časti simulácie zriaďovacej stanice. 

V súvislosti s zriaďovacími stanicami sa riešia rôzne problémy s rôznym typom 

zložitosti. Tieto problémy by sme mohli rozdeliť na dve základné kategórie – plánovanie 

koľajiska (projektovanie) a plánovanie prevádzkových procesov, vrátanie riadenia práce 

zamestnancov. 

Za týmto účelom je model zriaďovacej stanice variabilný a poskytuje možnosť výberu 

počtu koľají v jednotlivých skupinách koľají v zriaďovacej stanici.  
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3. VSTUPNÉ PODKLADY PRE VYTVORENIE SIMULAČNÉHO PROSTREDIA 

ZRIAĎOVACEJ STANICE 

3.1. ÚDAJE O KOĽAJISKU 

Definovanie vstupných údajov o infraštruktúre sa začína vstupnými údajmi 

o koľajisku. Všetky prvky koľajiska majú pridelené jednoznačné identifikačné čísla.  

V prostredí simulačného modelu zriaďovacej stanice má obsluha k dispozícii viacero 

variantov riešenia koľajiska. Pri konfigurácii infraštruktúry zriaďovacej stanice bude možné 

vybrať si z pripravených štandardných usporiadaní koľajových skupín: 

• Vchodová a smerová skupina sú usporiadané sériovo (odchodová skupina nie je 

k dispozícii a dokončovanie zostavy východiskových nákladných vlakov sa organizuje 

v smerovej skupine koľají. 

• Vchodová a smerová skupina sú usporiadané paralelne (opäť bez odchodovej skupiny 

koľají) 

• Vchodová, smerová a odchodová skupina koľají sú usporiadané sériovo 

• Vchodová, smerová a odchodová skupina koľají sú usporiadané paralelne 

• Vchodová a smerová skupina sú usporiadané paralelne a odchodová skupina je 

napojená na smerovú skupinu sériovo. 

V každom variante má obsluha možnosť výberu z modelom bez staničnej skupiny 

koľají a so staničnou skupinou koľají, kde táto je napojená na smerovú skupinu paralelne. 

Po voľbe stavebného usporiadania koľajiska vyberá obsluha z rozsahu jednotlivých 

skupín koľají. Užívateľ si môže z daného intervalu vybrať počet koľají v každej skupine.  

• Vchodová     (2-16 koľají) 

• Smerová       (8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 alebo 64 smerových koľají) 

• Odchodová   (2-16 koľají) 

• Staničná (len pre druhotné triedenie) (8 alebo 16 koľají) 

Pre účely obsluhy tranzitných vlakov sa použije vchodová alebo odchodová skupina 

(na základe špecifikovaného technologického postupu). 
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3.2. ÚDAJE O PERSONÁLI 

Definovanie údajov o personáli sa v simulácii vykonáva v dvoch krokoch. Prvým je 

definovanie profesií personálu. Podobne ako v prípade vstupných údajov o infraštruktúre je 

potrebné definovať profesie personálu, ktoré sa v modeli budú používať.  

Zoznam profesií personálu, ktoré bude možné použiť pre obsluhu vlakov v 

zriaďovacej stanici je pevne daný: 

• Posunovač - vstupný 

• Posunovač prípravar 

• Posunovač rozvesovač 

• Tranzitér 

• Vozmajster - vstupný 

• Posunovač - výstupný 

• Posunovač zvesovač 

• Vozmajster - výstupný 

V prípade posunovacích lokomotív bude možné pracovať s nasledujúcimi typmi: 

• Rozraďovacie HDV (vrátane personálu na HDV) 

• Zostavovacie HDV (vrátane personálu na HDV) 

• Stlačovacie HDV (vrátane personálu na HDV) 

V prípade personálu užívateľ zadá počet osôb a každej osobe priradí minimálne jednu 

profesiu, v ktorej bude pracovať. 

Rovnakým spôsobom sa zadá počet posunovacích lokomotív a každej sa priradí 

profesia. V modeli zriaďovacej stanice sa predpokladá, že posunovacie HDV bude štandardne 

obsadená rušňovodičom a posunovačom/-čmi, ktorí zabezpečujú plnohodnotný výkon 

posunu. 

3.3. ÚDAJE POTREBNÉ PRE ROZRAĎOVANIE SÚPRAV A TRIEDENIE VOZŇOV 

Pre modelovanie triedenia vozňov sú veľmi dôležité informácie o staniciach určenia 

jednotlivých zásielok. Túto informáciu je možné v simulačnom programe definovať. 

Prípravou pre pridelenie konkrétnej „destinácie“ konkrétnemu vozňu v konkrétnom vlaku je 

definovanie zoznamu všetkých staníc, do ktorých by mohli byť vozne smerované. Aby bolo 

možné vozne pre rôzne stanice určenia zhromažďovať na smerových koľajach, definujú sa 
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v modeli aj relácie tvorené v zriaďovacej stanici. Vytvorené relácie je možné rozlišovať podľa 

toho, či ide o prvotné alebo druhotné triedenie. 

3.4. DEFINOVANIE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPOV PRÁCE 

Pre možnosť simulácie obsluhy súprav vozňov v zriaďovacej stanici je potrebné 

podrobne popísať jednotlivé kroky obsluhy a aj ich definovať. Týmito krokmi sú 

technologické úkony. Technologické postupy sú v prostredí simulačného prostredia zapísané 

vo forme sieťových grafov. Technologické úkony sú hranami v týchto grafoch. Najprv sa 

definujú technologické úkony, ktoré sú potrebné pre modelovanie obsluhy. Po ich príprave sa 

pristupuje k vytvoreniu sieťového grafu technologického postupu.  

Technologické postupy sú vopred pripravené a užívateľ si bude môcť vybrať, ktorý 

technologický postup chce na vlaku použiť. 

Jednotlivé varianty technologických postupov rešpektujú konfiguráciu infraštruktúry a 

možnosť, či nemožnosť paralelnej realizácie niektorých technologických činností. 

Na obrázkoch 1, 2, 3 sú znázornené konkrétne technologické postupy spracovania 

súprav nákladných vlakov v prostredí simulačného modelu zriaďovacej stanice. 

 

Obr. 1: Technologický postup prác spracovania súpravy cieľového nákladného vlaku pri 

sériovom usporiadaní vchodovej a smerovej skupiny koľají. 
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Obr. 2: Technologický postup prác spracovania súpravy cieľového nákladného vlaku pri 

paralelnom usporiadaní vchodovej a smerovej skupiny koľají. 

 
 

Obr. 3. Technologický postup spracovania súpravy východiskového nákladného vlaku pri 

sériovom usporiadaní smerovej a odchodovej skupiny koľají. 

 



12th International Scientific Conference 
LOGI 2011 

135 

3.5. DOPLNKOVÉ VSTUPNÉ A VÝSTUPNÉ ÚDAJE: 

Okrem už popísaných vstupných údajoch o koľajisku, personáli, dráhových vozidlách, 

technologických postupoch práce, staniciach určenia a priradenie relácií smerovým koľajam 

smerových koľají a vlakoch, existuje nezanedbateľné množstvo doplnkových informácií 

potrebných pre čo najvernejšie modelovanie prevádzky zriaďovacej stanice. 

V podmienkach simulácie zriaďovacej stanice doplnkovým vstupným tokom 

predstavujú vozne, ktoré sú dopravované vo vlakových súpravách. Každý vozeň musí mať 

definované miesto určenia na základe ktorého je presne definované smerová koľaj pri 

rozraďovaní a následne zostave nákladných vlakov. 

Výstupný tok zo simulácie predstavujú vlakové súpravy (zložené z vozňov). Vlaková 

súprava na odvoz vozňov vzniká podľa potreby (splnená podmienka - dostatočný počet 

vozňov), alebo na základe cestovného poriadku (plánovaná požiadavka na odvoz). 

3.6. PRIEBEH SIMULÁCIE 

Po definovaní potrebných vstupných údajov o zriaďovacej stanici pre konkrétny 

experiment a zadaní parametrov simulačného behu možno odštartovať simulačný beh. Už 

počas simulácie môže získať autor simulačného modelu prvé poznatky o prevádzke 

modelovanej zriaďovacej stanice vďaka animácii definovaných prevádzkových procesov. 

Jazdy HDV po koľajisku, obsadenie jednotlivých koľají, práca posunovacích hnacích 

dráhových vozidiel, priebeh a stav vykonávania technologických postupov práce 

v jednotlivých skupinách koľají sú zobrazené na obrázkoch 4, 5 a 6. 

Obr. 4: Vchodová skupina koľají v simulačnom programe  
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Obr.5: Smerová skupina koľají v simulačnom programe 

 
 

Obr. 6: Odchodová skupina koľají v simulačnom programe 

 

Samostatne v simulácii môže obsluha vidieť tiež využitie jednotlivých zamestnancov 

podľa dopredu nastaveného počtu a tiež  

Obr. 7: Využitie jednotlivých zamestnancov v simulácii 
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4. VYHODNOTENIE SIMULÁCIE 

Pre správne vyhodnotenie jednotlivých experimentov je nevyhnutné mať k dispozícii 

kvalitné výstupné údaje z jednotlivých simulačných behov. Tieto výstupné údaje sú doplnené 

informáciami o prevádzke zriaďovacej stanice stanice v jednotlivých experimentoch, ktoré je 

možné získať už počas samotnej simulácie z animácie simulačného behu. 

Experimentálne sa overuje, či je zriaďovacia stanica schopná spracovať požiadavky 

prichádzajúce vo vstupnom prúde, t. j., pomocou pokusov s modelom zriaďovacej stanice 

bude pre definovaný vstupný prúd, rozsah obsluhy a požadovanú kvalitu na výstupe (odchod 

vlakov na čas, na normu; potreba druhotného triedenia) možné stanoviť potrebný rozsah a 

konfiguráciu koľajovej infraštruktúry a mobilných zdrojov. Pre overenie bude potrebné 

vyhodnotiť nasledujúce parametre: 

• Počet čakajúcich vlakov (min, max, priemerný) 

o na vstup do systému (vstupná koľaj), 

o na zdroje zriaďovacej stanice (koľaj, personál, HDV). 

• Využitie 

o koľají v jednotlivých skupinách, 

o spojovacích koľají, 

o personálu a posunovacích lokomotív, 

o užitočnej dĺžky koľají v smerovej skupine. 

• Pobytový normatív/vozeň 

• Protokol o priebehu simulácie (upozornenia a pod.) 

Záver 

Celosvetovým trendom je sústrediť vlakotvorbu do menšieho počtu moderne 

vybavených a výkonných zriaďovacích staníc. V súčasnosti väčšina zriaďovacích staníc 

nevyhovuje technickým požiadavkám a ich zastarané technické vybavenie si vyžaduje značný 

podiel ľudskej práce. Všetky európske železnice postupne pristupujú k cieľavedomej 

rekonštrukcii a výstavbe veľkých zriaďovacích staníc za tým účelom, aby do nich sústredili 

podstatnú časť vlakotvorných prác. Toto sústreďovanie umožňuje zmenšenie počtu 

preraďovaných a následne tým poškodených vozňov, značné urýchlenie obehu vozňov 

a dodania tovarov zákazníkom. Umožňujú tiež zavedenie pokrokových metód v dopravných 

procesoch a následne zmenšenie počtu pracovníkov a všetkých posunovacích prostriedkov. 
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Celá koncepcia sústreďovania vlakotvorby má za následok znižovanie vlastných 

nákladov, zvyšovanie zisku a tiež zvyšovanie výkonnosti železničnej dopravy. 
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of organization wagon flows, which take into account the economic criteria for 

railways companies. Presently, the EU railway infrastructure manager with 
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ORZANIZÁCIA VOZŇOVÝCH PRÚDOV NA ZÁKLADE 

EKONOMICKÝCH KRITÉRIÍ DOPRAVCOV 

Úvod 

Model organizácie vozňových prúdov, t. j. premiestnenie vozňa z odosielacej 

železničnej stanice do stanice určenia  môže teoreticky prebiehať mnohými spôsobmi. 

Extrémny variant by bol v premiestnení každého jedného vozňa z odosielacej stanice do 

stanice určenia, podobne ako v cestnej doprave. Takéto premiestňovanie je však z hľadiska 

technických a technologických možností železnice neuskutočniteľné a súčasne by bolo 

vysoko neefektívne. Treba preto hľadať taký variant premiestnenia vozňov, ktorý by bol 

prijateľný z hľadiska nákladov dopravcu, ale súčasne musí vyhovovať požiadavkám 

zákazníkov. Pri riešení tohto problému vznikajú dve oblasti úloh - vyriešenie smerovania 

vozňových prúdov a samotná vlakotvorba, t. j. vyriešenie spájania vozňových prúdov vo 

vlakotvorných staniciach.  

Ekonomické zhodnotenie smerovania vozňových prúdov 

Pri ekonomickom zhodnotení smerovania vozňových prúdov treba stanoviť 

smerovanie po tej časti železničnej siete, ktorá je z hľadiska nákladov optimálna. Optimálny 

„nákladový“ variant však v reálnej praxi nemožno dosiahnuť, pretože treba najskôr prihliadať 

na technické parametre jednotlivých traťových úsekov v súčinnosti s požiadavkami na 

prepravu. Samotné riešenie optimalizácie možno uskutočniť niektorou z operačných metód (z 

oblasti dopravných úloh). Hlavným problémom je určenie nákladov na jednotlivých úsekoch 

trate (medzi jednotlivými vlakotvornými stanicami).  

V súčasnosti možno na stanovenie časti týchto nákladov pripadajúcich na využívanie 

železničnej infraštruktúry z pohľadu železničných podnikov poskytujúcich služby nákladnej 

dopravy využiť poplatok za použitie železničnej infraštruktúry. Tento poplatok je stanovený 

pre každý traťový úsek v rámci minimálneho prístupového balíka. Sadzby poplatkov sú 

uvedené v nasledujúcich tabuľkách. 



12th International Scientific Conference 
LOGI 2011 

142 

Tabuľka 1  Maximálne úhrady za objednanie a pridelenie kapacity 

Kategória trate U1i v € za vlkm bez DPH 

1. 0,0207 

2. 0,0190 

3. 0,0188 

4. 0,0160 

5. 0,0141 

6. 0,0096 
Zdroj: Výnos č. 3/2010 Úradu pre reguláciu železničnej dopravy 

 

Tabuľka 2 Maximálne úhrady za riadenie a organizovanie dopravy 

Kategória trate U2i v € za vlkm bez DPH 

1. 0,958 

2. 0,881 

3. 0,871 

4. 0,742 

5. 0,651 

6. 0,445 
Zdroj: Výnos č. 3/2010 Úradu pre reguláciu železničnej dopravy 

 

Tabuľka 3 Maximálne úhrady za zabezpečenie prevádzkyschopnosti železničnej 

infraštruktúry 

Kategória trate U3i v € za tis. hrtkm bez DPH 

1. 1,311 

2. 1,261 

3. 1,243 

4. 1,064 

5. 0,934 

6. 0,649 
Zdroj: Výnos č. 3/2010 Úradu pre reguláciu železničnej dopravy 
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Celková úhrada za minimálny prístupový balík sa vypočíta podľa vzorcov: 

321 UUUU mp ++=          (1) 

∑
=

∗=
6

1
11

i
ii LUU           (2) 

∑
=

=
6

1
22 *

i
ii LUU           (3) 

∑
=

∗∗∗=
6

1
33 *0001/1

i
eiii kLQUU         (4) 

kde:  i - kategória trate; pre potreby regulácie sú trate rozdelené do kategórií podľa 

zoznamu, ktorý je uvedený v časti III písm. a) tejto prílohy Výnosu č. 3/2010 

U1i - maximálna úhrada za objednanie a pridelenie kapacity v eurách za vlakový 

kilometer určená pre príslušnú kategóriu trate, 

U2i - maximálna úhrada za riadenie a organizovanie dopravy v eurách za vlakový 

kilometer určená pre príslušnú kategóriu trate, 

U3i - maximálna úhrada za zabezpečenie prevádzkyschopnosti železničnej 

infraštruktúry v eurách za tisíc hrubých tonokilometrov určená pre príslušnú kategóriu trate, 

Ump - celková úhrada za použitie železničnej infraštruktúry v rozsahu minimálneho 

prístupového balíka pre príslušný vlak bez ohľadu na druh poskytovaných dopravných služieb 

v eurách, 

U1 - celková úhrada za objednanie a pridelenie kapacity v eurách za vlak; uplatní sa 

bez ohľadu na skutočné využitie objednanej a pridelenej kapacity, 

U2 - celková úhrada za riadenie a organizovanie dopravy v eurách za vlak, 

U3 - celková úhrada za zabezpečenie prevádzkyschopnosti železničnej infraštruktúry v 

eurách za vlak, 

Li - celková dĺžka medzi jednotlivými dopravnými bodmi trate príslušnej kategórie 

vyjadrená v kilometroch na tri desatinné miesta, 

Qi - celková hrubá hmotnosť vlaku v tonách na príslušnej kategórii trate zaokrúhlená 

na celé tony nahor, 

ke - koeficient zohľadňujúci jazdu vlaku s činným hnacím železničným koľajovým 

vozidlom nezávislej trakcie na elektrifikovaných tratiach príslušnej kategórie, ktorého výška 

je 1,2 a výška koeficientu pre ostatné vlaky 1,0. (Výnos č. 3/2010 Úradu pre reguláciu 

železničnej dopravy) 
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Okrem nákladov na železničnú infraštruktúru treba uvažovať s ostatnými 

prevádzkovými nákladmi (náklady na rušne, vozne, zamestnancov, spotrebu trakčnej energie 

a pod.) a s podielom nákladov na prevádzkovú a správnu réžiu. 

Celkové náklady na prepravu vlaku zo stanice A do stanice B možno vypočítať podľa 

vzorcov, ktoré zohľadňujú ukazovatele dopravnej práce a príslušnú nákladovú sadzbu 

k danému ukazovateľu. Vzorce môžu mať tvar: 

neŽIrčvlčrvz
C
vl NNNNNNNN ++++++=         (5) 

kde: C
vlN - celkové náklady na prepravu vlaku zo stanice A do stanie B 

 Nvz - náklady na vozne 

 Nr - náklady na rušne 

 Nvlč - náklady na vlakové čaty 

 Nrč - náklady na rušňové čaty 

 NŽI - náklady na železničnú infraštruktúru 

 Ne - náklady na energiu 

 Nn - podiel prevádzkovej a správnej réžie; možno ho určiť percentuálne k výške 

priamych náklady na vlak 

Náklady na vozne stanovania: 

vzjhod
ú

vzjkmvz SL
v
vzjSLvzjN ∗∗+∗∗= ∑∑     (6) 

kde:  ∑vzj - počet vozňových jednotiek zaradených do vlaku 

   vú - úseková rýchlosť 

   Li - celková dĺžka trate medzi stanicami A a B v km 

   Svzjkm - nákladová sadzba na jeden kilometer vozňovej jednotky zohľadňujúca vlastné 

náklady na  údržbu a technické  prehliadky vozňa závislé od obehu vozňa 

Svzjhod - nákladová sadzba na jednu hodinu vozňovej jednotky zohľadňujúca vlastné 

náklady na vozeň závislé od času (odpisy, servisné prehliadky  a pod.) 
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Pre náklady na rušne možno zadefinovať vzťah: 

( ) rhod
ú

r
rkmrr SL

v
nSLnN ∗+∗∗+∗∗= ϕ1    (7) 

kde: nr - počet rušňov zaradených do vlaku 

 φ - vedľajšie výkony rušňa vyjadrené ako podiel z časového výkonu rušňa vo vlaku 

 (zbrojenie, zaradenie do vlaku, uskutočnenie úplnej skúšky brzdy...)  

Srkm - nákladová sadzba na jeden kilometer obehu rušňa zohľadňujúca vlastné  náklady  

na  údržbu a technické  prehliadky rušňa závislé od obehu rušňa 

Srhod - nákladová sadzba na jednu hodinu rušňa zohľadňujúca vlastné náklady na rušeň 

závislé od času (odpisy, servisné prehliadky  a pod.) 

Náklady na vlakové čaty musia zohľadňovať celkový výkon vlakových čiat, vzorec 

môže mať tvar: 

( ) hvlčvlč
ú

vlč Sz
v
LN *1 γ+∗∗=     (8) 

kde: zvlč - sila vlakovej čaty  

  γ - vedľajšie výkony vlakových čiat vyjadrené ako podiel ku vlakovým výkon 

  Shvlč - hodinová nákladová sadzba vyjadrujúca celkovú cenu práce jedného člena 

vlakovej čaty 

Princíp stanovenia nákladov na rušäové čaty je rovnaký ako pri nákladoch na vlakové 

čaty: 

( ) hrč
ú

rč S
v
LN ∗+∗= δ1      (9) 

kde: δ - vedľajšie výkony rušňových čiat vyjadrené ako podiel ku vlakovým výkonom  

  Shrč - hodinová nákladová sadzba vyjadrujúca celkovú cenu práce rušňovodiča 

Náklady na železničnú infraštruktúru sú stanovené Výnosom 3/2010 Úradu pre 

reguláciu železničnej dopravy: 

1321 tpŽI UUUUN +++=     (10) 

kde: U1 - celková úhrada za objednanie a pridelenie kapacity  

U2 - celková úhrada za riadenie a organizovanie dopravy  

U3 - celková úhrada za zabezpečenie prevádzkyschopnosti železničnej infraštruktúry  

Utp1 - celková úhrada za používanie elektrického napájacieho zariadenia za dodávku   



12th International Scientific Conference 
LOGI 2011 

146 

trakčného prúdu pre príslušný vlak; Výpočet nákladov sa uskutoční podľa vzorcov 1,  

2, 3 a 4. 

Pri nákladoch na spotrebu trakčnej energie, resp. nafty je ukazovateľom hrubý 

dopravný výkon: 

eee SmLQN ∗∗∗∗= 0001/1      (11) 

kde: Q - celková hrubá hmotnosť vlaku v tonách 

  me - merná spotreba energie vyjadrené v kWh na tisíc hrtkm (v prípade dieselovej  

  trakcie vyjadrená v spotrebe nafty na tisíc hrtkm); merná spotreba energie by  

mala zohľadňovať aj technické charakteristiky tratí (skllon jednotlivých  

traťových úsekov, polomery oblúkov a pod.) 

Se - sadzba za energiu (cena jednu kWh elektrickej energie, resp. jeden liter nafty) 

Výhodou takto stanovených nákladov (za predpokladu, že vieme presne určiť 

jednotlivé nákladové sadzby, napr. podľa typu vozňa, vlaku alebo prepravovanej komodity) je 

možnosť optimalizácie nielen smerovania, ale aj využitia vozňov, rušňov, vlakových 

a rušňových čiat.  

Pomocou takto zostavených vzorcov možno na každom úseku trate medzi 

jednotlivými vlakotvornými stanicami stanoviť priemerné náklady na jeden vlak, resp. 

vozňovú jednotku. Tieto priemerné náklady sa potom použijú pri hľadaní optimálneho 

smerovania na ohodnotenie hrán grafu v dopravnej úlohe. 

Ekonomické zhodnotenie tvorby relácií vo vlakotvorných staniciach 

Vo väčšine prípadov nemožno v každej vlakotvornej stanici vytvoriť samostatné vlaky 

do všetkých ostatných vlakotvorných staníc nachádzajúcich sa na železničnej sieti bez 

prepracovania v nácestných vlakotvorných staniciach. Celkové riešenie vlakotvorby musí 

prihliadať k časovej nerovnomernosti prepravy a požiadavkám prepravcov.  

V každej vlakotvornej stanice treba určiť, ktoré relácie budú zostavené samostatne 

a ktoré relácie a s ktorými reláciami sa budú spájať. Vychádza sa z predpokladanej tabuľky 

vozňových prúdov, resp. z analýzy vozňových prúdov z minulého obdobia a z optimálneho 

smerovania. Základom je stanovenie nákladov v zriaďovacích železničných staniciach na 

jednotku výkonu.  

Pri riešení tohto problému z hľadiska optimalizácie nákladov treba skúmať každú 

jednu reláciu a porovnávať náklady na prestoj vozňov s nákladmi ďalšieho prepracovanie 



12th International Scientific Conference 
LOGI 2011 

147 

vozňov v niektorej z nácestných vlakotvorných staníc. Základným kritériom je dosiahnutie 

úspory nákladov vyplývajúcej zo spájania relácií. Úsporu možno určiť nasledovne: 

    ∑ ∗∗−∗∗= 3tppreprspt USvzScnÚ ω     (12) 

kde: Ú - úspora nákladov vzniknutá spájaním relácií 

 nsopt - suboptimálna norma záťaže pre reláciu v počte vozňov 

 ∑vz - predpokladaný dopad záťaže pre príslušnú reláciu za 24 hod. 

 Sprepr - sadzba na prepracovanie vozňa (zahŕňa všetky doplnkového služby potrebné  

na spracovanie končiaceho vlaku a zostavu východiskového vlaku, ktoré nie  

sú zahrnuté v minimálnom prístupovom balíku) 

3tpU - úhrada za traťový prístup k servisným zariadenia prepočítaná na jeden vozeň 

Reláciu je vhodné spájať, ak je úspora nákladov kladná. Pri diaľkových reláciách, 

ktoré majú viac ako jednu nácestnú vlakotvornú stanicu, je vhodné spájať reláciu do tej 

nácestnej vlakotvornej stanice, ktorá má najnižšie náklady na prepracovanie vozňa, a to až do 

naplnenia jej kapacity. Potom sa postupuje iteraktívnym spôsobom, t.j. vyberá sa každá ďalšia 

nácestná vlakotvorná stanica s nižšími nákladmi. Toto rozhodovanie treba uskutočniť 

v každej zo skúmaných vlakotvorných staníc a pre každú reláciu v nich.  

Záver 

Vlakotvorba je zložitý systém modelovania vozňových prúdov, ktorý musí brať do 

úvahy všetky jednotlivé úlohy komplexne. Na jej uskutočnenie treba určiť presné vstupné 

predpoklady, ktoré sa časom menia, napríklad veľkosť vozňových prúdov medzi jednotlivými 

vlakotvornými stanicami, presné priradenie nákladov k výkonom, určenie strát z prestojov 

vozňa, ktoré môžu byť pri každom type vozňa iné a pod. Zostaviť vlakotvorbu na základe 

minimálnych nákladov na sieti ŽSR je možné len za predpokladu poznania úplných vlastných 

nákladov na jednotku výkonu, a to nielen pri manažérovi infraštruktúry, ale aj železničných 

podnikov poskytujúcich dopravné služby zákazníkom. 
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LOGISTIKA A INFORMAČNÍ SYSTÉMY 

V dopravních a logistických systémech, které operují na velkých územích, zabezpečují 

informační systémy pořizování, zpracování, ukládání , kontrolu a přenos informací. 

Informační systémy jsou realizovány ve formě počítačové sítě, která se vyznačuje 

hierarchickou stavbou. Ta umožňuje selekci informací na příslušnou řídící úroveň. Vyznačuje 

se také plošnou rozložeností, která vyžaduje dokonalou přenosovou síť rychlostí, která 

odpovídá rychlosti zpracování na vstupních a výstupních počítačových  systémech. 

Logistické informační systémy jsou určeny k podpoře logistických  procesů. Tyto 

systémy se z hlediska vztahu k času obvykle dělí do třech úrovní: 

1. Informační systémy k podpoře dlouhodobého rozhodování o strukturách a strategiích. 

Patří do tzv. plánovacích systémů. Zabývají se hlavně utvářením a optimalizací článků 

logistického řetězce, často používají různé metody operační analýzy. Jejich součástí je 

zabezpečení potřebných výchozích údajů pro přípravu následného rozhodnutí. Jde 

například o rozhodnutí o dopravním řetězci od dodavatele do výroby, o výrobních 

systémech, o charakteru distribuční sítě a skladů.  

2. Informační systémy k podpoře dispozičních činností ve střednědobé až krátkodobé 

oblasti. Jsou to tzv. dispoziční systémy. Jsou zaměřeny na přípravu hladkého provozu 

logistického systému. Jde například o distribuční dispozice, včetně dopravy, doplňování 

zásob a nákupu materiálů nebo zboží, zadávání zakázek. Jsou schopny také řešit 

zkvalitňování dodavatelsko odběratelské vztahy třeba z hlediska minimalizace dopravních 

nákladů, tunokilometrů, což je často řešený klasický matematicko- logistický problém. 

Některé úlohy lze zpracovávat v dávkovém režimu, jiné vyžadují komunikace on-line, pro 

nutnost používat pro rozhodnutí nejaktuálnější informace a zachytit aktuální stav systému 

v datové základně. Například dodavatelsko odběratelské vztahy může ovlivnit 

neserióznost některého partnera, když odmítá například plnit svoje finanční závazky, 

dodává nekvalitní zboží atd. Tento stav musí být zachycen v informačním systému a 

vyvozeny z něho důsledky. 

3. Informační systémy k podpoře rozhodování o operativních záležitostech.  Jsou to 

především vybavovací systémy, které podporují především administrativní a operativní 

úroveň řízení, někdy však také obsahují prvky krátkodobé dispozice. Pro tyto prvky jsou 

především důležité prvky krátkodobé dispozice. Je zde důležitá především rychlost 

zpracování informací a zachování fyzického stavu bez časového zpoždění, to znamená 
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aktuálnost všech potřebných údajů v reálném čase a proto bývají provozovány v režimu 

on-line.  

Objem informací, se kterými výše uvedené tři skupiny informačních systémů pracují, 

můžeme vzájemně znázornit pomocí pyramidy, kde vidíme jejich vzájemný vztah a objem 

každého „patra“ pyramidy je  úměrný množství informací potřebných pro jednotlivé úrovně 

rozhodování – informační systémy na podporu rozhodování (plánovací, dispoziční, 

vybavovací). Směrem od základny k vrcholu pyramidy se objem informací potřebných 

k rozhodování zmenšuje. Zmenšuje se také četnost rozhodování a namísto detailních 

informací se rozhodování opírá o informace souhrnné, které z nich vzniknou.  

Vytváření informačních systémů vyžaduje systémové myšlení. Struktura logistického 

informačního systému musí tvořit jednotu ve smyslu řízení celého logistického řetězce. Aby 

mohly logistické informační systémy zajistit potřebnou efektivnost logistických procesů, musí 

být integrovány vertikálně i horizontálně. Vertikální integrace znamená svázání plánovacích, 

dispozičních a vybavovacích systémů. Pod horizontální integrací se rozumí vazba 

jednotlivých  komplexů úloh v jednotlivých subsystémech. V celé architektuře logistických 

informačních systémech mají dominantní úlohu dispoziční systémy, které již při budování 

vyžadují dodržet následující zásady  pro logistické informační systémy: 

• je třeba se snažit o modulární strukturu jak u hardware, tak u software, 

• je nutné zajistit pružnost systému vzhledem ke specifickým požadavkům konkrétních 

aplikací, 

• je vhodné budovat informační systém postupně po krocích, 

• rozhodující je přijatelnost dialogu člověk – počítač pro uživatele. 

Vytvoření a provoz kvalitního informačního systému, pokrývající celý logistický 

řetězec, váže podle zkušeností zhruba 15 – 20 procent celkových nákladů na celý logistický 

řetězec. Proto je dobré dbát na to, aby byly sbírány a následně zpracovány pouze relevantní a 

správné informace a aby stejné informace nebyly pořizovány na různých místech dvakrát. To 

předpokládá, že každá informace bude do systému zavedena pouze jedenkrát a to v místě 

jejího vzniku. 

Postup vytváření informačního systému můžeme rozdělit metodicky do 5 etap: 

1. Specifikace požadavků a analýza informačních toků ve firmě. V této etapě se 

zaměřujeme na zajištění organizační struktury, rámcově se definují odpovědnosti a 

činnosti v logistickém řetězci. Při analýze informačních toků v systému specifikujeme 
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zejména zdroje informací, adresáty informací, odpovědnost za informace, sankce za 

neposkytnuté informace, přenosová média, používané informační technologie, napojení na 

informační systémy dodavatelů a odběratelů a způsob zabezpečení informací před 

zneužitím. Tato první etapa by měla obsahovat zásadní rozhodnutí o budoucí struktuře a 

systému nákupu, distribuci a řízení výroby. To předpokládá vytvořit návrh funkční 

struktury na úrovni specializace, návrh struktury výpočetní techniky a systémového 

software a plán implementace a průběh prací na informačním systému. 

2. Hrubý návrh informačního systému. Tato druhá etapa se zabývá podrobným 

stanovením vstupních a výstupních zpráv, tedy určení autora, příjemce, informačního 

obsahu a četnosti. Také by měla obsahovat definice obsahu jednotlivých funkcí a návrh 

struktury databáze jednotlivých datových položek a jejich vzájemných vazeb. 

3. Detailní návrh. Za spolupráce s budoucím uživatelem systému se navrhuje přesný tvar 

výstupních obrazovek, výstupních sestav a definují se jednotlivé programy, které budou 

realizovat navržené funkce. 

4. Implementace. Po zhotovení programů následuje jejich nasazení, testování a náběh do 

provozu za spolupráce autorů aplikačního software. Pro uživatele systému implementační 

etapa představuje vyškolení personálu a především náročné naplnění databází – migrace 

dat. Smluvně je také zajistit podmínky provádění garančního servisu. 

5. Provoz a údržba včetně modifikací a rozšířeni. Doporučuje se u autorů informačního 

systému zajistit hot line (telefonické zodpovídání dotazů), help desk (řešení vzniklých 

problémů a jeho případné zpracování do informačního systému a podporu při řešení 

hardwarových a softwarových problémů. 

První tři etapy představují zhruba 60 procent celkového času a nákladů na vytvoření a 

implementaci informačního systému a vyžadují nezastupitelnou součinnost s logistickými 

pracovníky, kteří budou s informačním systémem pracovat. 

Při navrhování informačního systému vzniká nebezpečí v zachování tradičních 

postupů. Často jsou totiž nutné i radikální změny, které jsou umožněny právě vlastnostmi 

výpočetní techniky. Informační systém je na druhé straně prostředek k realizaci určitého cíle, 

v logistice především ke sladění všech článků logistického řetězce. 

Cílem logistického informačního systému je získávat, uchovávat a zpracovávat data a 

následně je předávat na příslušná místa organizační struktury v žádané struktuře, 

požadovaném čase formou informací potřebných pro přijetí kvalifikovaných rozhodnutí. 

Z uvedené nejčastěji používané formulace cílů logistického informačního systému plyne 



12th International Scientific Conference 
LOGI 2011 

153 

rozsah pokrytí informačního systému, počínající v samotném podniku a přes dodavatele a 

odběratele, zahrnující všechny spolupracující instituce (banky, pojišťovny, celní úřady a 

další). 

Prohlubující se dělba práce zvyšuje nároky na řízení materiálového toku a s tím i na 

informace, které umožňují zvýšit hospodárnost logistických systémů. Dodací lhůty lze 

zkracovat urychlením toku nejen materiálového, nýbrž i informačního. Při dopravě na větší 

vzdálenosti prochází zásilka přepravním řetězcem, jehož články spojují obvykle odesílatele, 

svozového zasílatele, dopravce, rozvozového zasílatele a příjemce. Mimo toho se může 

vyskytovat skladování v různých částech přepravy. Každý článek řetězce potřebuje 

k zabezpečení materiálového toku určité informace. Přicházejí-li tyto informace teprve se 

zásilkou, patřičné provozní procesy musí být disponovány pod časovým tlakem a tím s malou 

možností optimalizace jejich provádění. Oddělení některých informací od fyzického toku 

můžeme vytvářet delší dispoziční intervaly jak pro spedici a dopravu, tak pro příjemce 

zásilky. Spojení mezi informačním systémem různých organizací zabezpečují komunikační 

systémy pomocí prostředků spojové techniky, tj. dálkového přenosu dat. 

V současnosti se realizují v zemích s rozvinutými přenosovými systémy digitální 

přenosové sítě, které často používají optické kabely. Budují se i digitální družicové systémy. 

Tyto sítě mají značnou přenosovou kapacitu, větší než sítě analogové. V řadě zemí se budují 

digitální sítě integrovaných služeb (ISDN – Integrated Service Digital Network). Tato 

počítačová síť je schopna přenášení informací v různých formách na rozsáhlém území i 

v mezinárodní spolupráci. 

V logistických systémech je možno využít také Internet. Internet se velmi rozšířil a je 

to vlastně technické propojení počítačů a sítí pomocí telefonních linek, satelitů a optických 

vláken po celém světě a není centrálně organizováno a vlastněno. Došlo a dochází 

k závratnému nárůstu počtu uživatelů připojených k Internetu, což umožňuje jeho využití ke 

všem formám komunikace uvnitř logistického řetězce, které byly doposud zajišťovány 

odlišnými komunikačními a distribučními kanály. Počet uživatelů Internetu v roce 2009 byl 

v ČR 63,7 % z populace a ve světě celkově 27,1 % z celkové populace. Nárůst uživatelů se 

všemi příznivými i nepříznivými faktory stále roste. Příčinou nárůstu počtu připojených 

uživatelů k tomuto multimediálnímu nosiči informací je jeho relativně nízká cena připojení 

vzhledem k množství dostupných informačních zdrojů z celého světa a jeho jednoduché 

uživatelské rozhraní.     
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Právě množství připojených uživatelů a jednoduchý vzájemný způsob komunikace 

prostřednictvím Internetu zapříčinily jeho postupné využívání jako komunikačního kanálu se 

zákazníky, dodavateli a obchodními partnery uvnitř logistického řetězce. Tento postupný 

proces můžeme rozdělit na tři etapy. 

I. Etapa: využití webových aplikací k publikaci statistických stránek na Internetu. 

Internet je využíván jako klasická masmédia, kdy prostřednictvím reklamy za použití 

textových, grafických a zvukových informací je osloven velký počet potencionálních 

zákazníků velmi jednoduchou a neomezující formou komunikace. 

II. Etapa: propojení webového serveru s podnikovým informačním systémem 

(databázovým serverem) – dynamické stránky. Propojení umožní potencionálnímu 

zákazníkovi zkonfigurovat si prostřednictvím Internetu požadovanou variantu nabízeného 

produktu. Například při výběru automobilu si zákazník může navrhnout osobní či 

nákladní automobil dle svého přání. Uživatel si volí funkční charakteristiky jako je barva, 

druh kol, motor, interiér, spoilery a další a na obrazovce se zobrazuje jeho obrázek i 

technické parametry. Bude-li takto propojen Internet s integrovaným podnikovým 

informačním systémem, může být na základě stavu výroby a skladových zásob 

vykalkulována přesná cena a termín dodání. Zákazník si může tedy na dálku vybrat 

výrobek či službu, ale nemůže si je ještě koupit. 

III. Etapa: transakčně orientované aplikace. V této poslední třetí etapě nejde už jen o 

samoobslužné nalezení a získání informací o požadovaném výrobku či službě, ale 

především o její objednání a zaplacení prostřednictvím Internetu. Uživatel si může 

prohlížet podnikovou informační databázi, může si výrobek (službu) objednat, zaplatit, 

řídit jeho odvoz, servis atd. Realizace poslední etapy je spojena s problémy spolehlivosti a 

kontroly spojení, výkonností a elektronickou transakcí peněz. 

Je-li uživatel schopen provádět komplexní transakce prostřednictvím Internetu, okruh 

možných aplikací se pro něho výrazně rozšiřuje. Existují vícevrstvé distribuční modely 

distributorů, dealerů, velkoobchodníků, maloobchodníků, kteří přidávají k ceně zboží 

hodnotu, která je účtována za komunikaci s klienty, za fyzické přemístění zboží a provedení 

finanční transakce, tedy za činnosti, které výrobku nepřidávají novou hodnotu a navíc 

prodlužují dobu dodání a tlumí tok obousměrných informací. Bariéry bránící redukci 

mezičlánků mizí teprve rychlým komerčním rozvojem Internetu. Vlastnosti sítě Internetu 

umožňují poprvé vytvoření distribučního modelu na principu přímého prodeje. V modelu 

přímého prodeje je celá transakce mezi zákazníkem a výrobcem zprostředkována virtuálním 
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obchodním domem (oslovení, výběr, objednání, zaplacení) a následné doručení zajistí 

specializovaní přepravci, kteří ovšem nejsou vlastníky zboží nýbrž doručovateli. 

Bezhotovostní tok peněz, úvěry, leasing obstarávají specializované finanční instituce. 

V souvislosti s Internetem se dnes často vyskytují dva příbuzné pojmy Intranet a 

Extranet. Intranet představuje nový druh vnitropodnikové komunikace, který využívá 

technologií Internetu v rámci podniku, organizace. Pracovníci podniku pracují s podnikovými 

zdroji stejně, jako by byli na nějakém serveru Internetu. Tato síť nemusí, ale může být 

připojena do celkové sítě Internetu. Pomocí Intranetu lze získat vnitropodniková data 

administrativní, finanční, účetní, technická a další. Některá vnitropodniková data jsou 

přístupná pouze některým pracovníkům, například  manažerům podniku, jiná jsou přístupná 

všem pracovníkům. Extranet je termín označující propojení několika Intranetových sítí přes 

veřejný Internet. Firma zpřístupní určitý sektor vnitropodnikových informací svým 

obchodním partnerům a pracovníci různých firem tak mohou velmi snadno získat potřebná 

data ze serverů partnerských podniků. Pro uživatele se všechny servery jeví shodným 

způsobem a komunikace, která probíhá veřejnými cestami, je šifrovaná. 
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FREE CAPACITY AND OCCUPANCY RATES AT LOGISTICS 

FACILITIES 

This is the ratio of free capacity to overall capacity (storage and operations space) at 

logistics centers and parks. Available space at logistics facilities significantly increased due to 

the recent crisis. With regards to the fact that all data on storage capacity could not be 

determined (in particular this was an issue for smaller facilities), those facilities for which 

available capacity could not be determined were removed from the comparison meaning the 

floor space was removed from the overall total floor space for this indicator.  

Table 1 Free capacity and occupancy rates at logistics facilities 

Logistics center/park Region Storage 

space 

(m2) 

Available 

capacity 

(m2) 

Available 

capacity 

(%) 

Westpoint D2 Distribution park Lozorno BA 85,000 10, 800 12.70 

Bratislava – Rača logistics center BA 69,160 4,250 6.15 

DNV logistics park BA 82,000   

Bratislava logistics park Senec BA  68,000 10,000 14.70 

ProLogis park Bratislava – Senec BA 180,000 7,000 3.88 

Goodman Senec logistics center BA 45,000 10,000 22.22 

Bratislava – Svätý Jur logistics center BA 31,530 2,575 8.17 

VGP – Eurovalley logistics center BA 12,600 6,500 51.60 

Trnava logistics park TT 180,000   

ProLogis park Galanta TT 160,000 8,400 5.25 

Vadual logistics TT 25,000 1,000 4.00 

EUROFINN Leopoldov TT 3,000 600 20.00 

Šárovce logistics center NR 7,000 2,000 28.57 

Toptrans EU logistics center NR 20,000 9,000 

pallets 

 

ProLogis park Nové Mesto nad Váhom TN 36,000 0 0.0 

LogCenter Nové Mesto nad Váhom TN 45,000 15,600 34.66 

Prešov – Malý Šariš logistics center PO 16,260 0 0.00 

SDH Prešov – Petrovany logistics center PO 20,800 6,900 33.17 
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Košice logistics platform KE 22,000   

Total  804,350 85,625 10.65 

With regards to the fact available space is most frequently divided into the area around 

Bratislava and the rest of Slovakia in print media, in this case a similar method was used 

where Bratislava includes both the Bratislava and Trnava regions. 

From the information presented it is clear that the overall available space in Slovakia 

currently is 10.65%, whereby: 

• Bratislava and Trnava regions: 9.00%, 

• Other regions: 19.59%. 

The other regions feature a much smaller total floor space with significantly higher 

available space. 

Distribution centers for retail chains 

These facilities are privately owned and are used exclusively for these retail chains. 

These facilities were not included in the previous statistics. Such facilities are used for 

intermediate stock activities from wholesalers and also the distribution of goods to individual 

stores. They are equipped with refrigeration and freezer facilities as these chains also sell this 

type of merchandise. These facilities include: 

• Tesco distribution center 

Located near Beckov (Nové Mesto nad Váhom district) near the D1 motorway. This 

warehouse features 45,000 m2 and an addition 10,000 m2 for frozen products. Tesco also uses 

a distribution warehouse for clothing for central Europe near Senec with 35,000 m2 and has 

rented capacity in a number of the logistics centers named above. 

• Kaufland distribution center 

Located in Ilava near the ramps to the D1 motorway. 

• Lidl distribution center 

The Lidl chain uses two distribution centers – near Nemšova (Trenčín district, near D1 

motorway ramps) and near Prešov. 

• Billa distribution center 

Located near Senec near the D1 motorway ramps with 10,000 m2 of storage. 
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• COOP Jednota distribution center 

COOP Jednota uses a number of distribution centers located across Slovakia. Its 

facilities include: 

1. COOP VOZ, a.s., Trnava 

2. Veľkoobchodný družstevný podnik, akciová spoločnosť, Levice 

3. Zemplínska Veľkoobchodná Spoločnosť, a.s., Trebišov 

4. COOP-TATRY, s.r.o., Prešov 

5. COOP LC SEVER, a.s., Liptovský Mikuláš 

6. LOGISTICKÉ CENTRUM STRED, a.s., Krupina 

7. COOP JLC, a.s., Kostolné Kračany 

A new distribution center is planned in Žilina – Bánova with 15,000 m2 of storage 

space. From this it is clear that the private distribution centers of retail chains are mainly 

concentrated in the western part of Slovakia located nearby the motorway. One exception is 

COOP Jednota, which uses distribution centers located across the country in an even manner 

and the Lidl distribution center in Prešov. [7], [8], [9], [10], [11], [12] 
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Figure 1 – Location of existing and planned logistics centers and parks in Slovakia. 
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Logistics centers in general are not equally distributed across Slovakia. From the 

analysis shown above, it is clear that 81.39 % of all logistics space is located in two regions - 

the Bratislava region and the Trnava region. Companies, mainly electro-technical and for the 

auto industry, and large foreign companies rent logistics centers in the Slovak Republic in 

areas close to the constructed motorway network. They need to be close to their sub-suppliers 

and customers. The construction of distribution and logistics centers in these locations 

secured the continuous flow of products between large commercial and industrial companies 

and their suppliers and customers. The main factor limiting the development of industrial and 

logistics centers outside of western Slovakia remains insufficient transport infrastructure. One 

additional problem may be the EU border with the Ukraine. Trade with countries to the east of 

Slovakia is much less than those in the EU and such trade is characterised by the use of rail 

transport for the import of raw materials and fill materials in the overall volume of goods. 

Developers are also faced with the time-consuming task of overly sub-divided areas. It is 

extremely difficult to purchase an intact plot of land as most large areas have a large number 

of smaller owners. While construction may only take 5 or 6 months, the preceding 

preparations may require twice as much time. 

The wide scale construction of logistics centers and parks in Slovakia started in 2003 

and 2004, in the period when Slovakia was in the process of joining the EU. Before, no such 

development of logistics capacities had taken place in Slovakia. The range of offers was 

minimal and regularly featured obsolete buildings that did not feature sufficient capacity. 

Former manufacturing sites were the primary facilities used for storage and loading 

operations. Even after construction work, these buildings did not meet any of the demands for 

modern logistics premises. If a new storage facility appeared, these were mainly facilities for 

specific companies or retail chains and had no real impact on the open real estate market. 

Clients used the services of various specialised Slovak developments but these really only 

fulfilled the role of a kind of supplier of custom projects. The construction of speculative 

development projects that would have offered additional storage capacities to the market were 

not yet taken seriously.  

CBRE research (a real estate company which brokers rental transactions in the 

logistics segment among others) shows that the industrial and logistics spaces in Slovakia in 

2006 were 425,000 m2, whereby rentable space was 93,000 m2. Rental development reached a 

peak in 2008. This period say the greatest construction activity, and the 2nd half of 2008 say 

200,000 m2 of new storage space come online. The market cooled under pressure from the 



12th International Scientific Conference 
LOGI 2011 

162 

market and demand for rent in 2009 dropped. The level of unoccupied space increased from 

2.1% to 12.3%. In this year, construction of storage facilities decreased by half.  

This decline in construction was mainly caused by efforts from developers to rent 

existing premises. New construction continued to focus on custom construction for tenants 

with requirements that could not be met by existing and available space," stated Martin Baláž 

from the Slovak department of industrial property rentals from Cushman & Wakefield. 

Recovery began in 2010. During the 2nd quarter of 2010, 30 times more space was rented 

than in the previous quarter, totalling 54,000 m2. Currently the total space in warehousing 

facilities is around 1.2 million m2. 

Class A industrial and logistics parks, e.g. the most modern, meet current quality 

requirements and are currently concentrated in the Bratislava and Trnava regions. The rest of 

Slovakia mainly features older warehouses and Class B, C and D facilities other than new 

halls custom built for specific customers (e.g. Visteon, Tesco, Kaufland, Lidl, Billa, Hella, 

Unomedical, Dura, Vaillant etc.). The wide scale construction of such premises began around 

2004. This period was characterized by the dynamic growth of the Slovak economy. The 

following years saw an increase in the level of speculative development by foreign investors. 

Such capacities came online relatively easily and were filled quickly in this period of 

economic development. Speculative development of warehousing capacities came to a halt in 

2009. The construction of custom logistics centers for customer will dominate now and in the 

future as opposed to such speculative construction. Developers will first seek clients and then 

build. It is anticipated that any new offers this year will be build-to-suit meaning the 

developer will build for a specific company. The minimum for industrial and warehousing 

halls is 50% in terms of contracted tenants. 

In 2009 and 2010 rents for warehousing premises, in comparison to previous years, 

slightly declined leaving the average for the 4th quarter of 2010 at a level of €3.17/m2/month. 

Average profitability in the same period was 8.75%. The rents themselves depended on 

location, rental term and competing projects. The level of stimuli offered by developers 

increased and tenants signed contracts for shorter periods.   Amid stiff competition, 

developers are fighting for every client using rent holidays or custom changes to warehousing 

space. Rents in Bratislava and the nearby surroundings were at a level of €3 to €4.50 per 

square meter (prices were mainly around the lower price in this range). The rest of Slovakia 

had a range of anywhere from €3.80 to €4.50/m2. The main cause is the greater levels of 

competition in Bratislava when compared to the other areas of Slovakia.  
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In general logistics centers and parks in Slovakia are distributed in an imbalanced manner as 

81.39% of the total surface area is located around Bratislava in the Bratislava and Trnava 

regions. These were mainly constructed by private foreign investors for supra-regional needs. 

Their location in the southwest of Slovakia is best for easy access to surrounding countries. 

Three countries are direct neighbours (Hungary, Austria and the Czech Republic) and the 

transport infrastructure in this area is relatively well developed (compared to other parts of 

Slovakia) and allows for easy access to other European countries. A majority of these logistics 

centers and parks are focused on road transport while rail transport plays a much more 

secondary role. Only a few such centers and parks have rail spur access. Existing logistics 

centers and parks are not connected to combined transport terminals that should be slowly 

built using state funds primarily (that will offer their own logistics centers after construction).  

A majority of logistics centers and parks' floor space is focused on warehousing of 

general merchandise that does not require any special conditions. Almost all such centers and 

parks are covered warehousing space with heights of 10 to 10.5 m. Warehouses are tempered 

with stable temperatures of 15 – 20 °C, and have round-the-clock security protection.. They 

offer variable storage capacities ranging from 1,000, 1,500, 2,000 or 2,500 m2. These 

warehouses meet all modern standards. Specific types of warehousing are a far minority of 

such facilities. This includes the open warehouse in Maťovce near the Ukrainian border. 

Another group of facilities are the refrigerated and freezer warehouses that have other specific 

characteristics. As opposed to general warehouses, these are distributed much more evenly 

across Slovakia. These are mainly smaller warehouses for companies focused on refrigerated 

and frozen products including their transport (Vadual logistik, Calmar, SDH, LC Stred), or 

specific sections or some larger logistics centers (ProLogis park Senec, Galanta, Nové Mesto 

nad Váhom). Understandably, these warehouses are also located in distribution centers for 

large retail chains that sell groceries and foodstuffs but such facilities only serve to meet 

private needs. Such refrigerated and freezer warehouses are concentrated in the western 

portion of the country but this imbalance in their distribution is less than that for warehousing 

capacities in general. [13], [14], [15], [16] 
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The contribution addresses the issue of use of storage space and providing logistics 
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CAPACITY OF LOGISTICS CENTERS AND PARKS IN SLOVAKIA 

The distribution of logistics centers and parts in Slovakia is significantly imbalanced. 

Current and planned logistics centers and parks are mainly located in the south-western part 

of the Slovakia, which is due to the good transportation connections in this area and access to 

manufacturing centers (primarily automotive but also other industries in these areas) as well 

as the ease of access to neighbouring countries. Important factors include the constructed 

motorway and speedway infrastructure in this area (D1, R1 and D2) as well as the 

international crossroads leading to Austria, Hungary, the Czech Republic and Poland. Rail 

infrastructure has a smaller and relatively minor impact.  

Table 1 Location of significant logistics centers and parks 

Logistics center/park Region Storage area (m2) 

Westpoint D2 Distribution park Lozorno Bratislava  85,000 

Bratislava – Rača logistics center Bratislava 69,160 

DNV logistics park Bratislava 82,000 

Bratislava logistics park Senec Bratislava  68,000 

ProLogis park Bratislava – Senec Bratislava  180,000 

Goodman Senec logistics center Bratislava 45,000 

Bratislava – Svätý Jur logistics center Bratislava 31,530 

Gebruder Weiss logistics center Bratislava 8,400 

VGP – Eurovalley logistics center Bratislava 12,600 

Cargo partner Bratislava logistics center Bratislava 8,175 

Trnava logistics park Trnava 180,000 

ProLogis park Galanta Trnava  160,000 

Vadual logistics Trnava 25,000 

EUROFINN Leopoldov Trnava 3,000 

Malé Dvorníky logistics center Trnava 10,000 

Šárovce logistics center Nitra 5,000 

Toptrans EU logistics center Nitra 20,000 

ProLogis park Nové Mesto nad Váhom Trenčin 36,000 

LogCenter Nové Mesto nad Váhom Trenčin 45,000 

Stred Krupina logistics center Banska Bystrica 5,500 
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Europa logistics, Zvolen Banska Bystrica 21,700 

Prešov – Malý Šariš logistics center Prešov 16 260 

SDH Prešov – Petrovany logistics center Prešov 20,800 

CALMAR distribution-logistics center Košice 17,000 

Maťovce logistics center Košice 10,000 

Košice logistics platform Košice 22,000 

 

Table 2 Planned logistics centers and parks 

Logistics center/park Region Storage area (m2) 

Eurovalley Bratislava min. 88,000 

Dachser logistics Lozorno Bratislava 23,534 

Zamajerské – Bratislava DNV Bratislava X 

Log. park Bratislava – Čierny les Bratislava 43,000 

Panattoni park Senec Bratislava 80,000 

HB Reavis Trnava Trnava X 

Codognotto Trnava – Zeleneč Trnava 64,600 

Pata logistics center Trnava X 

Sereď logistics center Trnava  X 

Cargo Partner Dunajská Streda logistics 

center 

Trnava 30,000 

CTP Park Trenčín Trenčin 130,000 

Trenčín – Opatovce logistics center Trenčin 35,430 

CTP Park Žilina Žilina X 

PointPark Žilina – Strečno Žilina 27,000 

Veľká Ida logistics center Košice 103,000* 

Immopark Košice Košice X 

 

Data marked as X = information could not be determined 

* Net usable space 
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Table 3 Total storage capacity in logistics premises by region 

Region Storage area (m2) % 

Bratislava 589,865 49.60 

Trnava 378,000 31.79 

Nitra 27,000 2.27 

Trenčin 81,000 6.81 

Žilina 0 0.00 

Banska Bystrica 27,200 2.29 

Prešov 37,060 3.12 

Košice 49,000 4.12 

Total 1,189,125 100.00 

 

From this overview it is clear that a large majority of warehousing premises in 

logistics centers are located around Bratislava in two regions - Bratislava and Trnava. These 

areas represent 81.39% of the total logistics floor space in Slovakia. A majority of such 

prepared projects are also in these regions (here the Trnava region is in the lead) with 

potential expansion into Trenčín and Žilina. These areas feature the completed D1 motorway 

and include concentrations of industry along with crossroads with a number of important 

routes. In spite of progress, both eastern and central Slovakia lags behind significantly in 

terms of both existing and planned logistics centers and parks. 

The largest logistics center operator in Slovakia is ProLogis, which operates logistics 

centers in Senec, Galanta and Nove Mesto nad Váhom, with total storage space of 387,000 

m2, representing a third of all space in logistics centers and parks in Slovakia. 

The following table (Table 4) shows an overview of storage and manufacturing 

(simple manufacturing activities) options for general and specific goods offered in individual 

logistics centers and parks. The final column includes the presence of rail spurs in the given 

logistics center or park. [17], [18], [19] 

 

 

 

 

 



12th International Scientific Conference 
LOGI 2011 

170 

Table 4 Options featured at individual logistics sites  

Logistics center/park Manufacturing Cooling Freezers ADR Rail 

Westpoint D2 Distribution park 

Lozorno 

- - - - - 

Bratislava – Rača logistics center + - - - + 

DNV logistics park + - - - + 

Bratislava logistics park Senec + + - - - 

ProLogis park Bratislava – Senec - + + + - 

Goodman Senec logistics center - - - - - 

Bratislava – Svätý Jur logistics center - - - - + 

Gebruder Weiss logistics center - - - - - 

VGP – Eurovalley logistics center + - - - - 

Cargo partner Bratislava logistics 

center 

- + - - - 

Trnava logistics park + - - - - 

ProLogis park Galanta - + + + - 

Vadual logistics - + + - - 

EUROFINN Leopoldov - - - + + 

Malé Dvorníky logistics center - - - - - 

Šárovce logistics center - - - - - 

Toptrans EU logistics center - + - - - 

ProLogis park Nové Mesto nad 

Váhom 

+ + + - - 

LogCenter Nové Mesto nad Váhom - + + + - 

Stred Krupina logistics center - + + - - 

Europa logistics, Zvolen - - - - - 

Prešov – Malý Šariš logistics center + - - - - 

SDH Prešov – Petrovany logistics 

center 

- + - - - 

CALMAR distribution-logistics 

center 

- + + - - 

Maťovce logistics center - - - - + 

Košice logistics platform - - - - - 
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Notes to the table: 

Manufacturing - logistics center/park includes facilities for light manufacturing activities 

Cooling – temperature controlled refrigerated facilities available 

Freezers – temperature controlled freezer facilities available 

ADR – hazardous materials storage available 

Rail – rail spur runs to logistics center or park, access to rail transport 

+ Given item is located in the logistics center or park 

- Given item is not located in the logistics center or park 

 

From this overview it is clear that specific warehousing premises, including those for 

refrigerated goods, frozen goods and ADR goods are mainly located in smaller specialized 

centers (a majority of these premises are in small warehouses that are not shown here and in 

distribution centers for the needs of a specific company as well as those distribution centers 

for retail chains). The storage of such goods is provided by ProLogis at its facilities in Senec, 

Galanta and Nove Mesto nad Váhom, and at the LogCenter Nové Mesto nad Váhom facility. 

Other centers and parks are more focused on general merchandise that does not require any 

specific conditions, in particular for the auto industry. Specifically focused logistic parks, in 

particular for the auto industry, include manufacturing space for sub-suppliers are in Devínská 

Nova Ves in Bratislava (Volkswagen plant) and near Trnava (Trnava logistics park). The KIA 

facility in Žilina currently uses its own premises for such activities. [1], [2], [3], [6] 
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The article deals with the new information system for system support of a network of 
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NOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO SYSTÉMOVOU 

PODPORU ČINNOSTI SÍTĚ LOGISTICKÝCH CENTER PRO 

KOMBINOVANOU DOPRAVU 

Historie kombinovaných doprav sahá do 60 let minulého století. V posledních letech 

význam kombinovaných doprav roste v důsledku globalizace celosvětové ekonomiky, která 

sebou přináší zvyšující se objem přepravovaného zboží na velké vzdálenosti. Daná 

problematika je proto i jedním ze základních zájmů dopravní politiky České republiky i 

Evropské unie. Snahou je racionalizace dělby práce s důrazem přesunout přepravy ze silnice, 

která je nejméně šetrná k životnímu prostředí, na železnici a vodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: ČD DUSS 

Obr. 1 – Manipulace s kontejnery a návěsy na terminálu 

 

Nezbytným předpokladem pro fungování kombinovaných doprav je existence 

kontejnerových terminálů resp. logistických center. Mimo nemalých počátečních investic do 

vybudování takových to logistických center musí tyto centra navíc splňovat celou řadu 

předpokladů a to především vhodné napojení na dopravní a logistickou infrastrukturu, dobré 

technologické zázemí pro manipulaci s kontejnery a zbožím, dostatečnou kapacitu překladiště 

a skladových prostor a musí umět nabídnou svým zákazníkům celou řadu doplňkových 
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služeb. Efektivní provozování si pak již dnes nelze představit bez podpory vhodného 

informačního systému.  

Společnost Oltis Group se rozhodla takový informační systém sama vyvinout. Pro 

vývoj rozhodlo zejména to, že na trhu neexistovalo komplexní řešení pro tuto oblast. Pokud 

již existoval ve vnitrozemských kontejnerových terminálech nějaký informační systém, tak to 

byl systém naimplementovaný od velkých rejdařů, který úplně nevyhovoval potřebám těchto 

terminálů a už vůbec nevyhovoval potřebám logistických center. Pro rozhodnutí o vlastním  

vývoji rozhodl i již výše zmiňovaný fakt, že daná problematika je jedním z hlavních cílů 

dopravní politiky České republiky a EU. 

Na konci roku 2008 se společnosti Oltis Group podařilo získat dotaci na projekt 

„Podpora činnosti sítě logistických center pro kombinovanou dopravu při orientaci na páteřní 

železniční dopravu“, která umožnila danou problematiku řešit ve větší šíři a přispěla 

k urychlení samotného vývoje.  

Projekt je spolufinancován dotací poskytnutou na vědu, výzkum a inovace z MPO 

České republiky. Na jeho řešení se podílely společnosti ČD Telematika a.s. a Institut Jana 

Pernera o.p.s.  

Projekt si kladl čtyři základní cíle: 

• Zpracování procesního modelu na základě vstupní analýzy současného stavu. 

• Zpracování návrhu integrovaného informačního systému. 

• Vývoj integrovaného informačního systému.  

• Pilotní ověření funkčnosti integrovaného informačního systému na vzorku dat. 

Prvních tří vytyčených cílů se již podařilo dosáhnout a dá se s největší 

pravděpodobností očekávat, že do konce roku 2011 bude dosažen i čtvrtý cíl a tím bude 

úspěšně završen celý projekt.  
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Zdroj: CID International, a.s. 

Obr. 2 – Modul „Vrátnice“ 

 

Již nyní lze konstatovat, že výsledkem je zcela nový informační systém pro řízení 

procesů nejen v kontejnerových terminálech, ale plně řeší i problematiku logistických center. 

Při vývoji byl kladen velký důraz nejen na funkční stránku, ale i na uživatelsky přívětivé 

grafické zobrazení pořízených dat v 2D grafice. 

Nový informační systém pokrývá problematiku: 

• kontejnerových překladišť (viz schéma) 

• spedice 

• skladování 

• hospodaření s prostředky 

• ekonomiky 
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Zdroj: CID International, a.s. 

Obr. 3 – Schéma IS pro kontejnerový terminál 

Velké úsilí bylo věnováno snižování nákladů na straně provozovatele logistického 

centra. Jednou z oblastí, na kterou byla zaměřena pozornost, byly EDI komunikace. Byly 

vytvořeny interface na některé významné rejdaře a především byly připraveny podmínky pro 

jednoduchou a rychlou implementaci nových interface. Toto přinese budoucím uživatelům 

tohoto systému jednak úspory v mzdových nákladech a zároveň umožní nabízet svým 

zákazníkům vyšší úroveň služeb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: CID International, a.s. 

Obr. 4 – Modul ložná listina 
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Další oblastí řešení byly optimalizace, jak pro kontejnerové terminály, tak pro sklady, 

které mají přímý vliv na snížení provozních nákladů. Modulární architektura systému pak 

umožňuje systém snadno a rychle rozvíjet podle potřeb zákazníka a maximálně tak snížit 

počáteční náklady na implementaci systému ve firmě.  

Největší inovativnost projektu tkví v nadstavbových částech. Mezi ně patří řešení pro 

mobilní technologie umožňující pořizování on-line informací přímo v provozu, webový portál 

pro zákazníky logistického centra, nebo možnost sledování mechanizačních prostředků přes 

GPS. 

Společnost Oltis Group je přesvědčena, že přináší na trh produkt, který je svým 

obsahem na trhu jedinečný a který najde uplatnění nejen u zákazníků v České republice, ale i 

v zahraničí.  

 

Příspěvek vznikl za podpory projektu 2A-3TP1/086 (MPO) „Podpora činnosti sítě 

logistických center pro kombinovanou dopravu při orientaci na páteřní železniční dopravu – 

procesní model a vývoj integrovaného informačního systému“ řešeného v programu TRVALÁ 

PROSPERITA. 
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ABSTRACT 
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logistic is often connected with reverse flows (transports) of empties. In this case these 
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ŘÍZENÍ ZPĚTNÉ LOGISTIKY 

Úvod 

Řízení reverzní logistiky (RLM - reverse logistics management) představuje logistický 

servis, který pokrývá úzce specializovanou část logistiky určenou například pro opravárenská 

centra, ale i pro distribuční a logistická centra. Logistická centra řídí zásobování v systémech 

Just in Time nebo Just in Time in Sequence pro průmyslová odvětví jako automotiv, 

elektrotechnika, stavebnictví apod.  

Je zaměřeno na přímý návratový model distribuce, ale i jeho outsourcing. Cílem je 

zajistit plynulou a cenově efektivní organizaci logistiky od zákazníků do opravárenského 

centra a návrat výrobků zpět k zákazníkům anebo komponentů do výrobních odvětví a zpět 

přepravní obaly.  

1. Reverzní logistika 

Reverzní logistika byla nejenom jako pojem, ale i proces ještě v nedávné době 

opomíjena jak z pohledu reálného využití, tak i pro potřeby logistické teorie. 

Reverzní logistiku lze definovat jako tok použitých výrobků, obalů a jiných materiálů 

od spotřebitele, kterým může být fyzická nebo právnická osoba. Převážně se zabývá odvozem 

odpadu ve formě použitých obalů, odpadu z výrobní činnosti, částečně spotřebovaných 

výrobků a vráceného (reklamovaného) zboží.  

Reverzní logistika ve stále větší míře se zaměřuje na otázky spojené s tím, jak nakládat 

s odpady a udržet ekologicky udržitelné životní prostředí.  

Současná legislativa zvyšuje odpovědnost firem za celý životní cyklus výrobku, tedy 

od vstupu surovin pro jeho zhotovení až po likvidaci odpadu. Tento proces řeší tok výrobků z 

koncového místa užití výrobku zpět do místa jeho vzniku, jedná se o aktivity vedoucí materiál 

zpětným (reverzním směrem). Dříve byla reverzní logistika spojována pouze s recyklací 

výrobků a obalů. Definice reverzní logistiky vyplývá z principů konkrétního odvětví 

národního hospodářství, se kterým je spojována. Např. maloobchodní organizace spojují 

reverzní logistiku s přemístěním neprodaného nebo reklamovaného zboží zpět k subjektům, 

od kterých bylo zakoupeno, nebo kteří jsou ochotni takové zboží odkoupit k dalšímu 

zpracování. Výrobní subjekty od reverzní logistiky získávají vstupní suroviny (např. použité 

obaly, zmetky, neprodané zboží, zboží z reklamačních řízení, apod.). 
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Obecná definice reverzní logistiky - hlavní náplní je sběr, třídění, demontáž a 

zpracování použitých výrobků, součástek, vedlejších produktů, nadbytečných zásob a 

obalového materiálu. Hlavním cílem je zajistit jejich nové využití, nebo materiálové 

zhodnocení způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí a ekonomicky zajímavý.  

2. Činnosti reverzní logistiky 

Reverzní logistika neboli zpětná logistika se zabývá zpětnými materiálovými toky 

výrobků, obalů a reklamovaného zboží. Existují tři pojetí reverzní logistiky: 

• činnosti spojené s přebalením a opětovným prodejem vráceného zboží i redistribuce 

neprodejného zboží,  

• aktivity podporující materiálovou recyklaci a směřující k minimalizaci odpadů 

z výroby a obalů, 

• organizace a řízení komplikovanějších způsobů zhodnocování starých výrobků 

(přepracování, opravy, demontáže s následným použitím některých součástí). 

V automobilovém průmyslu se jedná o 4 - 6% vrácených dílů či výrobků. Jako hlavní 

bariéry ve vztahu k zpětné logistice považují firmy její relativní nevýznamnost, firemní 

politiku, nesystémový přístup a potom konkurenční problémy. 

2.1 Činnosti spojené s řízením reverzní logistiky 

a) Manipulace s vráceným zbožím  

Náklady na tyto operace jsou relativně vysoké, jedná se o návrat zboží zpět k výrobci. 

Vracení zboží je z následujících důvodů: 

• nefunkčnosti výrobku, 

• zákazník nemá zájem o zboží, 

• zboží z výstavních a předváděcích akcí, 

• reklamace. 

b) Zpětná logistika  

Řeší likvidaci odpadového materiálu, který vzniká v procesu výroby, distribuce a 

balení zboží. Většinou se jedná o činnosti jako: 

• dočasné uskladnění těchto materiálů, 

• odvoz do místa likvidace, 

• zpracování, opětovné použití, recyklace, apod. 
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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). 

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. 

2.2 Ložná jednotka 

Pro distribuční a logistická centra, která řídí zásoby u smluvního zákazníka je 

důležitou částí řízení logistického kanálu zpětná přeprava vícecestných obalů. Takovým 

obalem může být zásobník s postranicemi případně i víkem (standardní rozměry palety) nebo 

manipulační prostředek jednoduchá (prostá) paleta. Pro systém řízení dávek pro výrobní 

logistiku se používají vratné obaly. Proces řízení jejich oběhu lze spojovat s řízením reverzní 

logistiky. 

Skladová jednotka = Ložná jednotka = Přepravní jednotka 

Pro zpětnou přepravu je nutná upravit skladové jednotky tak, aby zabíraly co nejméně 

ložného prostoru. Například u prostých palet je to řešeno tak, že je lze uložit do speciální 

schrány pod návěsem, aby byl ložný prostor volný pro následnou přepravu zboží. 

U zásobníků s postranicemi případně zcela uzavřených je požadavek na jejich 

rozložení do plochého stavu, aby zabíraly minimální objem ložného prostoru. 

U vícecestných obalů je vždy nutné porovnat celkové náklady na obaly na jedno 

použití NJ s celkovými náklady na několikanásobné použití NV. 
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Tab. 1: Vztahy mezi charakterem balení a logistickými činnostmi  

Logistická činnost / charakter balení Dopady na logistickou činnost 

Doprava 

Standardizace obalu Snížení nákladů na manipulaci, zkrácení 

technologických časů potřebných na manipulaci, 

podpora kooperace a modality v dopravě, nižší 

požadavky na specializované dopravní prostředky a 

zařízení. 

Skladování 

Standardizace obalu Snížení nákladů na manipulaci, zvýšení bezpečnosti 

práce ve skladu, zkrácení technologických časů 

manipulačních operací, zvýšení využití skladového 

prostoru.  

Zdroj: autor 

3. Požadavky na procesy při řízení zásob dodavatelem 

Koncept Vendor Managed Investory (VMI) neboli zásoby řízené dodavatelem 

dovoluje rychlý a pohodlný způsob elektronicky vedeného obchodování a zlepšení výkonu 

logistického řetězce (viz Obr. 1). 
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Obr. 1: Schéma řízení zásob dodavatelem      Zdroj: autor 

U výrobních podniků je běžné, že logistické náklady představují i více než čtvrtinu 

celkových nákladů souvisejících s podnikáním firmy. Kvalitnější řízení logistického výkonu 

řetězce je významným potenciálem pro dosažení úspor v takovém měřítku, které může značně 

přispět ke zlepšení podnikové rentability. Na vyspělých trzích, kde je obtížné zvyšovat objem 

prodeje a kde má rentabilita podniků trvale klesající tendenci z důvodu rostoucích nákladů a 

tlaku konkurence, je nutno stále hledat způsoby, jak zlepšovat produktivitu.  

S všeobecným růstem nákladů na logistiku se zvyšuje i potřeba přesného vyčíslení a 

účetního sledování nákladů. Vzhledem k tomu, že logistická funkce je relativně více citlivá na 

vývoj cen aktiv a pracovních sil než většina jiných funkčních oblastí podniku, poměr 

logistických nákladů k celkovým nákladům podniku se v mnoha firmách zvyšuje. Existují 

ovšem výjimky, v některých firmách se díky zavádění strategií VMI, JIT, TQM a jiných 

programů daří logistické náklady ve smyslu jejich podílu na celkových nákladech podniku 

stabilizovat, nebo dokonce snižovat. V systému je obvyklé použít řízení pomocí webové 

aplikace Vendor Flow Control (VFC), která je podporována funkcí čárového kódu a 

transparentní pro všechny zúčastněné uživatele. 

V systému řízení zásob dodavatelem VMI, který navazuje na systémy plynulého 

zásobování, dodavatel zcela přebírá úkoly běžně spojované s objednáváním zboží. Dodavatel 
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přebírá automatickou skladovou dispozici pro své přímé odběratele a má přímý přístup 

k údajům o zásobách u svých zákazníků. V tradičním decentralizovaném systému zákazník 

koordinuje objednávání a doufá v brzkou dodávku (tažný systém – pull system). Při VMI 

dostává dodavatel on-line všechny podstatné údaje (stav zásob, informace o prodeji, 

vyčerpání zásoby atd.) a automatizovaně spouští a provádí celý objednací proces. Dodavatel 

tedy rozhoduje o tom, kdy a kolik dodá odběrateli (tlačný princip – push systém), zodpovídá 

za výši zásoby a za disponibilitu zboží ve skladu odběratele.  

Závěr 

Zpětná logistika nabývá na stále větším významu a je spojována s významnými 

úsporami nákladů na řízení logistického řetězce, tj. řízení od zákazníků ke zdrojům. Řízení 

zpětných toků je spojeno s reverzní logistikou a lze tak správným nastavením a řízením 

procesů dosáhnout významné finanční úspory. 

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

logistiky odpadů v městských aglomeracích. 

LITERATURA 

[1] Buchholz, J. a kol.: Handbuch der Verkehrslogistik. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 

New York, 1998, ISBN 3-540-64517-9. 

[2] LAMBERT, D., STOCK, R. J., ELLRAM, L.: Logistika. 2. vyd. Brno: CP Books, 2005. 

589 s. ISBN 80 – 251 – 0504 – 0 

[3] MEŠKO, P., GAŠPARÍK, J., LALINSKÁ, J., PEČENÝ, L. Coordination of Freight 

Transport and Logistics Centres. In: Logi 2010, zborník z medzinárodnej vedeckej 

konferencie, Univerzita Pardubice, Tribun EU 2010, str. 135-149, ISBN 978-80-7399-

205-7. 

[4] GAŠPARÍK, J. LENDEL, V. Process portal for railway sector. In: LOGI, scientific 

journal on transport and logistics, University of Pardubice, vol. 1. No. 1 (2010), p. 33-

43, ISSN 1804-3216. 

[5] BRUMERČÍK, F. Discrete event simulation of logistic and transport systems. In: 

LOGI: Scientific Journal on Transport and Logistics. Vol. 2, No. 1 (2011), s. 5-10. 

ISSN 1804-3216. 



12th International Scientific Conference 
LOGI 2011 

186 

MOBILE TERMINALS TO IMPROVE LOGISTICS SERVICES 

Eva Zákorová, Pavel Kožený 1 

 

ABSTRACT 

Article is about mobile terminals which accelerate and simplify logistic operations 

throught complete logistic chain. These terminals provide useful information which 

requires logistic providers as well as customers. 

KEY WORDS 

Mobile terminals, complete logistic chain, requiers logistic 

LANGUAGE OF THE PAPER 

Czech 

REVIEWERS 

Ing. Miroslav Vančura, CSc. – miroslav.vancura@cdv.cz 

Dr. Zoltán Bokor, Ph.D. - zbokor@kgazd.hu 

                                                 
1 Ing. Eva Zákorová, Ph.D. Ing. Pavel Kožený, University of Pardubice, Jan Perner Transport Faculty, 
Department of Transport Management, Marketing and Logistics, e-mail: eva.zakorova@upce.cz 



12th International Scientific Conference 
LOGI 2011 

187 

MOBILNÍ TERMINÁLY PRO ZLEPŠENÍ LOGISTICKÝCH 

SLUŽEB 

Úvod 

Rozšíření EU na východ podmíní růst nákladní dopravy na evropském logistickém 

trhu o více než 60% do roku 2015. Zvýšená přepravní potřeba může být zvládnuta pouze 

účinným zapojením dopravních prostředků, pomocí reálných ekonomických a ekologických 

opatření. Pro dnešní konkurující si dopravní prostředky „silnice“ a „železnice“ musí být: 

a) řešena otázka růstu kvality dopravy, 

b) otevřeny ověřené informačně technické kombinace a 

c) přeskupeny dopravní prostředky.  

Požadovaný růst produktivity a bezpečnosti je možný jen tehdy, když bude odstraněn 

existující informační deficit podél přepravního řetězce přímo ve vazbě na železniční nákladní 

dopravu průběžnou informační logistikou. Požadovány jsou přitom rychlejší a 

koordinovanější oběhy s integrovaným tokem dat v počítačových systémech pro vyšší 

bezpečnost osob a zboží. 

Kvalita a produktivita logistiky jsou konkurenčními kritérii. Současné otázky na 

dopravce jsou cílené např.: 

a) na zjištění aktuálního místa dopravního prostředku, 

b) na informaci o stavu zásilky, 

c) na očekávaný resp. předpokládaný čas dodání. 

Podané objednávky přepravy jsou stále více cíleny na získání komplexnosti jako je 

např.: 

a) zákaznické očekávání od sjednané přepravy, 

b) kratší frekvence dodávek, 

c) převzaté množství zboží, 

d) zboží vysoké hodnoty, 

e) nepřetržitě rostoucí nákladový tlak, 

f) výdej zásilky a předpisy. 

Jedná se o požadavky zákazníka na poskytovatele logistických služeb, který je musí 

řešit. 
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1. Deskripce jednotlivých komponentů pro elektronické dokumenty 

a) Snímače čárových kódů 

Úkolem snímačů je rychle a bezchybně přečíst čárový kód a předat jeho obsah 

zákazníkovi. Tím může být běžný počítač, pokladna anebo jakékoliv zařízení podporující 

některé ze standardních průmyslových rozhraní. Připojení snímače k zákazníkovi může být 

realizováno kabelem anebo bezdrátově. 

Ruční snímače se používají k operativnímu čtení čárových kódů u pokladen 

v obchodech, na výdejních místech ve skladech, u výrobních linek apod. 

Stacionární snímače jsou obvykle upevněny k výrobní lince. Při snímání čárového 

kódu se tedy nepohybuje snímač, ale čtený čárový kód. Pomocí soustavy stacionárních 

snímačů lze zabezpečit čtení rychle se pohybujících kódů v různých orientacích a z různých 

stran. Snímací systémy jsou laserové a kamerové. 

b) WI-FI 

Bezdrátové sítě jsou základem každého mobilního přístupu k informacím ať už 

z notebooků nebo specializovaných mobilních terminálů. 

c) Mobilní terminály 

Pod pojmem mobilní terminál rozumíme zařízení pro mobilní sběr a zpracování dat. 

Typický terminál je autonomní přenosné zařízení s integrovaným snímačem čárového kódu 

a pamětí. Jeho napájení je obvykle zajištěno z akumulátorů, funkci řídí aplikační software. Na 

rozdíl od snímače čárových kódů mobilní terminál čárový kód nejenom přečte, ale umí ho 

i zpracovat. Kromě toho lze z klávesnice vkládat další informace. Terminály mohou 

s hostitelským systémem komunikovat buď dávkově – kdy se informace z paměti terminálu 

převádí po kabelu do hostitele ke zpracování - nebo bezdrátově, kdy terminál může sdílet 

informace s hostitelským systémem v reálném čase a načtené informace do hostitele ihned 

odesílat. Kromě přenosných terminálů existují i stabilní terminály vhodné např. pro montáž na 

manipulační a vysokozdvižné vozíky. 

Specializované hlasové terminály pro použití v systémech, kde se využívají hlasové 

technologie. K terminálu se připojuje speciální náhlavní sada obsahující sluchátka a mikrofon, 

přes kterou je uživatelem terminál ovládán. Terminály komunikují se systémem přes Wi-Fi 

rozhranní. 
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2. Požadavky na mobilní terminály 

Poskytovatelé logistických služeb hledají nová řešení jak v co maximální míře zlepšit 

podmínky a kvalitu práce řidičů, operátorů a dodavatelů. Jedním z takových systémových 

řešení je vybavení jejich pracovišť mobilními terminály, tzv. mobilními palubními jednotkami 

(MBU – Mobile Board Unit). 

Při pořizování takové jednotky musí podnikatelský subjekty zohlednit kompatibilitu se 

stávajícími systémy, které již využívají, ale také na uživatelskou náročnost na ovládání 

přístroje. 

Některé mobilní jednotky mají vestavěný digitální fotoaparát, který pracovníkovi 

umožní obrazově zdokumentovat případné škody na zásilce. Může se jednat o částečné 

poškození, ztrátu obsahu zásilky, poškození obalu apod. Taková operace urychluje a 

zjednodušuje reklamační procesy. 

K dalším vybavením mobilní jednotky patří 2D skener s možností komunikace 

prostřednictvím GPRS(General Packet Radio Service)/WiFi a modul GPS (Global Positioning 

System), který umožňuje vyřizování přepravních zakázek, správu palet a opakovaně 

použitelných (vratných) obalů. 

Pro kompatibilitu s již používanými systémy je nutné naprogramovat mobilní jednotku 

takovým softwarem, který zajistí spolupráci všech zařízení. 

Mobilní terminály lze použít pro: 

• objednávkové systémy, 

• evidenci a účtování palet, 

• evidenci a účtování vratných obalů, 

• evidenci a účtování dalších typů obalů na jedno použití, 

• pro sledování toku přepravovaných zásilek. 

Mobilní terminály komunikují textově a hlasově mezi pracovníkem příslušného 

stacionárního nebo mobilního (řidič) pracoviště s dispečerem. Hlasová komunikace nahrazuje 

používání mobilních telefonů. 

Zařízení přenáší i vybrané technické údaje o vozidle, jako je např. spotřeba paliva, 

teplota provozních kapalin, řazení rychlostních stupňů a intenzita brzdění. Na základě 

vyhodnocování těchto ukazatelů dochází k úspoře pohonných hmot až o 20 %. Vozidlo musí 

být vybaveno vozidlovou jednotkou, která využívá k přenosu dat rozhraní FMS (Fleet 
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Management System), které zajistí vyslání dat z vozidlové sběrnice CANbus a údajů 

z digitálního tachografu na MBU.   

3. Zlepšení organizace práce a kontrolních operací 

Mobilní terminály usnadňují organizaci práce a kontrolu operací souvisejících 

s přepravou zásilek nejrůznějších typů. 

Terminály jsou univerzální a kombinují funkce mobilního skeneru používaného ke 

sledování zásilky s využitím palubního počítače vozidla a GPS zařízení. Dispečerská 

pracoviště mají přehled o momentální pozici vozidel, které zásilky byly již doručeny a které 

na doručení čekají. 

Zákazníci zapojení do takového systému mají s využitím speciální aplikace možnost 

online sledovat polohu jejich zásilky v logistickém kanálu. 

Systém mobilních terminálů je vhodný rovněž pro organizaci hromadných objednávek 

v rozsáhlé dopravní síti. Takové řešení digitálně vysílá úplné informace: 

• od okamžiku sjednání objednávky,    

• sleduje čas odjezdu, 

• paletové konto, 

• pracovní dobu řidičů, 

• pořizuje obrazovou dokumentaci při vzniku škodní události, 

• odesílá potvrzení o doručení. 

Rozhrání urychluje a optimalizuje výměnu dat mezi vozidlem a systémy poskytovatele 

logistických činností a služeb, čímž dochází k urychlení administrativních procesů spojených 

s přepravou zásilek. 

Mobilní terminál pomocí integrovaného GPRS modemu odesílá na hlavní server stav 

objednávky, polohu vozidla, detaily z digitálního tachografu nebo další vybrané parametry. 

Naskenované podpisy a kódy, ofotografované dokumenty nebo zásilky jsou automaticky 

zařazeny do správného pořadí k přepravě. Vytvořená dokumentace může být využita 

k zaplacení poskytnuté služby. Zároveň může být zcela automaticky archivována bez nutnosti 

tisku papírových dokumentů. 

Řešení usnadňuje práci nejenom řidičům, ale zrychluje zasílání informací zákazníkům. 

Z uvedených výhod systému vyplývá i ekologický přínos v úspoře papíru. 
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Modul může prostřednictvím rozhraní FMS kontrolovat práci řidiče (technologii 

jízdy), pracovní dobu a technický stav vozidel. Tato činnost pomáhá optimalizovat plánování 

přeprav s ohledem na pracovněprávní podmínky Instalace terminálu je velmi snadná, není 

pevně a trvale spojen s palubní přístrojovou deskou. 

4. Elektronické dokumenty 

Elektronický nákladní list (ENL) lze definovat jako plnohodnotnou náhradu 

papírového dokladu, který bude obsahovat stejné údaje, jako by měl papírový dokument. Data 

sama se stanou „nákladním listem“ a požaduje se možnost aktivního přístupu k nim v celém 

průběhu přepravy. 

Vyspělé logistické podniky zavádějí ENL od 2010. S ohledem na existenci 

informačního systému ORFEUS (informativní předhláška zásilky) někteří členové využívali 

výměnu přepravních dokumentů přes tento systém. Předmětem takové výměny jsou aktuální a 

kompletní data o zásilkách, která jsou důležitá pro jejich odevzdání, převzetí, další přepravu a 

odúčtování, tedy data jako v ENL. Použití bilaterálního hlášení formou elektronického 

nákladního listu je určitě perspektivním řešením.  

Mezinárodní přepravní výbor CIT průběžně pracuje na specifikacích obsahu ENL pro 

železniční dopravu. Byl již zpracován datový slovník obsahu současného nákladního listu 

CIM. Druhou částí projektu je řešení právních aspektů ENL, tedy určení podmínek, za jakých 

lze papírový nákladní list zrušit a nahradit jej datovou podobou. Doposud je fyzický nákladní 

list v mezinárodní přepravě vyžadován.  

Druhým faktorem, který je třeba vzít v úvahu jsou požadavky Technických specifikací 

interoperability (TSI), část telematické aplikace pro nákladní dopravu (TAF). TAF obsahují 

funkční část „data nákladního listu“, včetně popisu hlášení „vozový příkaz“. Hlášení odesílá 

ten železniční dopravce, který uzavřel přepravní smlouvu s přepravcem. Příjemci hlášení jsou 

další železniční dopravci, kteří se na realizaci přepravy podílejí jako „subdodavatelé“. Vozový 

příkaz lze popsat jako určitou podmnožinu dat nákladního listu s pokyny spolupracujícím 

železničním dopravcům k provedení přepravy.  

Výměna vozových příkazů bude sice formálně jako součást TAF povinná, jde ale o 

vztah vždy dvou dopravců. Bude záležet na tom, zda půjde o vztah vedoucí železniční podnik 

– dílčí subdodavatel (pak použití „vozového příkazu“ dává smysl), nebo o dnešní obvyklý 

vztah mezi spolupracujícími železničními dopravci (pak bude nejspíš použito nějaké hlášení, 

obsahující data celého nákladního listu.  
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Závěr 

Nové řešení přináší flexibilnější fungování logistických společností, posiluje vztahy se 

zákazníky a dodavateli. Zároveň systém umožňuje efektivní plánování přepravy a šetří 

papírovou dokladovou evidenci. Lepší plánování přepravních tras přináší úspory pohonných 

hmot a ujetých kilometrů. Lze konstatovat, že mobilní terminály v propojení na systém řízení 

vozidel jsou proekologická řešení.   
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value for customers.  

KEY WORDS 

Managing ways, analyse of consequences, new requirements for management 

LANGUAGE OF THE PAPER: 

Czech 

REVIEWERS 

doc. Ing. Eva Nedeliakova, PhD. - eva.nedeliakova@fpedas.uniza.sk 

Ing. Pavol Meško, PhD. - pavol.mesko@fpedas.uniza.sk 

                                                 
1 Ing. Jiří Fáměra, doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., Ing. Daniela Hykšová, University of Pardubice, Jan Perner 
Transport Faculty, Department of Transport Management, Marketing and Logistic, Studentská 95, Pardubice, 
Czech Republic, e-mail: kampf@upce.cz 



12th International Scientific Conference 
LOGI 2011 

194 

NEGATIVNÍ MANAŽERSKÝ ZPŮSOB ŘÍZENÍ FIRMY 

V PRAXI 

Úvod 

Za svoji 20-ti letou praxi jsem mohl sledovat způsoby řízení v různých firmách. 

Některé prvky, způsoby, postupy ve vedení lidí jsem vnímal jako samozřejmost, standart, 

neměnnost, jedinou možnost a neuvědomoval si souvislosti, které jsem poznal až během 

postupného získávání zkušeností,  sebevzděláváním, včetně studia managementu. 

V tomto článku se pokusím popsat a nastínit zajímavé vazby, stavy a důsledky, které 

jsem zaznamenal během mého působení v pozici projektového manažera  u, jméno nebudu 

zveřejňovat, firmy zabývající se výrobou, skladováním, prodejem a distribucí hygienických 

potřeb se zaměřením na velkoodběratele, ale i malé spotřebitele. 

Popis firmy a organizační struktura 

Forma podnikání je akciová společnost rodinného typu s cca 70 zaměstnanci 

s oddělením výroby, obchodu , logistiky ,nákupu-prodeje a vrcholové vedení v podobě 

majitelů a výkonný vrcholový m. 

Výroba produktů je spojena s vývojem, který není masivní, ale z určitého kriteriálního 

pohledu dostatečný.  

Obchodní oddělení realizuje prodej zboží pomocí obchodních zástupců a e-shopu. 

Logistika zajišťuje skladování zboží a distribuci vlastní dopravou. 

Oddělení  nákup-prodej  provádí nákup zboží  a  zpracování objednávek od zákazníků. 

Jednotlivá  oddělení  mají svoje vedoucí,všichni  zaměstnanci mají popsány náplně práce a 

povinnosti vyplývající z pracovní pozice. 
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Legenda :     

 řízení,vedení 

 interní  spolupráce 

 vazby se zákazníkem 

 

Ve společnosti byl zaveden management kvality dle ISO 9001:2001, činnosti jsou 

popsány a navenek se jeví jako procesy s procesní m řízením. Hlásá se snaha o individuelní 

marketing (One to One-Marketing) a přizpůsobení se poslednímu trendu, kterým je 

prozákaznický přístup. Potud vše vypadá téměř ukázkově, ale při detailnějším a 

dlouhodobějším poznání  zjistíte , že jeden člověk z vrcholového managementu  dokáže 

negativně ovlivnit fungování firmy. 

Nové požadavky na vrcholové manažery  a leadership  versus  skutečnost : 

Procesy musí realizovat procesní týmy se značnou pravomocí, tak aby jejich motivace 

byla  spojena  s dodáním přidáním přidané hodnoty  zákazníkům . 

 Nová úloha vrcholového manažera spočívá v koučování na místo nařizování a  

kontrolování , ve zmíněné firmě tento posun  prozatím  nebyl pochopen  a  vrcholový manažer 

se snaží veškeré činnosti  řídit a kontrolovat,  nahrazovat  všechna vedoucí oddělení a 

rozhodovat prakticky o všem bez delegování sebemenších pravomocí na podřízené 

zaměstnance. 

Interpersonální  a informační  manažerské role jsou: 

• Představitel  (figureheand) 

   
k i áři

TOP 
manažer 

       výroba       obchod nákup-
prodej

      logistika 

obchodn
í 

   sklad doprava 

                                                             Z  Á  K  A  Z  N  Í  C  I 
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• Lídr (leader) 

• Spojovací článek (liaison) 

• Příjemce informací (monitor) 

• Šířitel informací (disseminator) 

• Mluvčí (spokerperson) 

• Podnikatel (enterpreneur) 

• Řešitel problémů (disturbance-hadler) 

• Alokátor zdrojů (ressource-allocator) 

• Vyjednavač (negotiator) 

Snaha TOP manažera , plynoucí asi z pocitu nenahraditelnosti a neomylnosti, být 

zároveň představitel   všech uvedených manažerských rolí není samozřejmě v lidských silách 

a na vysoké úrovni zvládnutelná. 

 Praktická situace ve firmě je taková, že i závažná  rozhodnutí  jsou opožděná , 

flexibilita je minimální,prodlužují se termíny atd. Majitelé si ponechali  pouze roli 

strategického směrování a veškeré  pravomoci svěřili na pozici výkonného manažera- ředitele 

, dostávají  reporty  a přehledy  převážně od této osoby  ,a tím se dostávají do pozice 

jednostranné informovanosti bez získaní dalších vazeb a souvislostí. 

Jako součást procesního managementu a manažerských rolí v systému podnikového 

vedení je umění vést lidi - anglicky „ leadership“,což je velice zásadní a podstatný  prvek  

řízení ,který je někdy podceňován a přitom má nedozírné následky na atmosféru uvnitř firmy 

a následně i na výsledky. Například  ve firmě kterou  popisuji , je díky neumění  leadershipu 

atmosféra  strachu , vedoucí na nižších pozicích k práci ve stresu, ztrátě loalajity , nezájmu ,  

snížení výkonnosti atd. , na vyšších pozicích buď  k odchodu z firmy,nebo  následně k 

rezignaci na vlastní tvůrčí práci a apatii. 
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Zde se nabízí zmínit  Maslowu  pyramidu lidských potřeb : 

 

 

Potřeba 

Seberealizace  

Potřeba uznání , úcty 

Potřeba sounáležitosti, lásky, přijetí 

Potřeba bezpečí , jistoty 

Fyziologické potřeby 

 

Všeobecně platí, že níže položené potřeby jsou významnější a jejich alespoň částečné 

uspokojení je podmínkou pro vznik méně naléhavých a vývojově vyšších potřeb. Maslow 

vycházel ze svého přesvědčení, že výkony zaměstnanců je možné zvyšovat až k přirozeným 

fyziologickým hranicím pokud budou uspokojovány nejen materiální, ale i sociální potřeby, 

t.j. potřeby seberealizace, sociální sounáležitosti k někomu nebo k něčemu, tvořivosti, 

bezpečí, jistoty, postavení apod. 

 Kromě základní úrovně fyziologických potřeb dochází k saturaci potřeb v pracovním 

procesu.Potřeba bezpečí  je spojena s jistou zaměstnání a příjmů,sounáležitosti zase 

s pracovním kolektivem a dá se říci i s celkovou filozofií firmy. Uznání a úcta je potřeba být 

vážený, mít úspěch v očích jiných lidí (spolupracovníků, vedoucích zaměstnanců) a na tomto 

základě sám sebe kladně hodnotit. Na vrcholu pomyslné pyramidy je seberealizace jako 

instinktivní potřeba naplnit své schopnosti a snaha být nejlepší. Seberealizovaní lidé jsou 

tvořiví, spontánní v myšlení a činech, zajímají se o řešení problémů i jiných lidí,mají vnitřní 

etiku a posuzují  jiné bez předsudků a s objektivitou. 

Spokojený  zaměstnanec , odborník ,  znalec své profese a zároveň „dýchající a žijící“ 

pro firmu je základním atributem pro úspěšné fungování firmy. Tento fakt si musí uvědomit 

všichni zodpovědní manažeři. 

Jak popisuje odborná literatura a potvrzuje praxe  na okolí firem zásadně působí  3 

„C“ :   

• Customers – zákazníci 

• Competetion – konkurence 

• Change – změna 
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Konkurence je v segmentu hygiena obrovská a neustále se zvyšující. Změna se 

zejména projevuje v krácení životního cyklu výrobků z roků na měsíce, s  tím je implicitně 

zkrácen čas na vývoj a uvedení výrobků na trh. A zákazník dnes de facto rozhoduje co, kdy a 

za kolik se bude vyrábět. 

Pokud si tento trend  majitelé firmy uvědomí lze pomocí Management of Change a 

Organization Development ,měněním měkkých prvků organizace (vlivu a moci,kooperace 

mezi odděleními i jednotlivci,norem atd.) a tvrdých prvků (technologie,financování 

,organizační struktury atd.)docílit zvýšení výkonnosti firmy,přežití  konkurence a 

v neposlední řadě  zlidštění práce. 

Tuto zásadní změnu  rozhodně nemůže zajistit jediná osoba  se stylem vojenského 

vedení bez diference mezi řízením a tvůrčím vedením. 

Nastavení portfolia výrobků a nositelé přidané hodnoty 

Rovněž by vedení firmy mělo v rozumné míře korigovat  požadavky  zákazníků 

vzhledem k možnostem podniku (finančních, výrobních,kapacitních,lidských zdrojů) a našlo 

si svůj ideální segment na trhu. Neustálé zvyšování portfolia produktů je spojeno s finančními 

náklady na zásoby, skladové kapacity, vozový park a personál. Nabízet výrobky z vlastní 

produkce součastně  s konkurenčním zbožím  mně přijde kontraproduktivní. Buď je můj 

výrobek konkurenceschopný a produkuje mně určitý zisk,pak je moji snahou přesvědčit 

zákazníka o jediné správné volbě v podobě mého výrobku, a ne součastně nabízet alternativu 

v podobě  produktu od konkurence. Tímto si podřezávám pomyslnou větev připuštěním  

možnosti  lepší  kvality,ceny apod. konkurenčního výrobku a velice si komplikuji a omezuji 

dosáhnutí  požadovaného cílového stavu, kdy si zákazník vybere můj produkt na úkor 

konkurence. 

Ve znalostním podniku převažují při řízení,stanovování koncepcí , organizaci práce a 

veškerých činností spojených s vedením firmy znalosti , kterými nositeli jsou lidé -

zaměstnanci.A nejde jen o manažerské funkce, naopak , v  popisované firmě jde například o  

profese pracovník ve výrobě nebo řidič. 

Ve výrobě, přestože jsou dány postupy výroby se díky ,ne vždy stoprocentně  stejné 

kvalitě surovin pro výrobu nedosáhne identické barvy některých produktů, nicméně 

zaměstnanec na základě jeho zkušeností  a znalostí  docílí stejného odstínu barvy výrobku.  
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Řidiči jsou , díky dokonalé znalosti zákazníka a sortimentu který pravidelně odebírá,  

schopni  ještě před expedicí upozornit na eventuelní chyby či omyly v dodávce, a tím 

eliminovat zvýšení režijních nákladů. Zároveň detailní znalost doručovacích míst a lokálních 

potřeb na vykládku spolu s ochotou zboží  uskladnit  přináší firmě přidanou hodnotu směrem 

k zákazníkům a tím náskok před konkurencí. 

Zde vidím základy zákaznického imperativu s postupným nastolením  řízení vztahu se 

zákazníky  tzv. CRM=Customer  Relationship Management . 

Závěr 

Včasné rozpoznání  a indentifikace veškerých manažerských dovedností  zaměstnanců 

top managementu  je zásadní  úkol pro vedení firem v jakémkoliv druhu vlastnictví. 

Nevhodná volba manažera zastaví posun firmy, nastolí negativní atmosféru a pracovní 

ovzduší v celé firmě se všemi svými důsledky. Sebestřednost, nedelegování  pravomocí  a 

pocit nenahraditelnosti  zbortí  procesní  řízení , vede k pasivitě  zaměstnanců na všech 

úrovních a tím logicky ke snížení výkonnosti. 

Na uvedeném případu jsem chtěl  demonstrovat , že správný výběr manažerů je velice 

důležitý a není to jen popsáním a definováním v odborné literatuře,ale samozřejmě potvrzeno 

v praxi.   

Příspěvek vznikl v souvislosti s řešením vědeckovýzkumného projektu Univerzity 

Pardubice č. 51030/20/SGS510001. 
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ABSTRACT 

This article is based on a topic of complexity management  not only  in logistic 

process. The first part is about term of complexity and attention, the second part 
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Management and the fourth part  treat of adaptive enterprise. 
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ŘÍZENÍ SLOŽITOSTI NEJEN V LOGISTICKÝCH 

PROCESECH 

V součastné době se nacházíme v diskontinuální (turbulentní) éře ,která vystřídala éru 

kontinuální (lineární) a  trendy managementů nastolují nové metody, jako teorie chaosu a 

složitosti, včetně řízení složitosti (Complexity Management). Vyskytují se v 

komplexních,,dynamických a nestabilních systémech. Problémy jsou v omezených 

možnostech předpovědí jejich chování a s tzv. “motýlím efektem“ tj., že při vychýlení z 

rovnováhy mohou akcelerovat nerovnováhu. 

Fenomén složitosti : 

• v roce 2008 bylo na trhu uvedeno téměř 29000 nových potravinových výrobků a 

výrobků pro domácnost. Každý z nich vytváří nové nároky na  vývoj, výrobu, 

marketing,distribuci,prodej a likvidaci. 

• objem dat přenášených přes Internet se zdvojnásobuje zhruba každých 100 dnů 

• v roce 2011 se očekává prodej 338 miliónů kusů osobních počítačů 

Fenomén pozornosti : 

• běžný supermarket nabízí cca 40.000 položek zboží, ale průměrná domácnost jich 

kupuje cca 150 

• kolik obdržíme denně emailů? 

• kolik jich pozorně přečteme? 

• kolik z nich má pro nás skutečnou informační hodnotu? 

• nedělní New York Times obsahuje více faktických informací v jednom výtisku, než 

jich bylo ve všech písemných materiálech dostupných v 15. století 

a ocitáme se ve světě Attention Economy ! : 

• pozornost je vzácný zdroj, nelze ji alokovat neomezeně. 

• jako u většiny nehmotných aktiv je těžké dokumentovat její přítomnost, její 

nepřítomnost je však jistě citelná. 

• jak vysoké jsou náklady deficitu pozornosti v práci či doma? 

• info-stres (obrovské množství nových informací a zpráv) 

• informační inflace, informační smetí (spamy,povrchní periodika atd.) 

• kupování pozornosti (reklama, marketing) 
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Porozumění a řízení pozornosti je dnes jednou z nejdůležitějších determinant 

podnikatelského úspěchu.Tím se zabývá Event Management a to i z hlediska „informační   

střídmosti“ při navrhování nových systémů a řešení. 

Složitost v rozhodovacích procesech 

Mezi nejdůležitější socioekonomické katalyzátory dneška patří zejména: 

• růst komplexnosti problémů 

• rostoucí dynamika změn omezující používání standardních prognostických  metod 

• stále větší zastoupení neurčitosti a rizika 

Tradiční postuláty managementu jsou tak postaveny na hlavu: 

• vypovídací schopnost analýz klesá 

• schéma příčina-následek ztrácí smysl 

• dlouhodobé plánování je nemožné 

• vize se stávají iluzorními 

• silné kultury se stávají nebezpečnými 

• statistické údaje jsou nepoužitelné pro extrapolaci budoucnosti 

Plánování má přesto smysl. Geniální  Albert Einstein prohlásil : „ plány jsou vždy 

špatné, ale některé z nich jsou užitečné“. Plánování je o urychlení procesu učení, ne o o tvorbě 

plánů, je to cesta k trvalému zlepšování. 

Nástroje řízení složitosti 

Procesně řízená organizace  

• definuje cíl a dbá na jeho jednoznačné chápání na všech úrovních 

• vytvoří flexibilní procesně orientovanou horizontální organizační strukturu 

  - Organizuje produktivní procesy, nikoli funkce 

   - V maximálně možné míře využívá týmové práce 

do řízení výkonnosti zapojuje zákazníky zajišťuje informovanost zaměstnanců 

zabraňuje „kostnatění“ a vzniku neproduktivních procesů  řídí podnik jako ekonomicko-

organizační systém. 
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Systémový pohled na organizaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učící se organizace 

 

 

 

 

 

Záměr/úmysl

Způsobilosti

Stimulátory

Strategie

Podnikové
procesy Kultura

IT
architektura Organizační

struktura
Lidský
kapitál

Záměr/úmysl

Způsobilosti

Stimulátory

Strategie

Podnikové
procesy Kultura

IT
architektura Organizační

struktura
Lidský
kapitál

 

vidět – slyšet – diskutovat – dokumentovat – trénovat – naučit se – měřit – 
kontrolovat – adaptovat 



12th International Scientific Conference 
LOGI 2011 

204 

Projektový management 

Složité projekty se často vyznačují těmito charakteristikami: 

• ne zcela jasná představa o výsledku projektu při jeho zahájení (unikátnost / 

inovativnost při řešení výstupu projektu). 

• změny v zadání projektu a jejich dopad do výsledku projektu v toku času. 

• časová omezenost na dodání projektu. 

• vysoká míra rizika odhadu skutečné doby trvání a nákladů  projektu. 

• multidisciplinarita projektového řešení. 

• vysoká závislost na souvisejících aktivitách / projektech. 

• vysoká investiční náročnost. 

• měnící se / virtuální tým. 

• nejisté a turbulentní prostředí projektu. 

Životní cyklus projektu : plánování- zahájení-průběh/realizace-monitorování a 

kontrola - ukončení 

Definiční dokument projektu: 

• cíle (přímé,nepřímé) 

• role(zadavatel,sponzor,koordinátor,projektový manager,projektový tým) 

• aktivity jednotlivých fází (WBS-Work Breakdown Structures) 

• zdroje/náklady 

• termíny 

• výstupy 

• kontrola a schvalování 

Oblasti složitosti v Supply Chain Managementu (SCM) 

• komplexnost / globálnost dodavatelských řetězců 

• faktor času 

• lidský faktor (disponibilita, znalosti, schopnosti, spolehlivost, výkon, kulturní 

specifika) 

• logistické technologie (aktivní i pasivní prvky) 

• informační a komunikační technologie (ICT) 

• řízení kvality 

• řízení nákladů 
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• řízení dodavatelů 

• řízení infrastruktur 

Nástroje pro řízení  složitosti v SCM 

• v celém dodavatelském řetězci (již od fáze vývoje nového produktu) eliminovat 

činnosti nepřidávající hodnotu (transformovat, outsourcovat, zrušit) 

• najít správný poměr mezi flexibilitou, dodacími lhůtami, náklady na nedodání a 

dosahovanými výnosy (co trh požaduje z hlediska dodání a za co je ochoten platit)  

• dosažení vysoké dodavatelské spolehlivosti prostřednictvím integrace klíčových 

partnerů. Snížení počtu dodavatelů pro zajištění konzistence a spolehlivosti dodávek 

• sdílet on-line informace o kapacitách, zásobách, dodávkách, spotřebě, předpovědích a 

plánech s dodavateli i zákazníky 

• standardizace materiálových požadavků a výrobních a distribučních procesů 

umožňující měnit pro daný výrobek výrobní základnu a distribuční kanály 

• redukovat dobu potřebnou k realizaci zisku – „time-to-profit“ (vývoj, výroba, dodání, 

ale i realizace tržeb)  

• vytvářet flexibilní SC strategie odolné proti náhlým vnějším vlivům (např. aspekty 

mobility, modifikovatelnosti, záložních řešení a plánů obnovy, kreativity, CRM, 

proaktivních systémů, apod.) 

• osvojit si schopnost dodávat řešení a hodnotu pro trh. Integrovat procesy učení a 

trvalého zlepšování do podnikatelského modelu 

Snižování versus řízení složitosti 

Pozornost musí být zaměřena na řízení složitosti, ne pouze na snižování složitosti. 

Mnoho firem se zaměřuje na taktické snižování složitosti, např. na to, jak eliminovat 

pomaluobrátkové zboží.  

Jen málo firem však přemýšlí o strategickém řízení složitosti, tedy jak dosáhnout a 

udržet profitabilní růst a přitom zvyšovat složitost pouze tam, kde se to vyplatí (např. jak 

nabízet zákazníkům přesně tu škálu výrobků a služeb, o které mají zájem) a eliminovat 

složitost všude tam, kde nepřináší potřebnou hodnotu.  
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Adaptabilní podnik – premisy  

• rozpoznávat příležitosti 

• měnit a individualizovat své produkty 

• držet krok s potřebami svých klientů 

• neustále měnit sebe samotné  

 

Míra adaptability podniku na změny tržního prostředí je dnes kriticky závislá na 

používaných IT a podnikových systémech (EIS, ERP). 

Systémy:  

• musí propojit veškeré doposud izolované oblasti podniku a z takto integrované 

platformy pak poskytovat věrné a aktuální informace o probíhajících hmotných i 

nehmotných procesech 

• musí umožňovat sdílení a šíření informací nejen uvnitř firmy, ale v rámci celých 

hodnotových řetězců („extended enterprise“), a vytvářet tak základ pro efektivní 

spolupráci v jejich rámci (např. CPFR) 

• musí být řešeny tak, aby garantovaly permanentní přístup (24/365) a umožňovaly jej 

dle potřeb i bezdrátovým způsobem z mobilních zařízení (mobilní on-line kanceláře, 

RF technologie skladů) 

• musí integrovat provozní a „back office“ podsystémy  

Jako příklad uvádím adaptivní podnik podle Hewllet Packard. 

Společnost HP představila svůj koncept "Adaptive Enterprise" 6. května 2003, a od 

té doby do něj postupně zasazuje další a další komponenty. Hodlá do něj investovat na 2,5 

miliardy dolarů ročně. 

HP přitom charakterizuje koncept "Adaptive Enterprise" ve smyslu integrace lidí, 

procesů a technologií, s cílem pomoci organizacím k dosažení lepší vzájemné provázanost IT 

procesů (sekundární) a byznys procesů (primární), a reagovat pohotověji. 



12th International Scientific Conference 
LOGI 2011 

207 

Hlavní komponenty konceptu: 

• Virtualizace zdrojů 

Zákazníci využívají právě tolik zdrojů infrastrukturního charakteru, kolik momentálně 

potřebují, jen po dobu, po kterou jejich potřeba trvá, a přitom neinvestují do jejich 

jednorázového pořízení. Jde o koncepční rozdíl v přístupu k IT zdrojům – nákup služeb 

namísto nákupu HW a SW. 

• Management IT infrastruktury 

„Adaptive Management“ – koncept dálkové správy široké škály HW i SW zdrojů pro 

jejich spolehlivé a efektivní využívání (HP OpenView, HP Systems Insight Manager).  

• Referenční architektura 

6 hierarchických vrstev business a IT procesů: Business strategie, Business procesy, 

Informační databáze, Uživatelské aplikace, Infrastrukturní služby (datové přenosy, 

zálohování, ochrana, atd.), Virtualizované zdroje.  

• Řešení složitosti 

„Self-healing“ – schopnost autonomních prvků a komponent architektury řídit vlastní 

chod a opravovat chyby. 

„Uber OS“ – nadřazený operační systém, jehož úkolem je řídit a koordinovat činnost 

všech komponent rozsáhlých celků. 

Zpracovaný článek prezentuje dílčí výsledky řešení vědeckého projektu MD ČR - 

1F83A/014/520 „Návrh metodiky indexového benchmarkingu pro logistická centra“. 
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ABSTRACT 

The paper deals with the development of the relationship between transport and 

tourism. Its objective is to identify key elements that affect this relationship. This 

paper also presents a model of tourism showing transport within the tourism system. 

Finally, the importance of transport integration into tourism development plans is 

emphasized. 
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ZÁKLADNÍ ASPEKTY INTERAKCE DOPRAVY A 

CESTOVNÍHO RUCHU 

Úvod 

Doprava je jedním ze všudypřítomných a globálně uznávaných ekonomických sektorů. 

V rámci národního i mezinárodního pohledu lze o dopravě prohlásit, že je hlavním hybným 

článkem obchodování, díky své stěžejní funkci - přemísťování nákladů a osob. Rozvoj 

dopravy má a vždy bude mít velký dopad na mobilitu obyvatel, jejich motivaci k cestování 

a celkovou cestovní poptávku. 

Světová turistická organizace (UNWTO) definuje cestovní ruch jako činnost 

spočívající v cestování a pobytu osob mimo jejich obvyklé prostředí v období do jednoho 

ruku za účelem využití volného času, rekreace, obchodu a jiných činností. [2] Cestovní 

aktivita lidí je ovlivňována zvyšováním dostupnosti jednotlivých turistických míst. Ve 

20. století se zrodila stálá potřeba cestování, a to díky růstu osobní automobilové dopravy. 

Geografické umístění a význam určité lokality má vliv na vývoj cestovního ruchu, a tím také 

může ovlivnit zvýšenou potřebu zajištění dopravy. Na druhou stranu provozování a zajištění 

dopravy významně ovlivňuje existenci cestovního ruchu a také jeho rozvoj. Příhodným 

příkladem, který ukazuje na křehkost těchto dvou oborů, jsou události z 11. září 2001, ke 

kterým došlo ve Spojených státech Amerických. Jejich následkem byla stagnace celkového 

turismu mezi roky 2001 až 2003. K znovuoživení růstu došlo až v roce 2004. 

1. Základní prvky dopravy 

Vzájemný vztah dopravy a cestovního ruchu může být vysvětlován pomocí základních 

prvků vycházejících z jednotlivých druhů dopravy/cestovního ruchu, potřebné infrastruktury 

(vzájemného spojení - provázanosti) a výkonnosti provozu podnikatelské činnosti. 

Dopravu kategorizujeme pomocí tří základních přístupů, vycházejících ze způsobu 

přepravy, na pozemní dopravu (silniční, železniční), leteckou dopravu (vnitrostátní, 

mezinárodní, vesmírnou) a vodní dopravu (vnitrostátní, námořní). Do těchto třech základních 

druhů dopravy se začlení také další typy dopravy, které úzce souvisejí s novými trendy 

v oblasti cestovního ruchu. Například výletní plavby můžeme zařadit do námořní dopravy; 

nízkonákladové aerolinie a charterové přepravce klasifikujeme jako leteckou dopravu. 
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Existence infrastruktury je základem pro účelné poskytování služeb a usnadnění 

mobility společnosti. Podle Duvala se lze na infrastrukturu dívat jako na soubor uzlů, cest 

a potřebného vybavení, s důrazem kladeným na jejich návrh, uspořádání, následné řízení 

a také rozvoj. Úroveň infrastruktury může být vyjádřením technologické schopnosti 

a ekonomického hospodaření země. [1] 

Ziskovost dopravního systému je závislá na poptávce, faktorech ovlivňujících okolí 

a konkurenci. Dopravní provoz může být popsán měřitelnými ukazateli dostupnosti, které 

zachycují statistiky příjezdů, množství nákladů a poptávky po jednotlivých druzích dopravy. 

Z výše uvedeného vyplývá, že druhy dopravy, úroveň infrastruktury, ale také systém 

a efektivnost, jakým je doprava řízena, mají vliv na celkovou strukturu cestovního ruchu. 

2. Inovace a rozvoj v dopravě 

Příklad najdeme již v dobách starověkého Řecka, kdy se objevily kolové vozy, které 

měly vliv na rozšíření hospodářské činnosti a zvýšení jízdní rychlosti. Římané zavedli 

zpevněné komunikace, čímž motivovali společnost k dovoleným, vytváření itinerářů, 

výstavbě přímořských letovisek. Přelom 19. a 20. století je významný rozvojem železniční 

dopravy a zaváděním automobilové dopravy, což dopomohlo k výstavbě moderních 

turistických resortů a inovacím v cestovním ruchu v podobě organizovaných zájezdů. 

V dnešní době mezi technologické inovace můžeme zařadit novinky v letecké a námořní 

dopravě, jejichž vliv na cestovní ruch je zřejmý především v masovém cestování, zaváděním 

alternativních a nových forem cestovního ruchu, které vyžadují nižší režimy intenzity 

dopravy. 

Z historie vyplývá, že technologický vývoj v dopravě přímo souvisel se zvýšením 

a intenzitou cestovního ruchu a také volnočasových aktivit. Nové prvky v dopravě, které měly 

pozitivní dopad na cestovní ruch jsou podle Duvala následující: 

• snížení cestovního času, 

• snížení finančních nákladů obyvatel na cestování, 

• zlepšení kvality a bezpečnosti dopravy, 

• zvýšení pohodlí (zvýšení množství spojení mezi jednotlivými destinacemi), 

• zvýšení dostupnosti destinací. [1] 

V jistém smyslu vazby mezi dopravou a cestovním ruchem existují. Avšak 

z praktického pohledu se doprava projevuje jak v oblasti cestovního ruchu, tak i v jakékoliv 

jiné formě dočasného přemístění (doprava do zaměstnání, škol atd.). 
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Při formulaci vztahu dopravy a cestovního ruchu je důležité brát v úvahu následující 

tři tvrzení podle Duvala: 

1. Cestovní ruch představuje cestování (přemístění) z výchozího místa do místa 

určení, popřípadě do více cílů. 

2. Porozumění charakteristickým prvkům nabídky a poptávky ve vztahu 

k cestovnímu ruchu je rozhodující pro plánování a řízení dopravní infrastruktury. 

3. Dynamický charakter dopravy může mít významný vliv na cestovní ruch v určité 

destinaci. [1] 

3. Postavení dopravy v modelu cestovního ruchu 

Model cestovního ruchu (Obrázek č. 1) demonstruje interakci mezi jednotlivými druhy 

dopravy, dopravními uzly a jejich vzájemnými vazbami, s cílem usnadnit cestovní ruch. 

Pomocí orientovaných šipek je znázorněna významná dopravní obslužnost, jež je nedílnou 

součástí systému cestovního ruchu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [1], upraveno autorkou 

Model naznačuje, že turisté využívají různých sítí a tras, které spojují výchozí místo se 

stanoveným místem určení a naopak. Dopravní toky (proudy) mezi těmito uzly jsou možné 
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• dostupnosti jednotlivých druhů dopravy, 
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V jednotlivých uzlech je také naznačena možnost turistů využít různé druhy dopravy 

v rámci určitého cíle, jako jsou taxislužby, městská hromadná doprava, železnice a další. 

Výběr vhodného druhu dopravy uživatelem bude ovlivněn náklady a také časovým kapitálem 

uživatele. Model také zohledňuje možnost zejména krátkodobých výletů v rámci systému 

cestovního ruchu. 

4. Doprava a rozvoj cestovního ruchu 

K rozvoji dopravy, jako procesu, dochází na různých úrovních a s odlišnou mírou 

integrace s rozvojem cestovního ruchu. V první linii, na globální úrovni, jde především 

o výběr vhodné strategie, která se bude zabývat otázkou: „Jak lze některé druhy dopravy 

využít k zviditelnění a propagaci daného území?“ V zájmu globální perspektivy rozvoje 

cestovního ruchu je zkoumána míra přílivu turistů, rozdíly v rychlosti vývoje určitých zemí. 

Cílem může být pomoc méně rozvinutým zemím prostřednictvím turistických aktivit. 

Na úrovních destinací (regionů, států, krajů) se vývoj cestovního ruchu zabývá 

především plánováním, zajištěním politických opatření, implementací, koordinací, kontrolou 

a řízením zdrojů. Zde by doprava neměla být vnímána jako zprostředkovatel přemístění, ale 

jako hlavní prvek dostupnosti a přitažlivosti lokality. Rozvoj dopravy by měl být zahrnut 

v plánech územního rozvoje. 

Třetí úroveň se týká již samotných atraktivit (volnočasových aktivit), konkrétních 

menších lokalit, pamětihodností, muzeí a galerií. V rámci rozvoje cestovního ruchu je nutné 

neopomíjet financování provozu, specifické faktory sezónnosti, organizační struktury a řízení 

jednotlivých atraktivit. Doprava na této úrovni nemusí být nutně ve zjevném stupni integrace, 

ale její postavení by se nemělo podceňovat. 

Závěr 

Nové podněty pro cestování obyvatel vycházejí z vybavení a atraktivnosti turistických 

lokalit, ale také z nových důvodů pro přemístění, jako jsou návštěvy přátel, příbuzných, 

druhých domovů (chaty, chalupy, přechodná bydliště) a návrat do původních míst bydliště 

(v souvislosti s emigrací). Způsob přemístění volíme na základě potřeby a motivu, který je 

hlavním důvodem změny stávajícího místa působnosti. Cestovní ruch můžeme považovat za 

fenomén dnešní doby, který je velmi komplexní a složitý. Stejně tak doprava představuje 

velmi různorodý a pestrý obor. 

Rozvoj cestovního ruchu je ovlivňován různými interními a také externími faktory 

(fyzicko-geografickými, politicko-vojenskými, zdravotními a hygienickými, ekologickými, 
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terorismem, náboženstvím). Doprava má velký vliv na dění v cestovním ruchu a cestovní 

ruchu ovlivňuje rozvoj dopravy. V souhrnném pohledu se dá říci, že doprava a cestovní ruch 

fungují na základě synergického efektu, jeden obor bez druhého by nemohl existovat, ale na 

základě vzájemného propojení a spolupráce mohou dosáhnout efektivních výsledků. 

 

Příspěvek vznikl v souvislosti s řešením vědeckovýzkumného projektu Univerzity 

Pardubice č. 51030/20/SGS510001. 
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ZKOUMÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ FAKTORŮ VNÍMANÝCH 

UŽIVATELEM DOPRAVNÍHO SYSTÉMU 

Úvod 

Dopravní systém dává uživateli dopravy možnost naplňovat jeho požadavky na 

mobilitu. Vzhledem k tomu, že Evropská unie chápe mobilitu uživatelů dopravy jako právo, 

je povinností každého členského státu zajišťovat naplňování těchto požadavků. Za účelem 

naplňování požadavků na mobilitu je tedy nezbytné zajistit kvalitní a funkční dopravní 

systém, který bude schopen uspokojit požadavky všech uživatelů. Uživatel dopravy při svém 

rozhodování vnímá faktory, které slouží jako podklad pro posuzování poměrů mezi náklady 

a užitkem, který mu dopravní systém přináší. 

Uživatel dopravy na základě svých zkušeností a možností posuzuje kvalitu 

poskytovaných služeb a výhody a nevýhody z těchto služeb pro něho plynoucích. Na základě 

tohoto posouzení přiřazuje jednotlivým faktorům, které ovlivňují jeho rozhodnutí, hodnotu, 

která odpovídá míře uspokojení jeho potřeb. Vnímání této hodnoty je tedy velmi subjektivní a 

stejně jako její vyjádření je obtížné tuto vnímanou hodnotu konkretizovat, modelovat či 

ovlivňovat, protože právě na základě vnímané hodnoty uživatel formuluje svou poptávku. 

Tato hodnota je však u jednotlivých dopravních módů ovlivňována dalšími faktory jako je 

například četnost používání daného dopravního módu, aktuální sociální a ekonomická situace 

uživatele dopravy, aktuální nabídka služeb dopravního systému, dostupnost jednotlivých 

dopravních módů či dostupnost informací o daném dopravním systému.  

Uživatel vnímá jako základní faktory zejména cenu dané služby, a také dobu a kvalitu 

přepravy. Nad rámec těchto faktorů je pak ovlivňován faktory dalšími, jako jsou například 

spolehlivost, plynulost a komfortnost jednotlivých druhů dopravy, dále také atraktivnost 

dopravní nabídky, dopravních zařízení či dopravních prostředků, objektivně a subjektivně 

pociťovaná bezpečnost, čistota apod.  

Udržitelná mobilita 

Mobilita by však neměla být považována pouze za vymoženost nebo společenskou či 

ekonomickou nutnost. Mělo by se na ni pohlížet jako na základní právo, které by mělo 

přináležet každému člověku a které by mělo být omezeno jen nezbytnými ekonomickými 

a technickými omezeními. Dopravní služby svým charakterem jsou předurčeny k těsné 
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závislosti na lidském činiteli. Vyplývá to z jejich vlastnosti, že se vytvářejí a spotřebovávají 

současně. Nedostatky v procesu poskytování dopravní služby nespočívají zpravidla 

v technologiích a postupech práce, ale problémy se často odvíjí od těch, kteří tyto procesy řídí 

nebo v nich pracují. Mobilita rovněž úzce souvisí s problematikou bydlení, zaměstnanosti, 

školství, obchodu a služeb. Právě řešení těchto základních lidských potřeb ovlivňuje 

organizaci a způsob zajištění jejich dostupnosti z dopravního hlediska. Jedná se tedy o zjištění 

požadavků zákazníků.  

Dá se říci, že prostorová mobilita osob nabývá v podstatě dvou forem. Jedná se o 

migrační mobilitu, která je definována jako trvalá změna místa bydliště. Migrační mobilita je 

někdy považována za nucenou mobilitu především v případech, kdy je stěhování 

nedobrovolné (například za prací). Na druhé straně je to každodenně se opakující změna 

místa, kterou označujeme jako cirkulární mobilitu, označovanou také jako každodenní 

mobilitu. Cirkulární mobilitu je možno dále členit na mobilitu účelovou (naplňující představu 

cestování k cíli) a samoúčelnou či zážitkovou mobilitu, kde cílem a účelem aktivity je 

samotná cesta. 

Zvyšování kvality veřejné dopravy je jedním z důležitých faktorů mobility obyvatel. 

Koncept kvality života je velice důležitým termínem v socioekonomickém výzkumu. Kvalita 

života je ovlivněna mnoha faktory jako jsou  kultura, vyznání, zdravotní status, příjem, věk, 

podmínky mobility, uspokojení z práce, atd. Dále je nutné vzít do úvahy úhel pohledu 

z jakého na kvalitu života nahlížíme. Důležité je poskytnout informace o praktickém 

oceňování kvality života různými disciplinami v souvislosti s různými typy veřejných zásahů 

v oblasti urbanismu a územního plánování, mobility a dopravy. 

Hodnota pro uživatele 

Hodnota dopraní služby pro uživatele, vycházející ze základních pravidel hodnotového 

managementu, je definována v technické normě EN 1325-1. Dle této normy je možné 

vnímanou hodnotu uživatelem popsat jako přímý vztah mezi uspokojením potřeba a zdroji 

používanými pro dosažení tohoto uspokojení. Jak bylo uvedeno výše, hodnota dopravní 

služby, vnímaná uživatelem dopravního systému, je do značné míry subjektivní a jeho 

rozhodování se rychle mění v čase. Pro potřeby dopravního plánování je však nezbytné 

vyjádřit hodnotu pro uživatele také matematicky, tak aby bylo možné poměřovat míru 

uspokojení potřeb uživatele dopravního systému a její závislost na množství a kvalitě 

spotřebovávaných zdrojů, které je nutno použít k uspokojení dané potřeby. 
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Multikriteriální analýza 

Pouhým expertním odhadem jsme schopni odhalit nerovnoměrnost, vyplývající 

z množství vstupujících faktorů, která tímto nepoměrem vzniká. Existuje několik způsobů, jak 

problém této nerovnoměrnosti řešit.  

Jednou z možností, která je obecně považována za optimální, se považuje převedení 

multikriteriální optimalizace na mnohokriteriální, ve které je maximalizována funkce 

celkového užitku: 

max TU = f(X1, X2, … Xn), 

kde X1, …Xn představují množství spotřebovávaných statků. 

Metoda zabývající se maximalizací funkce užitku vychází z předpokladu, že uživatel 

je schopen ve svém rozhodování přiřadit každému prvku jeden prvek z množiny přípustných 

řešení. Funkce užitku má pak následující tvar: 

U(x) = w1f1(x)+w2f2(x)+ … +wpfp(x), 

kde jednotlivé váhy nabývají nezáporných hodnost a platí pro ně následující pravidlo: 

w1+w2+…+wp=1. Pro správné vyhodnocení je pak nezbytné určení významnosti jednotlivých 

kritérií. 

Grid analýza 

Grid analýza představuje další možnost pro rozhodování s více faktory. Považuje se za 

vhodný nástroj v případě, že je potřeba vybrat priority z více možností a při výběru je nutné se 

rozhodnout podle více faktorů (například v případě výběru priorit z řady možných projektů a 

oblastí zlepšení, s ohledem na strategické priority rozhodovatele). 

Při uplatňování Grid analýzy je nutné dodržet tyto kroky: 

• Uspořádat možnosti, mezi kterými je vybíráno, a faktory, pomocí nichž zvolené 

možnosti hodnotíme, do mřížky. Varianty možností jsou zapsány jako nadpisy řádků 

a faktory jako nadpisy sloupců, 

• Ve většině případů nejsou rozhodovací faktory stejně důležité, obvykle jsou některé 

důležitější než jiné. Důležitost faktorů lze vyjádřit různou váhou rozhodovacích 

faktorů (v tomto případě je možné využít párovou analýzu), 
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• Políčka v připravené mřížce je pak nutné vyplnit pomocí vhodné bodové stupnice1, 

součet vyplněných bodů stanoví nakolik je daná možnost pro konkrétní faktor vhodná 

nebo z pohledu daného rozhodovacího faktoru příznivá, 

• Posledním krokem je vynásobení počtu bodů v buňkách váhou příslušných faktorů 

a sečtení jednotlivých hodnot. Ty možnosti, které mají nejvyšší počet bodů, si 

zasluhují nejvyšší pozornost. 

Při aplikování teorie rozhodování - konkrétně stanovování vah - je nutné se vypořádat 

se dvěma zásadními problémy: 

• existence více kritérií - uživatel dopravy musí při rozhodování ohodnotit každé 

z přípustných řešení x ne jedním, ale celkem p > 1 kritérií; dále se předpokládá, že 

hodnotitel chce všechna kritéria maximalizovat, 

• problém nevyjasněné budoucnosti - uživatel, který v daném okamžiku rozhoduje, tedy 

v situaci, kdy mu zpravidla není známo, které z možných okolností v budoucnu ve 

skutečnosti nastanou a ovlivní tím efektivnost zvoleného rozhodnutí. 

Obrázek 1 Grid analýza 

Možnosti 

/Faktory 
X1 X2 X3 X4 Celkem 

Váhy faktorů      

Y1      

Y2      

Y3      

Y4      

Zdroj: autorky 

V souboru ukazatelů jednotlivých kritérií nemají všechny prvky množiny Pj stejný 

význam ve vztahu ke konkrétnímu posuzovanému záměru. Pro definování vah kritérií existuje 

celá řada metod, které lze rozdělit: 

                                                 
1 Bodová stupnice obvykle začíná nulou a měla by mít přiměřený rozsah, který dovolí rozlišit vhodnost 
jednotlivých možností a současně není příliš rozsáhlý, tzn., že dovolí rychlé a jednoduché hodnocení, například 
od nuly (nevhodné) do pěti (velmi vhodné). 
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• metody pro nezávislé stanovení vah (hodnocení je prováděno jednotlivcem nebo členy 

týmu nezávisle na sobě), 

• metody pro závislé stanovení vah (členové týmu jsou v kontaktu mezi sebou - 

brainstorming, týmová dohoda nebo delfská metoda), 

• metody jednotlivce, 

• skupinové určení vah. 

Rozhodování i v tomto případě může být subjektivní, proto je vhodné využít expertní 

způsob, kdy pomocí ankety bude osloven vysoký počet uživatelů. Každý uživatel vyplní 

tabulku sám za sebe a výsledné hodnoty se na závěr sečtou. 

Výzkum hodnoty pro uživatele 

V rámci zpracovávání projektu GAČR č. 103/09/1158  „Výzkum tvorby hodnoty pro 

uživatele“ byl realizován dopravní průzkum, založený na pilotním předvýzkumu, který se 

zaměřoval na vnímání hodnoty dopravní služby uživatelem dopravního systému. Cílem 

průzkumu bylo především určit faktory významným způsobem ovlivňující z pohledu 

uživatelů jejich dopravní chování a nastavení hodnotové škály pro hodnocení jednotlivých 

rozhodovacích kroků při cestování veřejnou dopravou.  

K dosažení potřebných výsledků byly použity výše zmíněné metody, zejména Grid 

analýza, která umožnila posuzovat hodnotu vnímanou uživateli u dvou různých dopravních 

módů. Jak bylo řečeno výše, tento průzkum vycházel z pilotní předvýzkumu, který pomohl 

určit rozhodující faktory pro uživatele dopravy, které jsou rozhodující pro posuzování 

hodnoty dopravní služby pro uživatele dopravního systému. Jednalo se zejména o cenu za 

dopravu, kvalitu dopravy a její spolehlivost, komfort, který daný dopravní mód poskytuje, 

dostupnost dopravního systému z místa bydliště, informovanost a možnost využívání 

moderních technologií, návaznost a integrace jednotlivých druhů dopravy, bezpečnost 

dopravního systému, jeho prostorové uspořádání a možnosti využití alternativních druhů 

dopravy, kvalita dopravní infrastruktury, její kapacita, výkonnost a vybavenost, organizace 

dopravní obslužnosti na daném území či spolehlivost dopravy. V současné době se pak jako 

značně důležité jeví také environmentální hledisko, tedy dopady dopravy na životní prostředí, 

tedy externí náklady a s tím související podpora šetrných druhů dopravy. Důležitá je také 

přístupnost systému pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace v prostoru. 

Požadavky uživatelů dopravního systému však jednoznačně směřují k uspokojování 

přepravních potřeb s akcentem na jejich vlastní pohodlí a dopravní řetězec se tak, i přes své 
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nesporné klady, ve spoustě případů jeví jako pochopitelný pouze pro zvyklého a pravidelného 

uživatele. Pro nepravidelného, nebo nezvyklého uživatele však často představuje takový 

problém, že mu používání veřejné dopravy činí nepohodlným. Jinak řečeno, uživatel dopravy 

hledá cestu, jak si používání dopravního systému co nejvíce zpříjemnit a zjednodušit. Avšak 

to, co vyžaduje vždy a na všech úrovních rozhodování v rámci přepravního procesu, jsou 

informace.  

K vyhodnocení dopravního průzkumu byla, v rámci stanovení vah jednotlivých 

faktorů, použita párová analýza, kterou lze použít v situaci, kdy je třeba porovnat několik 

možností vzájemně mezi sebou, a kterou je možné aplikovat v případě, že pro porovnání 

nejsou získaná objektivní kritéria. Při vyhodnocování prostřednictvím párové analýzy je 

nejprve nutné uspořádat možnosti, mezi kterými uživatel vybírá, do matice, následně vyčlenit 

buňky, ve kterých se setkávají stejné možnosti a také ty buňky, které se nacházejí pod 

úhlopříčkou dané matice tak, aby nedocházelo k duplikaci porovnávání. Dalším krokem je 

stanovení vhodné stupnice, která pomůže porovnávat konkrétní možnosti, které se 

v jednotlivých buňkách potkávají. Po vyplnění všech buněk získáme sumy hodnoty 

jednotlivých bodů pro každou z dostupných možností. Ta možnost, která vykazuje nejvyšší 

počet bodů, je pak považována za optimální, tedy nejvýhodnější. Je také třeba stanovit v 

rámci každé dvojice preferované kritérium, přičemž je možné uvažovat i shodnou důležitost 

obou kritérií. 

Tato metoda se ukázala jako metoda vhodná ke zkoumání hodnoty vnímané 

uživatelem při naplňování požadavků na mobilitu. Nevýhodou párové analýzy, stejně jako 

zkoumání faktorů, vnímaných uživatelem, je většinou subjektivní přístup hodnotitele – ať už 

se jedná o samotného uživatele dopravy či o hodnotitele, pokoušejícího se vyhodnotit 

výsledky takového výzkumu.  

Závěr 

Cílem výzkumu hodnoty vnímané uživatelem dopravního systému bylo především 

určit, které faktory ovlivňují z pohledu uživatelů jejich mobilitu a nastavení hodnotové škály 

pro hodnocení jednotlivých rozhodovacích kroků při cestování veřejnou dopravou, do jaké 

míry je toto vnímání a potažmo ohodnocování subjektivní a jak může tato subjektivita 

ovlivňovat objektivitu výsledků zkoumání dopravního systému. Výsledky tohoto zkoumání 

bude nadále možné využít pro modelování dopravního systému a jeho přizpůsobování 

požadavkům uživatele tak, aby docházelo k vzájemné interakci za účelem zvyšování kvality 
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na straně jedné a spokojenosti na straně druhé. Pouze spokojený uživatel, jehož požadavky na 

mobilitu jsou uspokojovány kvalitním dopravním systémem, bude tento dopravní systém 

používat i do budoucna a napomůže tak naplňovat nejen požadavky na mobilitu uživatele 

dopravního systému, ale také požadavky státu a potažmo také Evropské unie na udržitelnou 

mobilitu, tedy takovou, která zachová současné možnosti dopravního systému i pro budoucí 

generace.  

Výsledný počet bodů pak určuje priority nebo vhodnost jednotlivých možností, čím 

více bodů tím lepší možnost. 

 

Článek jako výstup výzkumu GAČR no. 103/09/1158  „Research on Value 

creation of Transport User“ 
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ANALÝZA STABILITY ROVNOVÁHY V DOPRAVNÍM 

SYSTÉMU 

Úvod 

Vývoj dopravního sektoru, stejně jako rozvoj a funkčnost celého systému života na 

Zemi je determinován poskytnutým prostorem, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné formě. 

Člověk si v rámci uspokojování svých potřeb vždy musí vystačit s určitými zdroji, které má 

v daném čase a prostoru k dispozici. Musí si vždy odpovědět na základní otázky: kdy, jak, 

čím a s kým. Tedy za pomoci čeho a za pomoci koho hodlá uspokojení svých potřeb 

dosáhnout. Od kvality a množství dostupných či poskytnutých zdrojů se pak odvíjí také 

kvalita uspokojení potřeby uživatele dopravního systému. Tam, kde si člověk nevystačí sám, 

s vlastními zdroji a schopnostmi je třeba efektivitu činnosti nutné přesunout na mechanické 

prostředky k tomu sloužící. Takovéto nakládání se zdroji vede vždy logicky k ekonomickému 

růstu, založeném na rostoucích surovinových a energetických vstupech a s tím souvisejícím 

nárůstem odpadů. 

TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ŘÍZENÍ MOBILITY 

Výše zmíněný rozvoj, expanze průmyslové výroby a urbanizace vyvolávají neustále 

nové nároky v oblasti dopravy, dopravního systému a jeho kvality. Doprava, jako hnací motor 

každé ekonomiky, ve svém důsledku okolnímu prostředí fyzicky téměř výhradně škodí a 

vyvolává nevratné změny krajiny, ovzduší, kvality života, vody, půdy, atd. 

Naproti tomu doprava umožňuje člověku přemístění zboží nebo osob v prostoru a 

čase, vyvíjení ekonomické aktivity, vedoucí k hospodářskému rozvoji oblasti a výběr 

sociálního i přírodního prostředí pro provádění veškerých s tím souvisejících aktivit. 

Veškeré důsledky a dopady fungování dopravního systému musí být ve vzájemné 

proporci a pokud možno harmonii. Harmonický, a tedy i rovnovážný dopravní systém je 

hlavním cílem opatření dopravní politiky. 

Dosažení rovnováhy dopravního systému s sebou však nese rozvojové limity, 

vznikající v souvislosti s omezeností přírodních zdrojů a zhoršováním kvality životního 

prostředí, lze překonávat pouze za cenu rostoucích nákladů. Celkový rozsah těchto nákladů 

však v současné době nelze ani vypočítat, ani kvalitně odhadnout v celém rozsahu. 

Specifickým rysem řady nákladů, včetně nákladů environmentálních, je jejich nadčasovost, 
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protože jejich dopady a působnost se dříve nebo později přenese i na budoucí generace. To 

samé se týká, samozřejmě, i užitků z dopravního systému plynoucích. Zachování kvality a 

naplňování požadavků mobility současných generací nutně omezuje možnosti budoucích 

generací, a to včetně možnosti volby jednotlivých dopravních módů. Budoucí zisky i ztráty 

jsou při ekonomickém hodnocení a rozhodování o dopravním systému soustavně 

podceňovány a jejich budoucí dopady zlehčovány. Dosažení rovnováhy v dopravním systému 

tak může vést k nedodržení základních principů udržitelného rozvoje. 

Mobilita v dopravní terminologii je výraz korespondující s fyzickým pohybem v dané 

oblasti., bez ohledu na dopravní prostředek a je chápána jako právo každého člověka bez 

ohledu na jeho současná či budoucí omezení. Obvykle se poměřuje pomocí vzdálenosti a 

rychlosti, mobilita je však ovlivňována mnoha faktory jako například druh dopravního 

prostředku, jeho rychlost a komfort, vlastnosti dopravní sítě a další. Mobilitu však není možné 

zaměňovat s dostupností dopravního systému. Schopnost dosáhnout potřebných či 

požadovaných služeb, zboží, aktivit, míst, příležitostí, atd. nelze zaměňovat s možností 

přemisťovat v prostoru a čase osoby, zboží či informace. Mobilita může být považována za 

možnost jak zvýšit dostupnost dopravního systému – nabízí totiž více možností, více 

příležitostí a větší prostor k rozvoji dopravního systému a jeho rovnováhy. 

Pokud vlastníme či máme k dispozici osobní automobil, můžeme dosáhnout či je nám 

přístupných více míst a tím máme i více příležitostí. Například vyšší dostupnost 

telekomunikačních či komunikačních prostředků značně zvyšuje dostupnost a přístupnost 

dopravního systému. Získáním některých informací, které naplňují požadavky na mobilitu, 

zanikne potřeba fyzicky realizovat konkrétní cestu a je možné ji nahradit jinými prostředky 

moderní technologie. V neposlední řadě je pak důležitým faktorem také fyzické uspořádání 

dopravní infrastruktury, dopraní sítě, regionu či města. 

Dopravní politika 

Jak již vyplývá z výše zmíněného, rovnováha dopravního systému byla, je a bude vždy 

ovlivňována mnoha faktory a pouze jejich vzájemnou kombinací s opatřeními dopravní 

politiky lze dosáhnout kýžených výsledků. Mezi základní témata, kterými se jak česká, tak i 

evropská dopravní politika v rámci dosažení svých cílů zabývá především, je harmonizace 

podmínek na přepravním trhu, modernizace, liberalizace přepravního trhu, rozvoj a oživení 

železniční dopravy, zlepšení kvality silniční dopravy, omezení vlivů dopravy na životní 

prostředí a veřejné zdraví, provozní a technická interoperabilita evropského železničního 
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systému,panevropská dopravní síť včetně prioritních projektů EU, zvýšení bezpečnosti 

dopravy, výkonové zpoplatnění dopravy, práva a povinností uživatelů dopravních služeb, 

podpora multimodálních přepravních systémů, rozvoj městské, příměstské a regionální 

hromadné dopravy v rámci vytváření integrovaných dopravních systémů a zaměření výzkumu 

na bezpečnou, provozně spolehlivou a environmentálně šetrnou dopravu. 

Správné fungování přepravního trhu je ovlivňováno mnohem více než jiné oblasti 

státní hospodářskou a sociální politikou. Doprava je totiž součástí národního hospodářství jak 

na úrovni provozu, tak na úrovni dopravní infrastruktury. Proporce, respektive disproporce 

tržních principů a státních zásahů jsou jednou ze zvláštností, které charakterizují přepravní 

trh, a to zejména proto, že dopravní infrastruktura bývá téměř vždy ve vlastnictví státu, který 

za ní přebírá odpovědnost, hlavně za účelem naplňování požadavků na mobilitu. Tento přístup 

se projevuje významnou dotační politikou a mandatorními výdaji ze státního rozpočtu. 

Jak již bylo řečeno, potřeba přemístění vzniká v důsledku rozporu mezi místem 

dosavadní existence statků nebo osob a místem, kde zboží či člověk má, musí či chce být.  

Mobilita by však neměla být považována jen za vymoženost nebo společenskou či 

ekonomickou nutnost. Mělo by se na ni pohlížet jako na základní právo, které by mělo 

přináležet každému člověku a které by mělo být omezeno jen nezbytnými ekonomickými 

a technickými omezeními. Dopravní služby svým charakterem jsou předurčeny k těsné 

závislosti na lidském činiteli. Vyplývá to z jejich vlastnosti, že se vytvářejí a spotřebovávají 

současně. Nedostatky v procesu poskytování dopravní služby nespočívají zpravidla 

v technologiích a postupech práce, ale problémy se často odvíjí od těch, kteří tyto procesy řídí 

nebo v nich pracují. 

Mobilita úzce souvisí s problematikou bydlení, zaměstnanosti, školství, obchodu a 

služeb, a tedy i s problematikou dopravního systému a jeho rovnováhy. Právě řešení těchto 

základních lidských potřeb ovlivňuje organizaci a způsob zajištění jejich dostupnosti 

z dopravního hlediska. Jedná se tedy o zjištění požadavků zákazníků za dodržení základních 

tržních a společenských principů.  

Mobilitu je možno účinně ovlivňovat ekonomickými nástroji jako je například 

zpoplatnění užívání pozemních komunikací zahrnující samozřejmě i internalizované externí 

náklady dopravy, což jsou některé z dalších nástrojů dopravní politiky. Pro kvalitnější 

rozhodování v oblasti udržitelné mobility je nutné použít mix zákonodárných a daňových 

nástrojů, investiční politiky, subvencí a národních a regionálních rozvojových opatření. 
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Dá se říci, že prostorová mobilita osob nabývá v podstatě dvou forem. Jedná se o 

migrační mobilitu, která je definována jako trvalá změna místa bydliště. Migrační mobilita je 

někdy považována za nucenou mobilitu především v případech, kdy je stěhování 

nedobrovolné (například za prací). Na druhé straně je to každodenně se opakující změna 

místa, kterou označujeme jako cirkulární mobilitu, označovanou také jako každodenní 

mobilitu. Cirkulární mobilitu je možno dále členit na mobilitu účelovou (naplňující představu 

cestování k cíli) a samoúčelnou či zážitkovou mobilitu, kde cílem a účelem aktivity je 

samotná cesta. 

Zvyšování kvality veřejné dopravy je jedním z důležitých faktorů mobility obyvatel. 

Koncept kvality života je velice důležitým termínem v socioekonomickém výzkumu. Kvalita 

života je ovlivněna mnoha faktory, jako jsou kultura, vyznání, zdravotní status, příjem, věk, 

podmínky mobility, uspokojení z práce, atd. Dále je nutné vzít do úvahy úhel pohledu, 

z jakého na kvalitu života nahlížíme. Důležité je poskytnout informace o praktickém 

oceňování kvality života různými disciplinami v souvislosti s různými typy veřejných zásahů 

v oblasti urbanismu a územního plánování, mobility a dopravy. 

Mobilita ve své podstatě představuje stanovení odpovědi na otázky:  

• Pro koho je či má být doprava zabezpečena?  

• Kdo cestuje? 

• Kdy cestuje? 

• Odkud a kam cestuje? 

• Pro kolik zákazníků bude přeprava organizována? 

• Kolik zákazníků tuto službu doopravdy využije? 
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Mezi nejčastější druhy mobility řadíme: 

• Pracovní mobilitu. 

• Mimopracovní mobilitu. 

• Rekreační mobilitu. 

• Městskou mobilitu. 

• Mimoměstskou mobilitu. 

• Mobilita související se studiem. 

• Mobilita související s návštěvou zdravotnických zařízení. 

• Mobilita související s úředními úkony. 

Faktory mobility dělíme do základních oblastí  

 

• Socioekonomické faktory, mezi které patří nabídka dopravy, možnost bydlení, 

úroveň zaměstnanosti, dostupnost míst rekreace, dostupnost míst nákupů, disponibilní 

reálný příjem, nabídka a dostupnost pracovních míst, ekonomický potenciál regionu, 

politická situace na daném území, věková struktura obyvatel daného území, životní 

styl, cestovní doba, cena dopravy, kilometrická vzdálenost, počet obyvatel, možnosti 

alternativních druhů dopravy, podmínky provozování jednotlivých druhů dopravy, 

kvalita veřejné dopravy, podíl občanů se sníženou mobilitou či mobilita pracovní síly. 

• Demografické faktory, mezi které patří infrastruktura, možnost bydlení, dostupnost 

míst rekreace, dostupnost míst nákupů, věková struktura obyvatel daného území, 

úroveň vzdělání obyvatel daného území, počet obyvatel, možnosti komunikace, 

prostorové uspořádání, podíl občanů se sníženou mobilitou, možnosti alternativních 

druhů dopravy. 

• Dopravní faktory, mezi které patří infrastruktura současná a budoucí, nabídka 

dopravy, poptávka po dopravě, výkonnost dopravní infrastruktury, organizace 

dopravní obslužnosti na daném území, podmínky provozování jednotlivých druhů 

dopravy, fungování vnitřního trhu, prostorové uspořádání, omezení při výstavbě nové 

infrastruktury, kvalita v dopravě ,bezpečnost a spolehlivost v dopravě, internalizace 

externích nákladů, spolehlivost a dostupnost služeb, spravedlivé tržní prostředí pro 

všechny účastníky dopravního systému, harmonizace financování dopravy pro 

základní dopravní obslužnost, legislativní ošetření dané problematiky, bezpečnost, 

nehodovost, množství dostupných pohonných hmot, plynulost provozu či propojení 

sítí systémů mobility. 
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• Enviromentální faktory, mezi které patří dopady dopravy na životní prostředí, 

ochrana životního prostředí, náklady přisuzované veřejností vlivům dopravy na životní 

prostředí, internalizace externích nákladů, kongesce, bezpečnost dopravy, 

systematická podpora šetrných druhů dopravy, organizace různých projektů či 

množství dostupných přírodních zdrojů. 

Jednotlivé faktory se samozřejmě navzájem prolínají, ovlivňují a působí ve více 

oblastech zároveň. Samozřejmě existuje mnoho dalších faktorů, ovlivňujících mobilitu. Jedná 

se však o faktory působící již v rámci některých výše uvedených faktorů. Jedná se například o 

faktory ovlivňující technologii dopravního procesu v osobní a nákladní dopravě či o faktory 

ovlivňující technologii přepravního procesu v osobní dopravě. Vhodně zvolená technologie 

dopravního a přepravního procesu v závislosti na druhu přepravovaného objektu a její 

dodržování bezprostředně ovlivňuje kvalitu dopravního a přepravního procesu. Dopravní 

služby jsou svým charakterem předurčeny k těsné závislosti na lidském činiteli, vyplývá to 

z jejich vlastnosti, totiž že jsou vytvářeny a spotřebovávány současně. 

Naplňování požadavků na mobility však v mnoha případech odporuje požadavkům a 

opatřením dopravní politiky. 

Konvergence v dopravním systému 

Konvergence je pojem označující sbíhavost či sbližování, respektive postupný vývoj, 

který vede ke sblížení. Konvergence je jedním z hlavních cílů Evropské unie, stejně jako 

běžný ekonomický jev. O daných vlastnostech, které se logicky s vývojem v čase postupně 

sbližují, říkáme, že konvergují. Objekty, procesy, vlastnosti apod., které se účastní 

konvergence, označujeme jako konvergentní. Konvergence dopravního systému je stejně 

logickým jevem jako postupná konvergence jednotlivých ekonomických veličin. Jedná se o 

logický důsledek postupného vývoje založeného na harmonizaci podmínek na přepravním 

trhu, liberalizace přepravního trhu či zavádění technických a technologických norem do 

dopravy za účelem dosažení interoperability. Cílem politiky konvergence je sblížit navzájem 

jednotlivé dopravní módy tak, aby dělba přepravní práce byla pokud možno vyrovnaná a 

zároveň tak, aby bylo možné výrazně změnit dopravní chování jednotlivců ve prospěch 

udržitelných druhů dopravy.  

Jedná se zejména o: 

• Zvýšení obsazenosti vozidel. 

• Zredukování průměrné délky osobních cest. 
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• Management mobility. 

• Odstraňování kongescí a jejich následků. 

• Redistribuce osobních automobilových cest na alternativní druhy dopravy. 

• Řízení dopravní poptávky. 

Snižováním kongescí se obecně zabývá takzvaný management dopravní poptávky 

(Travel demand management-TDM), který je obecně rozdělován do tří rozsáhlých kategorií: 

• Dobrovolná změna dopravního chování, 

• Lepší využití stávajících kapacit (např. inteligentní dopravní systémy, dostupné 

kontroly použití silnic nebo parkovišť), 

• Ekonomické nástroje (např. zpoplatňování užívání silnic a parkovišť, odvody 

z pohonných hmot, podpory pro veřejnou dopravu). 

Těchto změn chtějí dosáhnout bez zvláštního vylepšení dopravního systému, bez změn 

v infrastruktuře dopravy, bez velikých finančních nákladů, striktních opatření či zákazů. Pro 

splnění těchto cílů je nejprve třeba analyzovat a pochopit modelové chování jednotlivců. 

Každý jednotlivec má svůj životní styl a tomu přizpůsobuje své dopravní potřeby. Tyto 

dopravní potřeby jsou ovlivňované například dopravní infrastrukturou a poskytovanými 

dopravními službami, omezeními a možnostmi jednotlivce a jeho domácnosti vycházející ze 

sociálně-demografických podmínek, či jejich sociálními hodnotami, zvyky a možnostmi, 

které souvisejí s cestováním. Je tedy zřejmé, že rovnováhy dopravního systému lze dosáhnout 

pouze s velkými obtížemi a to metodou postupných kroků. Dopravní systém, stejně jako 

jakýkoli jiný rozvíjející se systém v čase konverguje, a v důsledku toho můžeme pouze 

směřovat k rovnováze dopravního systému s tím, že naplňování požadavků na mobilitu a 

ekologičnost bude vždy dosažení této rovnováhy bránit, stejně jako ovlivňování tržního 

mechanismu prostřednictvím dotační, respektive dopravní politiky. 

Závěr 

V současné době se doprava ve stále větší míře podílí na poškozování životního 

prostředí. To je v rozporu s požadavky na trvale udržitelný rozvoj. Nejvíce k tomu přispívá 

nekontrovaný rozvoj automobilové dopravy. To je způsobeno špatnou harmonizací podmínek 

na dopravním trhu. Východiskem by měla být integrace všech způsobů přemisťování do 

systému, který by zajišťoval využití všech silných stránek jednotlivých účastníků systému. 

Neoddělitelnou součástí musí přitom být internalizace externích nákladů v dopravě a 

minimalizace přepravních nároků na bázi optimálního územního plánování. Dopravní systém, 
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stejně jako jakýkoli jiný rozvíjející se systém v čase konverguje, a v důsledku toho můžeme 

pouze směřovat k rovnováze dopravního systému s tím, že naplňování požadavků na mobilitu 

a ekologičnost bude vždy dosažení této rovnováhy bránit, stejně jako ovlivňování tržního 

mechanismu prostřednictvím dotační, respektive dopravní politiky. 
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possible degree of flexibility and rack storage system to integrate into the material 
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SOUČASNÉ TRENDY VE SKLADOVACÍCH REGÁLOVÝCH 

SYSTÉMECH 

1 ÚVOD 

Mezi základní logistické činnosti patří  předpověď poptávky, řízení zásob a nákupu, 

řízení zákaznického servisu, logistická komunikace a manipulace s materiálem, vyřizovaní 

objednávek, balení, servis a vrácené zboží, řízení distribuce včetně stanovení místa výroby  

a skladování, zpětná logistika, doprava a přeprava, skladování.  

Globální logistický systém se obyčejně skládá z lidského potenciálu (procesy, 

management,….) a strojů (výrobní a provozní zařízení), organizovaných tak, aby poskytovaly, 

transformovaly, skladovaly a přepravovaly materiál, osoby, služby, informace 

a samozřejmě také finance.  

Splnění základního cíle logistiky, čímž je snaha o dosažení toho, aby se výrobky 

dostaly od výrobce ke spotřebiteli, tedy podle definice logistiky: na správné místo ve správný 

čas za přiměřené náklady, úzce souvisí s problematikou zásob, skladování, vytvoření 

optimálních skladovacích prostor apod. 

Zásoby vážou prostředky, čili zdroje, což je z ekonomického hlediska nežádoucí a 

proto by měly být zásoby minimalizovány. Je však třeba zvážit i fakt, že výroba a navazující 

činnosti se bez zásob neobejdou. Proto tedy namísto o minimalizaci je třeba hovořit  

o optimalizaci zásob v celém logistickém řetězci. Skladování tedy má v tomto případě nemalý 

význam.  

2 SKLADOVACÍ REGÁLOVÉ SYSTÉMY 

Regálové systémy nachází uplatnění téměř ve všech oborech, např. velkosklady, 

všechna odvětví průmyslu, bankovní sektor, správní organizace (knihovny, archivy…), drobní 

podnikatelé a další.  

Jelikož skladování zabezpečuje ve většině případů uskladnění produktů v průběhu 

všech fází logistického procesu, při projektování skladu a jeho vybavení je nutné přihlížet 

k mnoha faktorům. Obecně lze říci, že optimální stavební a prostorové uspořádání skladu 

konkrétního podniku se liší podle typu výrobků, které podnik potřebuje uskladnit a podle 

finančních možností podniku, dále také samozřejmě v návaznosti na konkurenční prostředí a 



12th International Scientific Conference 
LOGI 2011 

233 

potřeby zákazníků. Aby však použití regálových systémů splnilo účel, je třeba rozlišovat 

několik zásadních faktorů. 

Kromě rozdělení konkrétních druhů zboží (potraviny, průmyslové zboží apod.), jejichž 

vzetí v úvahu je prvotně důležité, lze uskladněné produkty, čili zásoby, dělit na dva typy. 

Jedním typem jsou zásoby surovin, součástek a dílů. Druhým typem jsou hotové výrobky, 

které většinou čekají na distribuci. Existují i mnohé oblasti použití skladů. Sklady mohou  

být využívány pro zabezpečení výrobní činnosti podniku, ke směšování různých výrobků 

z jednotlivých výrobních zařízení podniku pro dodávku jednomu zákazníkovi, k rozdělování 

velkých zásilek, balení produktů, nebo naopak pro kombinaci či sdružování většího počtu 

malých zásilek do jedné velké zásilky aj.  

Dále je nutné přihlížet ke způsobu skladování, zda se bude skladovat metodou 

náhodného skladování, ve kterém se položky umísťují do nejbližšího volného skladového 

místa (regálu či police), nebo zda bude využívána metoda skladování na vyhrazeném místě, 

při kterém má skladovaná položka své stálé místo, to znamená, že určité zboží se ve skladě 

uskladňuje vždy na stejném místě. Je tedy vždy třeba pečlivě zvážit dispozici regálových 

systémů v daném skladu.  

 

Obrázek 2 Příklad dispozice paletových regálových systémů ve skladu 

Dalších faktorů, které ovlivňují stavební a prostorové uspořádání skladu a s ním také 

výběr správného druhu regálu, je mnoho. 
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3 ZÁKLADNÍ TYPY DODÁVANÝCH REGÁLŮ 

Jednoduše rozděleno existují tři základní typy regálových systémů. Regály policové, 

paletové a konzolové. Regály policové mohou být spádové nebo pojízdné, dále se rozdělují na 

patrové se schodištěm nebo výškové, podle nosnosti pro malé nebo velké zatížení. Regály 

paletové mohou být spádové, pojízdné nebo vjezdné. Konzolové regály mohou být pojízdné. 

Dále existují regály, které jsou používány na uskladnění speciálních věcí, například na 

pneumatiky, oblečení či zamykatelné regály k uskladnění cenných věcí apod. Archivy jsou 

speciálním policovým regálem, mohou mít výsuvné police či přímo zásuvky. Regály lze 

kromě účelu dále dělit podle několika hledisek. Podle způsobu obsluhy, zda budou 

obsluhovány ručně, vozíkem či automaticky. Podle umístění na vnitřní a venkovní, které 

mohou být opatřené střechou atd.  

3.1 Paletové regály 

Je to stavebnicový systém různých druhů sloupů a nosníků. Který může být stavěn pro 

výšky až 20 m a pro zatížení buňky do 4 500 kg. Regálové sloupy jsou šroubované nebo 

svařované pro nosnosti sloupce i přes 20 tun. Nosníky palet jsou vyráběny v libovolné délce a 

řadě průřezů a jsou přestavitelné bez šroubových spojů. Regálové buňky je možné doplnit 

příčníky, plechovými policemi, dřevotřískovou deskou, rošty apod.  

 

 

Obrázek 3 Klasické paletové regály 
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3.1.1 Paletové regály vjezdné a průjezdné (DRIVE-IN) 

Obsluha regálů je z jedné strany (vjezdné regály) nebo z obou stran (průjezdné regály). 

Jsou vhodné pro skladování většího množství zboží stejného druhu. Regálové sloupy jsou 

šroubované, doplněné konzolami a pozinkovanými profily pro uložení palet v kanále. Regály  

je možno doplnit bočním vedením pro vozíky v kanále.  

 

 

Obrázek 4 Vjezdné paletové regály (drive-in system) 

 
3.1.2 Paletové regály spádové 

Základ regálového systému tvoří sloupy, k nimž je šroubovými spoji připojena mírně 

nakloněná plošina vybavená válečkovou dráhou. Manipulační jednotka umístěná na začátek 

válečkové dráhy se po ní vlivem gravitace posunuje až na její konec, kde se zastaví o zarážky 

nebo o další již stojící jednotku. V praxi to znamená, že pohyb palety ze vstupní strany na 

výstupní stranu probíhá vlastní vahou na nakloněných válečkových tratích se sklonem kolem 

3 - 5 %. Brzdy válečků zajišťují regulaci rychlosti palet. Tento systém lze většinou začlenit do 

jiných regálových systémů. 
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Obrázek 5 Spádové paletové regály 

 
3.1.3 Paletové regály pojízdné 

U tohoto regálového systému je pouze jedna manipulační ulička pro celý blok regálů. 

Jejím přesouváním je umožněn přístup ke každé paletě. Rychlost přesunu je zhruba 5 m/min. 

 

 

Obrázek 6 Pojízdné paletové regály 

 

3.2 Policové regály 

Policové regály pro různá zatížení jsou dimenzovány pro zatížení od 50 - 900 kg na 

polici, výška stojin do 11 m. Jsou vhodné pro jednoduché i podlažní sklady.  
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Obrázek 7 Policové regály 

 
3.3 Konzolové regály 

Jsou vyrobeny z válcovaných, popř. tenkostěnných profilů. Možnost doplnit bočním 

vedením pro vozík, dřevotřískovou deskou, rošty, případně střešní konstrukcí. Jsou vhodné 

pro skladování ocelových profilů, trubek, dřevotřískových desek a plechů. Výška regálu, 

délka konzoly a zatížení na konzolu je dodáváno podle požadavků. 
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Obrázek 8 Konzolové regály 

 
3.4 Ocelové plošiny 

Ocelové plošiny poskytují optimální využití prostoru přízemí a plošiny. Nosná 

konstrukce plošin je vyrobena z válcovaných profilů nebo profilů SIGMA. Přístup na podlaží  

je prostřednictvím schodiště. Přísun zboží na plošinu se uskutečňuje přes předávací místo 

nebo zdvižnou plošinou. Světlá výška plošiny je min. 2100 mm (dle ČSN), pokrytím plošiny 

může být dřevotřísková deska, podlahové zinkované panely, pozinkované ocelové polorošty, 

ocelové plechy (žebrované nebo s oválnými výstupky). Lze vyrobit a smontovat vícepodlažní 

plošinu, variantně doplněnou osvětlením a jinými přídavnými prvky.  

 

 

Obrázek 9 Ocelová plošina 
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3.5 Pojízdné regály, archivy 

Umístěním policových regálů na pojízdné podvozky vzniká vysoce funkční skladový  

a archivační systém, který efektivně využije daný prostor. Regály mohou být doplněny o plné 

boční stěny, stropní díly, dělící přepážky, speciální nosníky pro ukládání oděvů, výsuvné 

police, držáky etiket apod. Vlastní pohon jízdy je realizován řetězovým převodem s ovládací 

růžicí nebo volantem. Kolejnice jsou ukotveny ke stávající podlaze nebo zabetonovány  

do nové podlahy. Na krajní regál celého systému lze montovat posuvné dveře a uzamykání 

podvozku, které ochrání uložený materiál před nepovoleným přístupem. 

 

Obrázek 10 Archivační policový regál 

 

3.6 SHUTTLE system 

Vysokokapacitní paletový skladovací systém k uložení palet prostřednictvím dálkově 

řízeného přístroje. Princip manipulace s paletami je založen na postupu, kdy paleta je uložena 

na počátek kanálu prostřednictvím vysokozdvižného vozíku. Přístroj pomocí zdvihací 

plošinky paletu nadzdvihne a pojíždí s ní v daném regálovém kanálu po speciální 

dvoustupňové šíně. První stupeň je určen pro pohyb přístroje, druhý stupeň pro uložení palety. 

Manipulační operace jsou řízeny dálkovým ovládáním nebo integrovaným systémem řízení 

skladování (Warehouse Management System). Přístroj se pohybuje pomocí čidel a ukládá 

palety například na první volné místo v daném kanálu (dle naprogramování). 
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Obrázek 11 SHUTTLE system 

 

Mezi nejvýznamnější výhody tohoto systému patří: 

• možnost využití na  principu FIFO (first in first out)  i LIFO (last in first out)  

• uzpůsobeno pro ukládání různých velikostí palet  

• vysoká rychlost skladování  

• využití vyhledávacích operací  

• efektivní využití prostoru  

• nižší náklady na manipulaci a skladování (náklady na lidskou práci  

a efektivnější využití prostoru)  

• nižší riziko nehody (omezení lidského faktoru)  

Mezi doplňkové vybavení skladovacích prostor lze počítat plastové přepravky, kovové 

palety, dřevěné palety, cargo kontejnery, plastové palety, kovové skříně, pracovní stoly, 

nepoháněné válečkové dopravníky aj. 

 

4 ZÁVĚR 

Na trhu existuje celá škála skladovacích regálových systémů a záleží na požadavcích 

dané firmy, které z nich budou nejlépe splňovat požadavky. Při projektování skladu a 

následném výběru regálových systémů je třeba uvažovat s několika zásadními faktory jako 

jsou druh uskladňovaného zboží, druh zásob, účel využití skladu, způsob či metoda 
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skladování a také brát samozřejmě i v úvahu investiční náročnost jednotlivých systémů 

s ohledem na efektivitu budoucího vývoje. 

Velice důležité je zajistit co nejvyšší možnou míru flexibility a integrovat regálový 

skladovací systém do materiálového toku.  

Skladování je považováno za velmi důležitou část logistického řetězce a navzdory 

tomu, že jeho optimalizace stále ještě není považována za strategickou prioritu, je třeba 

skladovat co nejefektivněji.  
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APLIKACE RFID TECHNOLOGIE PRO SHROMAŽĎOVÁNÍ 

A SVOZ ODPADŮ 

Charakteristika technologie RFID  

RFID (Radio Frequency Identification) - radiofrekvenční systém identifikace - je 

moderní identifikace objektů pomocí radiofrekvenčních vln. Tento systém lze úspěšně nasadit 

v mnoha odvětvích a oblastech, kde je kladen důraz na co nejrychlejší a přesné zpracování 

informací a okamžitý přenos těchto načtených dat k následnému zpracování. To následně 

vede ke zvýšení přesnosti, rychlosti a efektivnosti obchodních, skladových, logistických a 

výrobních procesů. 

Informace jsou v elektronické podobě ukládány do malých čipů-tagů, ze kterých je lze 

následně načítat a případně opakovaně přepisovat pomocí rádiových vln, toto zpracování se 

však neděje po jednotlivých čteních jako u čárových kódů, ale hromadně. Tag obsahuje malý 

čip s anténou a pamětí. Čtecí zařízení dokážou najednou načíst až několik set tagů za minutu. 

RFID tagy jsou základem systému pro ukládání a přenos informací pomocí 

elektromagnetických vln. Může je hromadně přečíst a zaznamenat příslušné čtecí zařízení, 

které může být pevné nebo mobilní. Pomocí vln vyzářených z čtecího zařízení dojde k nabití 

chipu a následně se informace uložená v chipu bezdrátově přenese zpět do čtecího zařízení 

(každý tag obsahuje tzv. EPC kód - electronic product code, jedná se o jednoznačné sériové 

číslo tagu). Technologie dokáže objekt identifikovat i na větší vzdálenost, bez přímé 

viditelnosti tak, aby v reálném čase bylo možno zpracovat více objektů současně. V současné 

době se technologie RFID velice rozvíjí a dochází k nasazení v mnoha dalších oblastech, 

největší uplatnění nachází v logistice, výrobě, sledování objektů - logistických jednotek 

(zboží, palet, kontejnerů), atd.  

Tagy jsou aktivní nebo pasivní. Aktivní samy vysílají samy své údaje do okolí (TTF 

tag talks first), toto umožňuje vlastní miniaturní baterie umístěna v chipu, která vydrží cca 1-5 

let. Tyto chipy však kvůli baterii mají menší odolnosti na teplotu a je nutné provádět výměnu 

baterie (nejvíce se využívají pro sledování osob, vozového a technologického parku, 

sledování zvířat a tam kde leze chip opětovně použít). Aktivní chipy mají vzdálenost čtení až 

100m, ale vyžadují poměrně vysoké náklady na pořízení, velikost paměti na chipu může 

dosahovat až 100Kb. 
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Pasivní chipy jsou cenově výrazně levnější, mají různou akční vzdálenost čtení od 

0,5m do 10m, dlouhou životnost chipu a používájí metodu (RTF reader talk first). Tagy, které 

pracují na nejvyšší frekvenci UHF mají rádius - cca 3 až 10m, ty s frekvencí nejnižší LF 

125kHz mají dosah jen cca 0,5m. V současné době jsou nejvíce rozšířeny pasivní chipy a to 

zejména kvůli své nízké ceně, nenáročnosti na obsluhu a odolnosti, velikost paměti 64 - 256 

bits. 

RFID tagy se v současné době vyrábějí v několika variantách, dle velikosti a materiálu 

a s tím souvisejícího použití ( tagy produktové, kartonové, paletové, malé tagy na láhve) a dle 

způsobu použití ( nalepení přímo na objekt), tzv. "Inlays" pro další použití pro výrobce - 

přímo zabudováné do produktů a zapouzdřené (například plastové - mají větší odolnost a 

používájí se i v případě umístění tagu na kovový materiál, zde zajišťují oddálení chipu a antén 

od rušivého podkladního materiálu kovu). 

Tagy se z hlediska programovatelnosti rozdělují do následujících tříd: 

• Class 0 pouze pro čtení, programováno ve výrobě, 64 nebo 96bit, čtení 

1000tagů/sec 

• Class 1 zápis jednou/zápis mnohokrát, programováno při použití, 64 nebo 96bit, 

čtení 200tagů/sec 

• Class 0+ čtení/zápis, programováno kdykoliv, 256bit, čtení 1000tagů/sec 

• Gen 2 čtení/zápis, programováno kdykoliv, 256 bit, čtená 1600tagů/sec 

Tyto informace o technologii RFID byly převzaty a upraveny ze zdrojů internetu. 

RFID technologie bohatě postačuje pro základní aplikace pro identifikaci nádob na 

odpady a operací s nimi. Aplikace RFID technologie obsahuje tagy pro označení objektů, 

čtecí zařízení a tzv. middleware (řídící systém, který zajišťuje hromadné zpracování všech 

načtených tagů v dosahu čtecích zařízení a přenesení zpracovaných dat do návazného 

informačního či řídícího systému). Protože není potřebná přímá viditelnost mezi čtečkou a 

tagem, není pro načítání a případné nahrávání informací do tagu umístěného na nádobě na 

odpady zapotřebí zásah obsluhy. Vše může probíhat automaticky s ukládání potřebných 

informací do řídícího systému i na samotný tag. Tyto vlastnosti RFID technologie rozšiřují 

možnosti identifikace objektů o snadnou komunikaci a záznam na tag, čímž eliminují 

nevýhody čárového kódu pro označování nádob na odpady.  

Pro běžné aplikace pro identifikaci nádob na odpady a propojení údajů o hmotnosti 

shromážděných odpadů s údaji o identitě nádoby postačuje aplikace pasivních tagů s krátkým 
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dosahem, aby nedocházelo k případné interferenci údajů o váze nádob různých vlastníků. 

Tagy musí mít možnost opakovaného zápisu, kvůli možné změně majitele nádoby, avšak 

rychlost čtení není rozhodující, proto budou tagy aplikované pro svozové systémy spadat do 

třídy Class 1. Tagy mohou být umístěny na chráněných místech nádob, avšak do budoucna by 

při rozšíření této technologie u shromažďování a svozu odpadů bylo kvůli odolnosti 

výhodnější jejich zapouzdření do vhodných částí nádob přímo u výrobců. Čtečka tagů by 

měla být umístěna poblíž manipulátoru nebo zvedacího zařízení nádob. Informaci o váze 

odpadů včetně nádoby je třeba propojit s informací o identitě tagu a přenést do řídicího 

systému, který zjištěné údaje zanalyzuje a uloží do databáze.  

Pokud se vysypávají dvě nádoby různých vlastníků, je třeba je vysypávat po sobě, aby 

se propojily údaje o hmotnosti jednoznačně s odpovídající nádobou. Protože výsyp nádob 110 

– 240 l probíhá zpravidla v párech, může to snižovat efektivitu svozu. To je však případ 

typický pouze pro výsyp směsných komunálních odpadů v zástavbě rodinných domů. 

Řešením by byla instalace dvou čteček zvlášť pro pravé a levé výsypné zařízení. V sídlištní 

zástavbě nebo při výsypu živnostenských odpadů tento problém prakticky nevzniká. 

V databázi řídicího systému se jednak ukládá informace o aktuální hmotnosti 

vysypaných odpadů, jednak vzniká historie hmotnosti odpadů při jednotlivých výsypech, 

která může být dále zpracovávána. Základním využitím těchto údajů je vytvoření podkladů 

pro fakturaci služeb svozu podle skutečné hmotnosti odpadů, případně naopak podkladů pro 

platbu za využitelné odpady předané k dalšímu zpracování. Další možností je získání 

přesných údajů o vývoji produkce odpadů v čase, což umožňuje analyzovat sezónní vlivy, 

odezvu na informace poskytnuté zákazníkům (například osvětové kampaně za větší třídění), 

dlouhodobě pak vliv změny spotřebitelských zvyklostí na skladbu a množství odpadů.  

 

Poznámka: Tento článek byl publikován v rámci projektu Studentské grantové soutěže 

Univerzity Pardubice, projekt č. 51030/20/SG510001. 
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DEKOMPOZÍCIA LOGISTICKÉHO SYSTÉMU 

Prieskumy potvrdzujú, že čím je štát vyspelejší, tým vyššie sú výdavky na obeh 

tovaru, ktorý zabezpečujú jednotlivé logistické operácie, najmä na manipuláciu a prepravu. 

Obeh tovaru by mal byť dostatočne rýchly, pružný a racionálny zároveň, aby nevytváral 

zbytočné skladové zásoby. 

Ponuka logistických služieb musí byť flexibilná, nakoľko má za úlohu prispôsobovať 

sa požiadavkám zákazníkov. Konkurenčné prostredie formuje a posúva hranice ponúkaných 

služieb stále ďalej pri optimalizácií nákladov. V tejto súvislosti by sme chceli uviesť niektoré 

z faktorov predpokladaných zmien : 

• globalizácia dodávateľsko-odberateľských trhov 

• zvyšovanie prebytku ponuky 

• orientácia výroby podľa špecifických objednávok 

• zúženie sortimentu výrobkov 

• zavedenie koncepcie JIT v zásobovaní a výrobe 

• zvýšenie počtu malých podnikov 

V aktuálnej makroekonomickej situácii môže byť úspešná len tá firma, ktorá dokáže 

pružne reagovať a uspokojovať čoraz náročnejšie potreby zákazníkov dodaním nového 

vysoko kvalitných tovarov alebo služieb. Z tohto pohľadu sa logistika stala jednou 

z najvýraznejších súčastí firmy a každodenne si svoju pozíciu potvrdzuje, nakoľko práve 

logistika zabezpečuje, aby všetky tovary, aj nové výrobky boli k dispozícii v správnom 

množstve, v správnej kvalite, na správnom mieste a v správny čas, s vynaložením správnych 

nákladov. 

Logistické systémy zabezpečujú realizáciu logistických funkcií takým spôsobom, aby 

sa dosiahla požadovaná transformácia logistických objektov na preklenutie priestoru a času v 

súladu so stanovenými ekonomickými a výkonovými cieľmi. Logistický systém podniku 

predstavuje pohybové a skladové postupy, ktoré tovar nemenia kvalitatívne ale iba časovo 

a priestorovo. 

Za úplný logistický systém považujeme súbor nasledovných činností : 

• systém uzatvárania obchodných zmlúv 

• systém skladovania výrobkov 

• systém skladového hospodárstva 
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• systém výroby a používania obalov 

• systém dopravy 

Logistický systém má 2 podsystémy: 

• podsystém tovarového hospodárstva 

• podsystém tovarových procesov 

Na obrázku č.1  je možné vidieť reťazec v podobe zladených tokov do integrovaného 

celku nazývaného logistický systém, pričom integrátorom týchto tokov do logistického 

systému je materiálový tok. 

Obrázok č.1 – Toky výrobného podniku  [zdroj 1] 
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Podľa názoru I. Kissa [2] logistický systém zahŕňa tieto funkcie: 

• dispozičnú – analýza, plánovanie, voľba dopravných riešení, uzatváranie dopravných 

zmlúv, kontrola zásielok... atď. 

• dopravnú – vnútrozávodova doprava, doprava na malé vzdialenosti, diaľková doprava, 

medzinárodná preprava... atď. 

• prekládkovú – organizácie a realizácia prekládky materiálu, prevádzkovanie 

prekladíšť, činnosť firiem, ktoré ich prevádzkujú 

• skladovú – príjem, uskladňovanie, vyskladňovanie, preskladňovanie, vychystávanie, 

výdaj, prevádzka skladov 

• zbernú a distribučnú – územné úlohy pohybu materiálu pred dopravcami a za nimi 

• baliacu – výber prepravného obalu, prepravných prostriedkov, balenie, vybaľovanie, 

tvorba manipulačných a skladovacích jednotiek a pod. 

• manipulačnú – manipulácia vzhľadom k zásielke, k tovaru a k procesu 

• informačnú – plánovanie, organizovanie, riadenie a kontrola materiálového toku 

• zvláštnu – doprava súvisiaca s predajom, službou zákazníkom, poistenie, odosielanie, 

úverová a platobná funkcia 

Informačné logistické systémy sú určené na podporu ostatných logistických systémov 

a procesov, ktoré sa v ich rámci odohrávajú. Ich základnou úlohou je poskytovať „správne 

informácie na správnom mieste v správnom čase". 

Hlavné ciele logistického systému 

Medzi hlavné ciele logistického systému zaraďujeme proces vybavovania objednávok, 

skladovanie zásob, stanovenie výšky zásob a spôsob dopravy.  

Proces vybavovania objednávok 

Logistický proces začína objednávkou zákazníka. Vybavovanie objednávok obsahuje 

absolútne všetky činnosti, od prijatia objednávky, až po dodanie zásielky zákazníkovi. 

Objednávky bývajú najčastejšie doručené poštou, pomocou predajcov alebo distribučnej siete.  

Čas medzi prijatím objednávky a dodaním tovaru sa nazýva doba vybavenia objednávky. 

Používané je aj označenie dodávkový čas. 

Skladovanie zásob 

Skladovanie pomáha vyrovnávať rozdiely medzi cyklami výroby a spotreby. Podnik sa 

musí rozhodnúť o optimálnom počte, rozmiestnení a typoch skladovacích miest. 
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Podnik môže využívať vlastné sklady alebo prenajaté miesto vo verejných skladoch prípadne 

si prenajať miesto logistických poskytovateľov služieb. Vlastné sklady umožňujú väčšiu 

kontrolu, ale idú ruka v ruke s vyššími nákladmi a sú menej flexibilné pri plánovanom 

premiestnení.  Naproti tomu verejné sklady ponúkajú aj rôzne doplnkové služby ( tzv. VAS – 

value added services ) akými môžu byť balenie alebo rozvoz. Sú ponúkané rôzne typy 

skladov a veľký výber skladovacích možností. 

Stanovenie výšky zásob 

Ako mnoho ostatných činiteľov, tak aj výška zásob ovplyvňuje mieru spokojnosti 

zákazníkov. Marketingoví pracovníci vždy ocenia, ak majú firmy dostatočné skladové zásoby, 

aby mohli pohotovo plniť všetky objednávky. Na druhej strane je pre podnik finančne príliš 

nákladné udržiavať vysoký stav zásob. Z toho dôvodu je rozhodovanie o výške zásob jedným 

zo strategických. 

Spôsob dopravy 

Doprava je všeobecne považovaná za najdrahšiu funkciu logistiky a to dáva váhu na 

voľbu  optimálneho dopravného prostriedku na distribúciu produktov zákazníkom. Výber 

dopravného prostriedku výrazne ovplyvňuje ceny produktov. 

Logistický systém možno definovať aj ako štruktúru nástrojov, stavieb a 

organizácií, ktoré realizujú toky zásobovacích reťazcov medzi dodávateľmi (zdrojmi) 

materiálových vstupov a odberateľmi (spotrebiteľmi) materiálových výstupov. 

Logistické nástroje definujeme ako množinu strojov a zariadení, ktoré zabezpečujú realizáciu 

materiálových a informačných tokov v rámci daného logistického systému. Medzi hlavné 

nástroje, ktoré zabezpečujú materiálové toky, patria: železničné, cestné, vodné a vzdušné 

dopravné prostriedky, prerušované a kontinuálne dopravné stroje a manipulačné zariadenia, 

nakladacie stroje, stroje a zariadenia skladovacej technológie, periférne zariadenia 

automatických a automatizovaných dopravných strojov a manipulačných zariadení realizujúce 

väzby a zmenu smeru materiálových tokov, baliace, paletizačné stroje a zariadenia, 

kontajnery, palety a prepravky. [1] 
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ZELENÁ LOGISTIKA 

Logistika 

Pojem logistika sa chápe a vymedzuje rôzne, čo súvisí s etapou jej vývoja 

a koncepciou autorov, ktorí sa ňou zaoberajú. Pre správne definovanie pojmu logistika, je 

potrebné uviesť definíciu logistiky americkej logistickej spoločnosti „Council of Logistics 

Management“ – CLM „Logistika je proces plánovania, realizácie a riadenia účinného, 

nákladovo úspešného toku a skladovania surovín, inventára vo výrobe, hotových výrobkov 

a príslušných informácií z miesta vzniku produktov na miesto spotreby.“ Okrem definície 

logistiky spoločnosťou CLM, je potrebné uviesť aj definíciu, ktorú vydala Európska 

logistická asociácia: „Organizácia, plánovanie, riadenia a výkon tokov surovín, ktoré 

vychádzajú z vývoja a nákupu a končia  distribúciou podľa objednávky finálneho zákazníka 

tak, aby boli splnené požiadavky trhu pri minimálnych  nákladoch a minimálnych 

kapitálových výdavkoch1.“ 

Logistika je v podstate dynamicky sa vyvíjajúca vedná disciplína, ktorej vývoj 

nemožno zatiaľ považovať za ukončený. Preto na jej charakteristiku nemožno používať 

jednoznačné vymedzenie. 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. V nadväznosti na potreby šetrenia 

životného prostredia bola odvodená aj logistika pôsobiaca v oblasti environmentálneho 

hospodárstva s názvom „Zelená“ logistika. Cieľom zelenej logistiky je študovanie 

a minimalizovanie dopadov logistiky na životné prostredie (meria vplyv konkrétnych druhov 

dopravy na životné prostredie, snaha o znižovanie energetickej a materiálovej náročnosti 

rôznych logistických činností,... v nadväznosti na certifikáciu podľa normy ISO 14000).   
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Zelená logistika 

Logistika je v centre záujmu prevádzky moderných dopravných systémov a znamená 

mieru organizácie a kontroly nad premiestňovaním nákladu. Z uvedeného dôvodu je potrebné, 

aby sa spoločnosti zamerali na dopady vplyvu prepravy na životné prostredie, a aby využívali 

účinné dopravné a distribučné sústavy šetrené k životnému prostrediu. Vo všeobecnosti je 

možné konštatovať, že zelená logistika je teda pojem, ktorý označuje, že používané 

technológie a techniky logistiky šetria životné prostredie. M. J. Baker definoval zelenú 

logistiku ako: „Výška miery dôsledkov produktov na životné prostredie je determinovaná 

množstvom paliva a materiálu spotrebovaného počas cesty (transportu) týchto produktov 

k zákazníkovi“.  

Dosiahnutie optimálneho výsledku distribúcie s ohľadom na životné prostredie je 

zložitým procesom. Napríklad zmenšenie hrúbky obalov bude redukovať zdroje potrebné na 

výrobu týchto obalov, ako aj energiu spotrebovanú pri ich distribúcii. Na druhej strane to má 

za následok nárast odpadu v distribučnom kanáli, ktorý vzniká ako dôsledok nižšieho stupňa 

ochrany výrobku. Uplatňovanie novonastavených požiadaviek na spoločnosti, aby tovary 

akceptovali a obal z nich zneškodnili, si bude vyžadovať rozsiahle preprojektovanie 

distribučných kanálov s cieľom „zvládnuť“ spätnú logistiku pozostávajúcu z opätovného 

použitia obalov na konci životného cyklu produktu. 

Zelená logistika sa preto zameriava aj na dodávateľský reťazec riadenia postupov 

a stratégií, ktoré znižujú negatívnu energetickú stopu distribúcie nákladu na životné 

prostredie, so zameraním na manipuláciu s materiálom, nakladanie s odpadmi, balenie 

a dopravu. V manažmente zeleného dodávateľského reťazca podniky uplatňujú tri prístupy: 

1) Reaktívny prístup – podniky v rámci dodávateľského reťazca uskutočňujú finančne 

nenáročné opatrenia (napr. upozorňujú zákazníkov na možnosť recyklácie výrobkov 

pomocou označenia – labelling, nakupujú koncové (end-of-pipe) technológie, ktoré 

znižujú dôsledky niektorých technologických postupov vo výrobe.  

2) Proaktívny prístup – predpokladá, že podniky predchádzajú dosahom nových, 

prísnejších zákonov o ochrane životného prostredia tým, že sami navrhujú „zelené 

výrobky“ a zabezpečujú recykláciu výrobkov. 

3) Prístup vyznávania hodnôt – predpokladá, že podniky znižovanie environmentálnych 

dopadov považujú za svoj strategický cieľ a do riadenia implementujú 

environmentálne manažérske systémy alebo programy zeleného nákup či 

obstarávania.  
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Problém vzťahu logistiky k životnému prostrediu v dopravnom priemysle sa začal 

riešiť koncom 90-tych rokov. V tomto období sa začalo rozvíjať povedomie spoločností 

o problémoch životného prostredia (kyslé dažde, freóny, likvidácia odpadov, zmeny 

klímy,...). Záujem o životné prostredie v odvetví logistiky sa prejavil najviac v oblasti 

využívania nových príležitostí na trhu. Kým tradičná logistika sa snaží zlepšovať 

organizovanie distribúcie, teda dopravy, skladovania, balenia a riadenia zásob od výrobcu 

k spotrebiteľovi, zelená logistika predstavuje aktívny prístup k ochrane životného prostredia, 

ktorý otvoril nový trh v oblasti recyklácie a likvidácie odpadu. 

Avšak aj zelená logistika má svoje paradoxy. Tieto paradoxy boli zistené pri prehľade 

štandardných vlastností logistických systémov, ktoré odhalili niekoľko nezrovnalostí v oblasti 

zmierňovania externalít.  

 

Obrázok 1 Paradoxy v zelenej logistike 
Dimenzia Dôsledok Paradox 

Náklady Zníženie nákladov pomocou zlepšovania 

balenia tovarov a následné znižovanie 

odpadov súvisiacich s balením.  

Environmentálne náklady sú často 

externalizované. 

Čas / Flexibilita Integrované dodávateľské reťazce, ktoré 

využívajú koncepcie just-in-time a door-to-

door, ktoré vytvárajú flexibilné a efektívne 

fyzické dopravné systémy. 

Rozšírenie výroby, distribúcie 

a maloobchodných stavieb znamená 

spotrebovanie väčšieho množstva 

energie, priestoru a zvýšenie produkcie 

emisií (CO2, pevných častíc, NOx,...) 

Sieť Zvyšovanie účinnosti celého distribučného 

systému prostredníctvom zmien v sieti (Hub-

and-Spoke štruktúry). 

Koncentrácia vplyvov veľkých centier na 

životné prostredie pozdĺž koridorov. 

Zvyšovanie vplyvu na miestne komunity. 

Spoľahlivosť Spoľahlivá a včasná distribúcia nákladu 

a cestujúcich. 

Najmenej efektívna doprava pre životné 

prostredie je cestná a letecká doprava. 

Skladovanie Znižovanie potrieb na súkromné skladovacie 

zariadenia. 

Zásoby sú premiestňované na miesto 

spotreby prostredníctvom verejných 

komunikácií, čo prispieva k častým 

dopravným zápcham. 

Informačné 

technológie 

Zvýšenie obchodných príležitostí 

a diverzifikácie dodávateľských reťazcov. 

Zmeny vo fyzických distribučných 

systémoch vedú k vyššej spotrebe 

energie. 

 

 

 



12th International Scientific Conference 
LOGI 2011 

256 

Aplikácia zelenej logistiky v spoločnosti 

V súčasnosti sa mnohé logistické podniky snažia aktívne pristupovať k ochrane 

životného prostredia, z dôvodu neustále narastajúceho množstva distribuovaných tovarov. 

Snahou distribučných spoločností je preto minimalizovať vplyv externalít dopravy na životné 

prostredie.  

K spoločnostiam, ktoré aktívne pristupujú k otázke ochrany životného prostredia patrí 

aj spoločnosť DHL, ktorá je súčasťou svetovej logistickej skupiny Deutsche Post DHL. Preto 

v nadväznosti na riešenie environmentálnych problémov súvisiacich s dopravou, poskytuje 

spoločnosť zákazníkom službu GOGREEN. (GOGREEN je uhlíkovo-neutrálna voľba 

prepravy tovaru pre zákazníkov DHL a Deutsche Post). 

V rámci doplnkovej služby GOGREEN, sú všetky emisie oxidu uhličitého spojené s 

prepravou tovaru vypočítané a potom kompenzované prostredníctvom externých projektov na 

ochranu klímy. Všetky zásielky zasielané prostredníctvom služby GOGREEN sú označené 

etiketou GOGREEN, a po skončení roku spoločnosť využívajúca uvedenú službu získa 

certifikát potvrdzujúci celkové množstvo kysličníka uhličitého, ktoré bolo za daný rok ich 

menom kompenzované. 

Záver 

Cieľom článku je priblížiť previazanosť logistiky so zelenou logistikou v súvislosti so 

zvyšujúcimi sa nárokmi na ochranu životného prostredia. Zavádzanie zelenej logistiky 

charakterizuje najmä snahu jednotlivých logistických spoločností podporovať projekty, 

zamerané na znižovanie vplyvu externalít dopravy (napr. znižovanie produkcie oxidu 

uhličitého, znižovanie závislosti na fosílnych palivách, zvyšovanie povedomia zamestnancov 

v oblasti šetrenia podnikových zdrojov, ...)  

V neposlednom rade poukazujeme na vznikajúce paradoxy zavádzania zelenej 

logistiky, ktoré sa prejavujú najmä v oblastiach nákladov, v dĺžke procesov, v spoľahlivosti, v 

spôsobe využívania sietí, v spôsobe skladovania a v použitých informačných technológiách.   

Článok je napísaný v rámci projektu KEGA č.  036-017ŽU-4/2010 „Data modeling v 

procese vzdelávania v počítačovom laboratóriu Katedry spojov“, ktorý je riešený na Katedre 

Spojov. 

 



12th International Scientific Conference 
LOGI 2011 

257 

LITERATURA 

[1] VIESTOVÁ, K. a kol.: Lexikón logistiky, lura Edition spol s r. o., Bratislava, 2005, 

ISBN 978-80-8078-160-6 

[2] Reverzná logistika vs. Green logistics, likvidácia odpadov a využitie vratných obalov 

[online] [cit. 2011-11-23] Dostupné z http:  

http://fpedas.uniza.sk/dopravaaspoje/2011/1/micietova.pdf 

[3] GROS, I. Logistika ano či ne? Logistika: Měsíčník Hospodářských novin. Praha: 1995, 

roč. I., č. 3., s. 58. ISSN 1211-0957. 

[4] SIXTA, J., MAČÁT, V.: Logistika teorie a praxe, Computer Press, a.s., Brno, 2005, 

 ISBN 80-251-0573-3 

[5] Green Logistics [online] [cit. 2011-11-23] Dostupné z http: 

http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch8en/appl8en/ch8a4en.html 

[6] MEŠKO, P., GAŠPARÍK, J., LALINSKÁ, J., PEČENÝ, L.: Coordination of freight 

transport and logistics centres. In: LOGI 2010 : 11th international scientific conference, 

November 19th, 2010, Pardubice, Czech Republic, ISBN 978-80-7399-205-7. 



12th International Scientific Conference 
LOGI 2011 

258 

USE BARCODE AND RFID IN WASTE MANAGEMENT 

Petra Bártová1, Andrea Rosová2 

 

ABSTRACT 

The article is focused on the municipal waste collection. It deals with the  possibillity 

of  bar code and RFID using for identification of waste containers and their owners. 

KEY WORDS 

municipal waste, waste container, bar code, RFID 

LANGUAGE OF THE PAPER 

Czech 

REVIEWERS 

doc. Ing. Jozef Strišš, CSc. - striss@edukomplex.cz 

Mgr. Jakub Soviar, PhD. - Jakub.Soviar@fri.uniza.sk 

                                                 
1 Ing. Petra Bártová, Ph.D., University of Pardubice, Jan Perner Transport Faculty, Department of Transport 

Management, Marketing and Logistic, Studentská 95, 532 10 Pardubice, Czech Republic Tel.: 
+420 466 036 390, Fax: +420 466 036 374, e-mail: petra.bartova@upce.cz 

2 Ing. Andrea Rosová, PhD. Technical University in Kosice, Faculty of Mining, Ecology, Process Control and 
Geotechnology, Logistics Institute of Industry and Transport, Park Komenského 14, 042 00 Košice, Slovakia 
Tel.: +421 556 023 144, E-mail: andrea.rosova@tuke.sk 



12th International Scientific Conference 
LOGI 2011 

259 

VYUŽITÍ ČÁROVÝCH KODŮ A RFID V ODPADOVÉM 

HOSPODÁŘSTVÍ 

ÚVOD 

S rozvojem společnosti postupně narůstá i objem odpadů. Problematikou odpadů 

obecně se zabývá tzv. reverzní (zpětná) logistika, která nabývá na významu spolu s tím, jak 

rostou náklady, které svoz a likvidace odpadů vyžadují. Co se populace týče, ve světě se 

prosazuje trend růstu a rozvoje velkých měst. Zatímco na počátku 19.st. žilo ve městech nad 

100tis. obyvatel asi 15,6mil. lidí, v druhé polovině 20.st. to bylo 600mil. lidí, což tehdy 

představovalo 20% populace. V roce 2025 se předpokládá, že by ve velkých městech mohlo 

žít až 5mld. obyvatel, což by byla více než polovina populace.(5) Z tohoto vývoje plyne, že i 

problematika komunálního odpadu ve velkých městech (ale samozřejmě nejen v nich) je 

zásadní logistický úkol. V tomto případě se jím zabývá tzv. urban logistics (městská 

logistika).   

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

Aby bylo možné svoz odpadů efektivněji plánovat, je třeba znát množství odpadů 

shromažďovaných v jednotlivých lokalitách. Tato informace je důležitá i proto, aby mohly 

být alokovány náklady na svoz a další úpravu odpadů podle toho, kdo je v jaké míře jejich 

původcem.  

Hmotnost odpadů shromážděných do nádob ve sběrných hnízdech se zpravidla počítá 

na základě přepočtu objemu nádob a měrné hmotnosti odpadů. Tyto přepočty jsou však velmi 

přibližné, protože neberou v úvahu míru zaplnění jednotlivých nádob.(4) Lze tedy říci, že 

tento způsob určování hmotnosti shromážděného odpadu v jednotlivých sběrných hnízdech je 

nevhodný, a to jednak pro svou nepřesnost a v neposlední řadě pro svou značnou pracnost.  

Alternativní možností pro zjišťování hmotnosti odpadu soustředěného ve sběrném 

hnízdě či pouze v jednotlivých nádobách je vážení plných nádob prostřednictvím specielního 

zařízení připojeného k nakládací technice. Odečtením vlastní hmotnosti nádoby (táry) zjistíme 

netto hmotnost odpadu uvnitř. Protože nádoby mají různou velikost a jsou z různého 

materiálu, musí být nádoby tzv. pasportizovány, tedy musí být provedena technická inventura 

jejich stavu. Dále jim musí být individuálně přiřazena informace o hmotnosti a o majiteli. 

Spojení informace o hmotnosti odpadů a identity nádoby je proto hlavním úkolem pro každý 
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systém sledování hmotnosti svážených odpadů. A právě v této oblasti mohou najít své 

uplatnění čárové kódy a RFID čipy.  

1. Čárové kódy 

Čárové kódy jsou v současnosti nejběžnějším a nejlevnějším způsobem označování 

pasivních prvků logistiky, který slouží pro automatickou identifikaci. Při jejich konstrukci je 

využíváno různých vlastností tmavých a světlých ploch při ozáření optickým nebo laserovým 

paprskem. Každý čárový kód je vlastně sekvencí čar a mezer, které jsou nosičem informací. 

Jednotlivé čárové kódy se od sebe mohou lišit použitou metodou kódování, skladbou 

záznamu, hustotou a způsobem zabezpečení správnosti dat. V současnosti existuje okolo 200 

čárových kódů, přičemž nejčastěji používané jsou číselné, číselné se zvláštními znaky a 

alfanumerické. Čárovým kódem můžeme označit takřka všechny věci a k dalším výhodám 

pak patří především přijatelná pořizovací cena a nízké provozní náklady. 

V odpadovém hospodářství je možno čárovými kódy označit jak nádoby, tak pytle 

s odpady.  

Označené nádoby je zapotřebí odečítat ručními čtečkami přímo před nebo po výsypu, 

což s ohledem na povětrnostní podmínky a pracovní úkony obsluhy svozového vozidla 

způsobuje komplikace a zdržení. Další nevýhodou je, že se čárové kódy mohou snadno 

poškodit při výsypu nebo používání nádob, ale také vlivem povětrnostních podmínek. Pro 

označování nádob na odpady proto není použití čárových kódů příliš vhodné.  

Na rozdíl od sběrných nádob použití čárových kódů na pytle individuálně předávané 

domácnostmi nebo dalšími uživateli systému shromažďování a svozu přináší své výhody. 

Čárové kódy je totiž možné snímat až v předávací stanici odpadů. Tím není narušen pracovní 

rytmus svozu a nesnižuje se jeho efektivita. V předávací stanici odpadů je ovšem zapotřebí 

odečíst z každého pytle údaje a pytel zvážit, což přináší dodatečné nároky na manipulaci 

s odpady, a tím se zvyšují i náklady. I přesto je využití čárových kódů vhodné pro systémy 

svozu odpadu od prahu domu, kde shromažďování probíhá do pytlů na odpady. Čárové kódy 

nalepují na pytle sami uživatelé služeb systému shromažďování a svozu. (1) 

2. RFID čipy 

Systém radiofrekvenční identifikace je moderní způsob bezdotykové identifikace 

objektů pomocí radiofrekvenčních vln. Tento systém lze použít v logistice, ve výrobě, při 

sledování objektů, majetku, zavazadel, nebo např. při evidenci osob. Výhodou je rychlé a 

přesné zpracování informací a okamžitý přenos těchto snímaných informací k následnému 
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zpracování. To dále vede ke zvýšení přesnosti, rychlosti a efektivnosti obchodních, 

skladových, logistických a výrobních procesů. 

Informace jsou v elektronické podobě ukládány do malých čipů – tzv. tagů – ze 

kterých je lze následně načítat, popřípadě opakovaně přepisovat pomocí rádiových vln. Tagy 

tedy mohou být určeny buď pouze pro čtení, nebo pro čtení a zápis. Dále mohou být 

v provedení pasivním nebo aktivním. Aktivní tagy jsou schopny vysílat informace do okolí, 

což je umožněno baterií. Mají dosah až 100m, ale jsou citlivější vůči teplotě a vyžadují 

poměrně vysoké náklady na pořízení. Proto nacházejí uplatnění především tam, kde lze čip 

opětovně použít. Pasivní tagy jsou nákladově příznivější, přesto je jejich pořizovací cena 

vyšší, než u čárových kódů. Jsou rozšířenější a jejich dosah je do 10m.  

Hlavní výhoda RFID čipů ve srovnání s čárovými kódy spočívá v tom, že načítání 

informací neprobíhá čip po čipu, ale hromadně. Čtecí zařízení – transceivery – dokáží 

najednou načíst až několik set tagů za minutu, a to i bez přímé viditelnosti. Nevýhodou 

v tomto směru je, že některé materiály elektromagnetické vlny pohlcují a k načtení informací 

pak nemusí dojít. Každý tag má svůj EPC kód – jednoznačné sériové číslo.  To vede k tomu, 

že na rozdíl od čárových kódů může nést každý tag zcela jedinečnou informaci. Dochází tak 

k přesnější identifikaci, než prostřednictvím čárových kódů. 

RFID technologie, na rozdíl od čárových kódů, je vhodná pro identifikaci nádob na 

odpady. Je to dáno i tím, že při snímání informací ve sběrném hnízdě je zároveň zaručeno 

opětovné použití čipu. Vyšší pořizovací cena čipu už proto nehraje významnější roli.  

Aplikace RFID technologie vyžaduje tagy pro označení nádob, čtecí zařízení a tzv. 

middleware (řídící systém, který zajišťuje hromadné zpracování všech načtených tagů v 

dosahu čtecích zařízení a přenesení zpracovaných dat do návazného informačního či řídícího 

systému). Protože není potřebná přímá viditelnost mezi čtečkou a tagem, není pro načítání a 

případné nahrávání informací do tagu umístěného na nádobě na odpady zapotřebí zásah 

obsluhy. Vše může probíhat automaticky s ukládáním potřebných informací do řídícího 

systému i na samotný tag. Tyto vlastnosti RFID technologie rozšiřují možnosti identifikace 

nádob o snadnou komunikaci a záznam na tag, čímž eliminují nevýhody čárového kódu pro 

označování nádob na odpady. (1) 

Pro běžnou identifikaci nádob na odpady a propojení údajů o hmotnosti 

shromážděných odpadů s údaji o identitě nádoby postačuje použití pasivních tagů s krátkým 

dosahem, aby nedocházelo k případné interferenci údajů o váze nádob nebo o jednotlivých 
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vlastnících nádob. Nezbytné je, aby tagy umožňovaly opakovaný zápis, a to kvůli možné 

změně majitele nádoby. Na druhou stranu rychlost čtení není v tomto případě rozhodující. 

Tagy mohou být umístěny na chráněných místech nádob, avšak do budoucna by při rozšíření 

této technologie u shromažďování a svozu odpadů bylo kvůli odolnosti výhodnější jejich 

zapouzdření do vhodných částí nádob přímo u výrobců. Čtečka tagů by měla být umístěna 

poblíž manipulátoru nebo zvedacího zařízení nádob. Snímané informace je třeba přenést do 

řídicího systému, který zjištěné údaje analyzuje a uloží do databáze.  

Pokud se vysypávají dvě nádoby různých vlastníků, je třeba je vysypávat po sobě, aby 

se propojily údaje o hmotnosti jednoznačně s odpovídající nádobou. Protože výsyp některých 

nádob probíhá v párech, může to snižovat efektivitu svozu. To se však týká pouze zástavby 

rodinných domů. Řešením by byla instalace dvou čteček zvlášť pro pravé a levé výsypné 

zařízení. V sídlištní zástavbě nebo při výsypu živnostenských odpadů tento problém prakticky 

nevzniká.V databázi řídicího systému se jednak ukládá informace o aktuální hmotnosti 

vysypaných odpadů, jednak vzniká historie hmotnosti odpadů při jednotlivých výsypech, 

která může být dále zpracovávána.  

ZÁVĚR 

Problematikou svozu odpadů v městských aglomeracích se zabývá městská logistika. 

Pro efektivní řízení všech jejích činností je podstatnou informací hmotnost svážený odpadů a 

identifikace sběrných nádob. Pro tuto identifikaci lze použít technologii čárových kódů a 

technologii RFID. Druhá zmiňovaná navíc umožňuje i zaznamenání informací o hmotnosti 

odpadu. Základním využitím těchto údajů je především vytvoření podkladů pro fakturaci 

služeb svozu podle skutečné hmotnosti odpadů, případně naopak podkladů pro platbu za 

využitelné odpady předané k dalšímu zpracování. Mimo to je možné sledovat vývoj produkce 

odpadů v čase a analyzovat sezónní vlivy.  
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ANALÝZA SOUČASNÉHO DOPRAVNÍHO TRENDU V ČR A 

JEHO DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Analýza současného dopravního trendu 

Neustálý nárůst počtu kamionů se začíná projevovat nejen na silnicích, dálnicích ale 

i v obcích a městech a způsobují nemalé komplikace. Zajímavé je, že tento negativní trend 

nezpůsobují samotní dopravci, ale na svědomí jej má narůstající průmyslová výroba. Trend 

růstu počtu kamionů činí zhruba 15-17% ročně, což je v přepočtu obrovské číslo. 

Nutné je si uvědomit, že problém se týká každého z nás, neboť jsme to právě my, 

spotřebitelé, kdo tento trend udává. Nesmíme však ze všeho obviňovat nárůst kamionové 

dopravy, ale svůj podíl má i nedostatečná a zanedbaná infrastruktura. 

Problémem zůstává, že se tento negativní trend nedá řešit ze dne na den. Jedním 

z mnoha řešení mělo být zavedení nepopulárního opatření pro speditéry a dopravce, daně 

v podobě mýtného. „Je sice pravdou, že od 1. 1. 2010 platí motorová vozidla s povolenou 

hmotností 3.501 kg a více mýtné za jízdu:  

• po dálnicích a rychlostních silnicích, 

• po označených úsecích silnic I. třídy,“ 

ale řada kamionů se těmto zpoplatněným komunikacím vyhýbala a volila tak trasy 

objízdné, po nezpoplatněných silnicích nižších tříd. Okresní komunikace mají nižší povolenou 

rychlost a jsou tudíž náchylnější na zácpy. V souvislosti s tímto problém, přistoupily obce k 

omezení a zákazu vjezdu těžkých kamionů. Proto se plánuje rozšíření mýta na další 

komunikace 2. a 3. třídy (plánováno původně již od 1. 1. 2009). 

Záměrně řadím mýtné do daní, protože se jedná o poplatek na úrovni spotřební daně, 

která by měla přinést dodatečné prostředky do dopravní sítě v řádech miliard Kč za rok. 

Hlavním úkolem mýtného je také částečně odklonit tranzitní přepravu mimo ČR a tlačit 

dopravce a speditéry na efektivnější vytěžování kamionů a přesun na dopravu železniční, 

která je ekologicky šetrnější, není závislá na výkyvech ropy a bývá levnější. 

Nicméně železniční doprava však bohužel nikdy nenahradí dopravu na krátké 

vzdálenosti. Navíc není železniční infrastruktura v naší republice rozvinutá rovnoměrně, bylo 

by nutné dostavět chybějící železniční koridory. A samozřejmě je třeba také zvětšit kapacitu 

stávajících silnic a dokončit dálniční spojení do míst, kde chybí, např. Ostrava nebo jižní 
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Čechy, okruhy kolem Prahy anebo rozšíření věčně ucpané D1. Důsledkem pak, v případě 

neprůchodnosti hlavních tahů, může být zvolení objízdných tras. 

1.1 Vozový park v České republice 

Již avizovaná snaha o modernizaci vozového parku by měla být velkou prioritou, 

neboť právě vysoké průměrné stáří vozového parku osobních automobilů, autobusů 

či nákladních vozidel patří mezi hlavní aspekty podílející se na nepříznivém vývoji 

ekologické zátěže. 

Aktuální stav vozového parku nákladních vozidel v ČR 

Z důvodu zaměření diplomové práce na Zelenou logistiku společnosti ČSAD Hodonín 

a.s. a pro tento účel jsou využita vozidla s hmotností nad 3,5t, je tato kapitola zaměřena pouze 

na vozidla nákladní (kat. N2 a N3). 

V České republice bylo k 31.12.2010 celkem zaregistrováno 189.102 nákladních 

vozidel v kategoriích N2 (celková hmotnost 3.500 – 12.000 kg) a N3 (celková hmotnost nad 

12.000 kg). Průměrné stáří celého vozového parku bylo k tomuto datu 17,6 roku. Tabulka č. 1 

znázorňuje věkové rozvrstvení vozového parku kategorií N2 a N3. 

Tabulka č. 1: Průměrné stáří nákladních vozidel kategorie N2 a N3 k 31.12.2010 

Stáří Počet Průměrný věk 

<10let 74.260 5,5 

10-20 let 41.497 13,5 

20-30 let 45.317 24,1 

30-40 let 21.501 33,8 

40-50let 3.757 43,8 

50 let a starší 2.770 67,8 

Celkem 189.102 17,6 

Zdroj: [6] 

Tabulka č. 2 uvádí počty zaregistrovaných vozidel pro nejpočetněji zastoupené značky na našem trhu, které mají 

zaregistrováno více než 1.000 vozidel. 
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Tabulka č. 2: Počty nákladních vozidel s více než 1.000 registracemi 

Značka Počet Stáří 

Avia 36.694 22,7 

Tatra 18.431 26,0 

Iveco 17.885 8,9 

MAN 16.333 7,6 

DAF 12.049 7,7 

Mercedes-Benz 11.803 5,5 

Renault 9.444 7,9 

Scania 8.674 7,8 

Volvo 8.467 8,6 

Liaz 8.050 22,0 

Praga 7.922 36,7 

Škoda 7.140 32,5 

Mercedes 6.735 12,4 

IFA 1.706 29,0 

Zdroj: [6] 

Z tabulek č. 1 a č. 2 vyplývá, že jsou v České republice registrována značná množství 

starých vozidel, se kterými se na našich silnicích potkáme jen ve výjimečných případech. 

Otázkou zůstává, jak často jsou tato vozidla reálně využita v běžném provozu a jaký je jejich 

roční proběh kilometrů? Většinou jsou tato vozidla využívána pouze v ojedinělých případech, 

a proto lze počet jejich startů v průběhu roku snadno spočítat. Bereme-li v úvahu tento vozový 

parku nákladních vozidel z pohledu vlivu na životní prostředí, tak tato starší vozidla již 

pravděpodobně do této oblasti příliš nezasáhnou. Z tohoto důvodu je tato kapitola dále 

situována pouze na novější část vozového parku, tedy hranice stáří vozidel do 20 let. 

Tabulka č. 3 znázorňuje počty dvacetiletého vozového parku podle kategorií N2 a N3. 
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Tabulka č. 3: Dvacetiletý vozový park rozdělený podle jednotlivých kategorií N2 a N3 

Značka N2 (do 12 t) N3 (nad 12 t) Celkem 

Iveco 11.960 5.822 17.782 

MAN 4.766 11.454 16.220 

Avia 14.329 46 14.375 

DAF 3.186 8.800 11.986 

Mercedes-Benz 3.139 8.606 11.745 

Renault 3.623 5.767 9.390 

Scania 2 8.594 8.596 

Volvo 310 7.986 8.296 

Mercedes 3.192 3.075 6.267 

Tatra 3 3.757 3.760 

Liaz 29 1.781 1.810 

Celkem 44.539 65.688  

Zdroj: [6] 

V tabulce č. 4 je znázorněno průměrné stáří dvacetiletého vozového parku 

v jednotlivých okresech České republiky podle kategorií N2 a N3. 

Tabulka č. 4: Průměrné stáří dvacetiletého vozového parku dle krajů 

Kraj/Okres Počet registrovaných vozidel Průměrné stáří vozidel 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 4.015 9,816 

OLOMOUCKÝ KRAJ 2.568 10,1 

ZLÍNSKÝ KRAJ 2.732 9,6 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 6.164 9,9 

PARDUBICKÝ KRAJ 2.323 9,675 

VYSOČINA 2.370 9,9 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 2.647 9,8 

JIHOČESKÝ KRAJ 3.109 9,843 

LIBERECKÝ KRAJ 1.379 9,925 

STŘEDOČESKÝ KRAJ 5.283 9,86 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 9.509 9,67 

ÚSTECKÝ KRAJ 3.067 9,743 

KARLOVARSKÝ KRAJ 1.111 9,633 

PLZEŇSKÝ KRAJ 2.728 9,771 

CELKEM 49.005 9,8 

Zdroj: [6] 
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Z tabulky č. 3 a tabulky č. 4 vyplývá, že v kategorii N2 je ve dvacetiletém vozovém 

parku celkem registrováno 49.005 vozidel s průměrným stářím 9,8 roku.  

Celkově je kategorie N2 o zhruba 1,5 roku starší než kategorie N3 z důvodu vysokého 

počtu zaregistrovaných vozidel Avia s rokem výroby okolo roku 1990. V kategorii N3 je ve 

dvacetiletém vozovém parku celkem zaregistrováno 65.688 vozidel s průměrným stářím 8,2 

roku. 

Vliv silniční dopravy na životní prostředí  

Zastaralé emisní limity EURO jsou také jedny z hlavních aspektů podílející se na 

nepříznivém vývoji ekologické zátěže. 

Znečišťující látky jsou celostátně monitorovány v rámci Registru emisí a zdrojů 

znečišťování ovzduší (REZZO). Bilanci emisí z dopravy nejen silniční, ale i letecké, 

železniční a vodní, má v kompetenci Ministerstvo dopravy ČR.  

Podíl emisí z dopravy se významně podílí na znečištění ovzduší, obzvláště míst 

dopravně vytížených. Doprava tedy svými emisemi přispívá ke zvyšování množství 

skleníkových plynů v ovzduší. 

Produkce emisí CO2, CH4 a N2O silniční dopravou v ČR 

Oxid uhličitý (CO2), metan (CH4) a oxid dusný (N2O) jsou plyny způsobující tzv. 

skleníkový efekt, tzn. pozvolné, dlouhodobé oteplování atmosféry neboli globální oteplování. 

Pro ČR byl, dle Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, stanoven limit na snížení produkce 

skleníkových plynů od roku 2008 - 2012 o 8 %, oproti roku 1990. Vzhledem 

k vyprodukovanému množství je z těchto plynů nejzávažnější oxid uhličitý. Vztaženo však 

k celkovému přispívání skleníkového efektu, škodí metan 21 krát více a oxid dusný dokonce 

310 krát více než oxid uhličitý. 

Na následujících grafech (obrázek č. 1 – obrázek č. 3) jsou uvedeny roční emise 

skleníkových plynů ze silniční nákladní dopravy, včetně jejich prognózy pro rok 2015. 
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Obrázek č. 1: Produkce CO2 silniční nákladní dopravou (t) 

 

Zdroj: [8] 

Dle obrázku č. 1 je zřejmé, že produkce oxidu uhličitého CO2 se s jednotlivými roky 

neustále zvyšuje v řádech stovek tisíc tun CO2. 

Obrázek č. 2: Produkce N2O silniční nákladní dopravou (t) 

 

Zdroj: [8] 

Produkce oxidu dusného N2O, škodící až 310x více než oxid uhličitý, má mírně 

rostoucí tendenci v řádech jednotek tun škodliviny. 
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Obrázek č. 3: Produkce CH4 silniční nákladní dopravou (t) 

 

Zdroj: [8] 

Produkce metanu CH4, škodící zhruba 21x více než oxid uhličitý, má od roku 2000 

klesající tendenci v řádech desítek tun CH4. 

Vyhledávání ekologických vozidel 

V prosinci 2010 uvedla Evropská komise novou webovou prezentaci, která pomůže 

vybrat nejekologičtější a energeticky nejúspornější vozidla na trhu. Portál ekologických 

vozidel, který je k dispozici na stránce http://www.cleanvehicle.eu, je velkým přínosem, 

protože nová směrnice o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel vyžaduje, 

aby při všech nákupech vozidel pro veřejné dopravní služby byly od tohoto měsíce 

zohledňovány spotřeba energie, emise CO2 a emise znečišťujících látek. 

Portál bude poskytovat informace o právních předpisech týkajících se čistých 

a energeticky účinných vozidel na úrovni EU i všech členských států a rovněž přístup 

k technickým údajům z největší databáze vozidel v Evropě. Díky této internetové stránce se 

navíc usnadní i společné zadávání veřejných zakázek.  

Místopředseda komise Siim Kallas, odpovědný za dopravu, uvedl: „Směrnice podpoří 

spolu s internetovou stránkou ekologické a energeticky účinné technologie, protože ukáže 

skutečné náklady na používání vozidel. Je třeba zvážit nejenom počáteční nákupní cenu 

vozidla, ale také jeho spotřebu energie a objem emisí znečišťujících látek po celou dobu jeho 
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provozu. Naší politikou je zajímat se o všechny náklady, a proto má smysl zvolit si tu 

ekologičtější variantu. Tato internetová stránka bude velkým přínosem pro vyhledávání právě 

těch ekologičtějších a úsporných vozidel.“ 

Směrnice vyžaduje, aby veřejný sektor využíval svoji kupní sílu ve prospěch 

ekologických a energeticky úsporných vozidel, a je tudíž „odrazovým můstkem“ pro dosažení 

cílů strategie Evropa 2020 v oblasti energetické účinnosti, emisí CO2 a energií 

z obnovitelných zdrojů. Cílem je nasměrovat trh na ekologická a energeticky účinná vozidla 

a odpořit rozvoj a investice v tomto odvětví. Vyšší prodej pomůže díky úsporám z rozsahu 

snížit náklady a povede k postupnému zvyšování energetického výkonu a ke snižování 

dopadu na životní prostředí u celého dostupného vozového parku. 

Náklady na spotřebu energie i vliv na životní prostředí jsou pro profesionální 

i soukromé uživatele vozidel mimořádně důležité. Z toho důvodu se nový portál ekologických 

vozidel zaměřuje na všechna vozidla – od osobních aut přes lehká užitková vozidla a těžká 

nákladní vozidla až po autobusy. Lze na něm nalézt údaje o rozličných technologiích, 

o spotřebě energie a emisích vozidel, která jsou na evropských trzích. Poskytuje přehled 

stávajících předpisů o veřejných zakázkách a motivační programy pro ekologická 

a energeticky účinná vozidla v jednotlivých členských státech a rovněž nabízí pomoc při 

společném zadávání veřejných zakázek. 

Produkce CO2 - rozhodovací kritérium pro zákazníky 

Odesílatelé zboží se budou v budoucnu stále více zajímat o bilanci CO2  svých 

poskytovatelů logistických služeb. Celou věcí se bude systematicky zabývat pracovní skupina 

„Zelená logistika“, kterou ustavil Spolkový svaz materiálního toku, nákupu a logistiky. Cílem 

bude srovnatelnost údajů od poskytovatelů logistických služeb. Udělení zakázky budou 

ovlivňovat tři kritéria: 

• kvalita,  

• cena, 

• přátelský vztah k životnímu prostředí.   

Ovšem odesilatelé budou brzy považovat ekologický aspekt za samozřejmý 

předpoklad, jako v současnosti např. kvalitu. 
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Logistická opatření 

Na základě příprav opatření ke snížení CO2 si mnoho speditérů a dopravců nárokuje 

uznání vyšší ceny. „Investice do školení personálu stojí málo nebo vůbec nic“ řekl Burek 

ze Spolkového svazu materiálního toku, nákupu a logistiky, „ale přinášejí velké úspory“. Patří 

sem trénink způsobu jízdy, kontrola tlaku v pneumatikách a optimalizace oběhů. 

Zájem o informace 

Poskytovatelé logistických služeb musí být nejdřív schopni a ochotni přijímat 

informace, které stopy CO2 zanechávají.  

V případě zjištění produkce CO2 pro určité přepravy či dokonce určité zásilky, dochází 

na výpočty. Dopravovaná hmotnost dělená vytížením a násobená délkou trasy jakož 

i průměrnou spotřebou udává za tuto zásilku spotřebovanou pohonnou hmotu v litrech.  Tato 

po vynásobení přepočtovým faktorem 2,64 (1 litr motorové nafty odpovídá 2,64 kg CO2) 

udává emisi CO2 v kilogramech. Při bilanci CO2 jednotlivých produktů od výroby až 

k odstranění jako odpadu vychází podíl dopravy skoro vždy jako malý. Třeba u sportovní 

tašky z Číny obnáší doprava pouhých 5 %. 70 % CO2 vzniká již při výrobě. Z důvodu, že 

logistiku nedělá jen doprava, nesmí tak bez povšimnutí zůstat např. produkce CO2 

i ze skladování (spotřeba energie pro osvětlení, klimatizaci anebo topení). 

Z této kapitoly vyplývá, že si stále více dopravních společností začíná uvědomovat 

svoji odpovědnost za neustále zvyšující se produkci emisí. Na druhou stranu se snaží 

minimalizovat dopady na životní prostředí, způsobené provozováním silniční dopravy a to 

mnoha způsoby, ať už optimalizací logisticko-přepravních procesů, modernizací vozového 

parku anebo využívání železniční dopravy. Není se čemu divit, neboť trend růstu počtu 

kamionů činí zhruba 15-17% ročně, což v přepočtu na čísla je obrovská hodnota. Již 

avizovaná snaha o modernizaci vozového parku by měla být velkou prioritou, neboť právě 

vysoké průměrné stáří vozového parku, které bylo k 31.12.2010 s celkovým počtem 189.102 

zaregistrovaných nákladních vozidel (kategorie N2 a N3), 17,6 roku, patří mezi hlavní 

aspekty podílející se na nepříznivém vývoji ekologické zátěže. S tím úzce souvisí splňování 

emisních norem EURO a limitů skleníkových plynů, jako jsou oxid uhličitý (CO2), metan 

(CH4) a oxid dusný (N2O). V roce 2010 bylo silniční dopravou vyprodukováno zhruba 

5,3mil.t CO2, 137t N2O a 105t CH4. Proto uvedla Evropská komise v prosinci 2010 novou 

webovou prezentaci, která pomůže vybrat nejekologičtější a energeticky nejúspornější vozidla 

na trhu na portále ekologických vozidel, který je k dispozici na stránce 
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http://www.cleanvehicle.eu. To vše mají za následek zejména odesílatelé zboží, kteří se stále 

více zajímají o bilanci CO2  svých poskytovatelů logisticko-přepravních služeb. 

Závěr 
Neblahý vliv na životní prostředí nemá jen neustále rozvíjející se silniční nákladní 

doprava ale i mnoho dalších aspektů, jako povrchní fungování stanic měření emisí, či oblast 

dovozu ojetých automobilů a jejich následná likvidace. 

Článek byl zaměřen na analýzu současného dopravního trendu. Byl zde popsán i stav 

vozového parku v České republice včetně vlivu silniční dopravy na životní prostředí. 

Důležitým faktem je, že produkce CO2 se stává rozhodovacím kritériem pro zákazníky, kteří 

budou brzy považovat ekologický aspekt za samozřejmý předpoklad, jako v současnosti např. 

kvalitu. 

Zpracovaný článek prezentuje dílčí výsledky řešení Výzkumného záměru MŠM 

0021627505 „Teorie dopravních systémů“. 
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CUSTOM TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM AND FREE 

AND SECURE TRADE 

C-TPAT (Custom Trade Partnership against Terrorism) 

The threats surrounding a company supply chain, a brand and a shareholder value are 

growing - and they are becoming more complex. The management of security hugely benefits 

from a verifiable risk-based management system. Understanding companies supply chain 

security risks is the first step in turning them into opportunities. In a world of globalization, 

lean supply chains and outsourcing, managing the supply chain security risks demands a 

proactive, integrated approach. 

It’s a company that's dedicated to assuring your most valuable assets. A company with 

global knowledge and local expertise, one who really understands the risks and opportunities 

that companies are able to face, offering you the most highly qualified team of assessors, 

auditors and verifiers in the world.  

Security incidents can cause significant disruption to the supply chain and the financial 

health. And by not meeting customer demand a company could damage its own brand 

reputation.  With today's global media, bad news can travel fast - a brand's reputation can take 

years to build and one mistake to destroy. 

However the range of services C-TPAT offer also allows to go beyond this. 

What is C-TPAT? 

C-TPAT is a voluntary government-business initiative that builds cooperative 

relationships that strengthen and improve overall international supply chain and U.S. border 

security. C-TPAT is widely recognized as one of the most effective means of providing the 

highest level of cargo security through close cooperation with international supply chain 

businesses such as importers, carriers, consolidators, licensed customs brokers, and 

manufacturers. Through this initiative, U.S. Customs and Border Protection (CBP) is asking 

businesses to ensure the integrity of their security practices and communicate and verify the 

security guidelines of their business partners within the supply chain. 

The Following Companies are Eligible to Participate in C-TPAT: 

• U.S. Importers, 

• U.S. Customs Brokers, 

• Mexican Manufacturers, 
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• U.S., Canadian & Mexican Cross Border Highway Carriers, 

• Third Party Logistics (3PL) Providers, 

• Marine Port Authorities & Terminal Operators, 

• Mexican Long Haul Highway Carriers, 

• Air Carriers, 

• Rail Carriers, 

• Sea Carriers, 

• Air Freight Consolidators, 

• Ocean Transportation Intermediaries, 

• Non-Vessel Operating Common Carriers (NVOCCs). 

C-TPAT benefits 

There are more than 10,000 companies participating in C-TPAT. 

C-TPAT offers eligible businesses an opportunity to play an active role in the war 

against terrorism. By participating in this first worldwide "supply chain security" initiative, 

companies will ensure a more secure and expeditious supply chain for their employees, 

suppliers and customers. There are a number of tangible and intangible benefits of 

participating in C-TPAT. 

Reduction in U.S. Customs Inspections. CBP has significantly increased its exam rates 

over the last several years due in large part to the increased use of Non Intrusive Inspections 

and other targeting tools. C-TPAT shipments are 4 to 6 times less likely to undergo an 

examination. 

Free and Secure Trade (FAST). C-TPAT shipments entering the U.S. from either 

Canada or Mexico are able to use designated lanes at numerous border crossings as long as 

the U.S. importer, foreign manufacturer and cross border highway carrier are certified 

members. 

Business Resumption is a benefit that many in the C-TPAT program may not view as 

tangible but certainly a significant reason for joining. CBP has conducted comprehensive 

business resumption planning in the event of a significant disruption in the flow of trade to 

ensure actions are taken to maintain communication and coordination of CBP processes at our 

border with U.S. Government and foreign government stakeholders, as well as the trade 

community. In the event a national emergency or terrorist act occurs, which results in the 

closing of air, land and sea U.S. Ports of Entry, C-TPAT status will be taken into 
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consideration when CBP resumes the processing of shipments. Thus, C-TPAT certified 

shipments will have priority access to the U.S. market. 

Front of the Line Privileges are granted to C-TPAT shipments that are selected for an 

examination. To the extent possible and practicable the containers can be moved ahead of any 

non C-TPAT shipments awaiting exam, regardless of how long they have been there. This can 

translate into substantial monetary savings in that containers will not wait as long in line at a 

Container Examination Site and although they are still being examined, they will be processed 

more quickly than non-members. 

Marketability through involvement in C-TPAT can be associated with things that 

every company needs to maintain: reputation and brand equity. Much like certification with 

other U.S. government agencies or the International Standards Organization (ISO) C-TPAT 

membership can raise a company’s reputation and ability to secure business. 

The Fight Against Terrorism is the most statuesque benefit of C-TPAT  

and allows CBP and those members of the trade community who are willing to go the extra 

step to work together to enhance international supply chain security and prevent potentially 

crippling economic disruption. 

Elegibility requirements 

• U.S. importers 

To be eligible for C-TPAT, a U.S. Importer must meet the following eligibility 

requirements: 

o Be an active U.S. Importer or Non-Resident Canadian Importer into the United 

States. 

o Have a business office staffed in the United States or Canada. 

o Have an active U.S. importer of record ID in either of the following formats: U.S. 

Social Security Number, U.S. Internal Revenue Service assigned ID(s), CBP 

assigned importer ID. 

o Possess a valid continuous import bond registered with CBP. 

• U.S. custom brokers 

To be eligible for C-TPAT, a U.S. Customs Broker must meet the following eligibility 

requirements: 

o Be an active Licensed U.S. Customs Broker. 

o Have a business office staffed in the United States. 
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o Have an active U.S. Customs Broker’s license and filer code. 

• Foreign manufacturers 

To be eligible for C-TPAT, a foreign manufacturer must meet the following eligibility 

requirements: 

o Be an active Manufacturer incorporated in Mexico or Canada. 

o Have an active U.S. Customs and Border Protection (CBP) Manufacturer 

Identification (MID) Number. 

• Highway carriers 

To be eligible for C-TPAT, a highway carrier must meet the following eligibility 

requirements: 

o Be an active international border crossing U.S./Mexico or Canada Highway 

Carrier transporting cargo shipments to the U.S. 

o Have a business office staffed in the U.S., Mexico or Canada. 

o Have an active U.S. National Motor Freight Traffic Association issued Standard 

Carrier Alpha Code & Department of Transportation Number. 

• Third Party Logistics (3PL) providers 

In order to be eligible for participation in the C-TPAT program, the 3PL must: 

o Be directly involved in the handling and management of the cargo throughout any 

point in the international supply chain, from point of stuffing, up to the first U.S. 

port of arrival. Entities which only provide domestic services and are not engaged 

in cross border activities are not eligible. 

o Manage and execute these particular logistics functions using its own 

transportation, consolidation and/or warehousing assets and resources, on behalf 

of the client company. 

o Does not allow subcontracting of service beyond a second party other than to 

other CTPAT members (does not allow the practice of “double brokering”, that is, 

the 3PL may contract with a service provider, but may not allow that contractor to 

further subcontract the actual provision of this service). 

o Be licensed and/or bonded by the Federal Maritime Commission, Transportation 

Security Administration, U.S. Customs and Border Protection, or the Department 

of Transportation. 

o Maintain a staffed office within the United States. 
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Note: Non asset-based 3PL’s who perform duties such as quoting, booking, routing, 

and auditing (these type of 3PL may posses only desks, computers, and freight industry 

expertise) but do not own warehousing facilities, vehicles, aircraft, or any other transportation 

assets, are excluded from C-TPAT enrollment as they are unable to enhance supply chain 

security throughout the international supply chain. 

• Marine port authorities & Terminal operators 

In order to be eligible for participation in the C-TPAT program, the U.S. Marine or 

Port Terminal Operator must: 

o Be an active U.S. Marine or Port Terminal Operator. 

o Have a business office staffed in the U.S. 

o Have an active Federal Maritime Commission (FMC) Marine Terminal Operator 

(MTO) Number. 

• Mexican Long Haul highway carriers 

In order to be eligible for participation in the C-TPAT program, the Mexican Long 

Haul Highway Carrier must: 

o Be an active company in Mexico. 

o Not cross the U.S. border, but transport cargo destined to the U.S. 

o Have an SCT Number issued by the Secretaría de Transportes y Comunicaciones 

(Mexican Department of Transportation). 

• Air carriers 

In order to be eligible for participation in the C-TPAT program, the Air Carrier must: 

o Be an active Air Carrier transporting cargo shipments to the U.S. 

o Have an active International Air Transport Association (IATA) Code. 

o Possess a valid continuous international carrier bond registered with CBP. 

• Rail carriers 

In order to be eligible for participation in the C-TPAT program, the Rail Carrier must: 

o Be an active Rail Carrier transporting shipments from Canada or Mexico. 

o Have at least one business office staffed in the U.S., Canada, or Mexico. 

o Have an active U.S. National Motor Freight Traffic Association issued Standard 

Carrier Alpha Code (SCAC). 

o Possess a valid common carrier bond registered with U.S. Customs and Border 

Protection (CBP). 
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• Sea carriers 

In order to be eligible for participation in the C-TPAT program, the Sea Carrier must: 

o Be an active Sea Carrier. 

o Have a business office staffed in the U.S. 

o Have an active Federal Maritime Commission (FMC) VOCC Number. 

o Have an active U.S. National Motor Freight Traffic Association issued Standard 

Carrier Alpha Code (SCAC). 

o Possess a valid continuous international carrier bond registered with CBP. 

o Designate a vessel officer as liaison for CBP to contact. 

o Have a company representative in each port where the carrier operates for CBP to 

contact. 

What C-TPAT do? 

C-TPAT provide a variety of services including: 

• C-TPAT Certification 

The first step towards C-TPAT certification is meeting and exceeding the C-TPAT 

requirements. 

Our C-TPAT Supply Chain Security Experts have the expertise and experience in 

developing a customized supply chain security management system for a company that 

complies with the C-TPAT requirements. 

• Supply Chain Security Management System Development 

• Domestic & Foreign Business Partner Audits 

To ensure prospective business partners comply with the C-TPAT requirements prior 

to working with them and assess business partner’s compliance with the C-TPAT 

requirements on an annual basis by sending one of the C-TPAT Supply Chain Security 

Specialists onsite. 

• Risk Assessments 

At least once a year C-TPAT members must conduct a full Risk Assessment of their 

operations, supply chain(s), service providers and foreign suppliers. 

Using their unique Five Phase Methodology, this company will assess the entire 

supply chain. The competitive advantage is that they take their results one step further than 
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simply showing the results of the service provider and foreign supplier assessments. They can 

assist the business partners in becoming C-TPAT compliant companies. 

• Training 

To learn how to conduct a global supply chain security risk assessment, how to 

develop a Risk Assessment Report, how to develop a Supply Chain Security Profile, how to 

get C-TPAT certified, how to prepare for the C-TPAT Validation and most importantly how 

to maintain the certification. 

• Validation Preparation 

Within the first year of receiving the certification in C-TPAT, a company will be 

subject to an audit by U.S. Customs and Border Protection (CBP). This team of specialists can 

prepare the company for their upcoming C-TPAT Validation. This team of specialists will 

also attend the official CBP C-TPAT Validation and assist the company in successfully 

demonstrating that it complies with all of the C-TPAT requirements. 

• Investigations and Case Preparation 

• Post Incident Analysis 

A major security breach will often result in immediate suspension from the C-TPAT 

program. They’ll analyze the security breach, develop an action plan, and assist with the 

implementation with the goal of demonstrating to CBP that the Company is dedicated to the 

C-TPAT program. 

• Certification Reinstatement  

FAST (Free and Secure Trade) 

The Free and Secure Trade (FAST) program is a commercial clearance program 

designed to ensure safety and security while expediting legitimate trade across the Canada–

U.S. border. 

About FAST 

FAST is a joint initiative between the Canada Border Services Agency (CBSA) and 

U.S. Customs and Border Protection that enhances border and trade chain security while 

making cross-border commercial shipments simpler and subject to fewer delays. 

It is a voluntary program that enables the CBSA to work closely with the private 

sector to enhance border security, combat organized crime and terrorism, and prevent 

contraband smuggling. Under the U.S. Western Hemisphere Travel Initiative, FAST members 
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who are Canadian or U.S. citizens can use their FAST membership card as an alternative 

document to the passport when entering the United States by land or water. Permanent 

residents of Canada or the United States still require a passport and visa (if applicable) to 

enter the United States. 

The CBSA and industry are mutually committed to maintaining the FAST program 

requirements and they work together to achieve compliance and to find solutions to problems. 

How it works 

All FAST program participants (drivers, carriers and importers) must undergo a risk 

assessment. FAST-approved participants are identified as low risk, which enables the CBSA 

to focus its resources and security efforts on travellers of high or unknown risk. 

When a FAST-approved driver arrives at the border, he or she presents three bar-

coded documents to the border services officer (one for each of the participating parties: the 

driver, the carrier and the importer). The officer can quickly scan the bar codes while all trade 

data declarations and verifications are done at a later time, away from the border. 

Under FAST, eligible goods arriving for approved companies and transported by 

approved carriers using registered drivers are cleared into Canada or the United States with 

greater speed and certainty, which reduces costs for FAST participants. 

Also, as of November 25, 2009, FAST members can use their FAST membership card 

as proof of identity and citizenship to enter Canada in all lanes, including regular highway 

lanes, even in a non-commercial vehicle. 

Where it is available 

Dedicated FAST lanes have been established at a number of major border crossings. 

Benefits 

• You gain access to dedicated lanes (where available) for faster and more efficient 

border clearance; 

• In all highway lanes, including the regular, non-dedicated lanes, you can use your 

FAST membership card as proof of identity and a document that denotes citizenship 

when entering Canada; 

• FAST is a streamlined process that reduces delivery times and landed costs of imports; 

• There is no need to transmit transactional data for every transaction; 

• Minimal documentation required to clear the border; 
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• FAST provides increased certainty at the border resulting in fewer delays; 

• FAST is a unified, ongoing partnership with the CBSA; 

• The program promotes Canadian competitiveness; and 

• The program advances voluntary compliance and self-assessment. 

FAST-eligible goods 

In order to qualify for the streamlined FAST process, goods imported into Canada 

must meet these conditions: 

• They must not be prohibited, controlled or regulated importations as set out in any act 

of Parliament or provincial legislation; 

• They must not be subject to the release requirements of any other government 

department; and 

• They must be shipped directly to Canada from the continental United States or 

Mexico. 

About the CBSA 

The Canada Border Services Agency (CBSA) ensures the security and prosperity of 

Canada by managing the access of people and goods to and from Canada. 

LITERATURE 

[1] C-TPAT: http://www.c-tpat.com/ 

[2] FAST: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/prog/fast-expres/menu-eng.html 
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LOGISTIKA A LOGISTICKÝ ŘETĚZEC 

Logistika je systémovou disciplínou, která celkově optimalizuje, koordinuje 

a synchronizuje soubory „zřetězených“ činností tak, aby bylo pružně a hospodárně dosaženo 

zamýšleného konečného efektu. Ten pak má mít povahu synergického efektu, 

tj. efektu většího nebo spíše kvalitativně odlišného od efektu, který vznikl jako prostý souhrn 

dílčích efektů z racionalizace jednotlivých činností v řetězci. 

Z ekonomického hlediska tedy logistika představuje hodnototvorné procesy 

s přidáváním hodnoty stupňující se ve směru ke konečnému zákazníkovi. 

Fyzicky vzato, v logistice se jedná o: 

• strategické,  

• časové, 

• prostorově optimální rozmístění zdrojů.  

Tedy o celkově optimální strukturu logistického systému. Logistické řetězce jsou pak, 

z tohoto pohledu, soubory hmotných a nehmotných (především informačních) toků 

probíhajících v řadě navazujících, dodávajících a odebírajících článků, jejichž struktura 

a chování jsou odvozeny od požadavku pružně a hospodárně uspokojit danou potřebu 

konečného zákazníka.  

Za články logistických řetězců považujeme továrny, sklady, překladiště, terminály, 

prodejny atd. Jednotlivými články mohou být i jejich části, to vyplývá ze zvolené rozlišovací 

úrovně. Počet článků v logistických řetězcích, a tím i prostorové vztahy mezi nimi, se mohou 

významně lišit podle zvolené koncepce. 

V jednotlivých článcích logistických řetězců pak vznikají, v souvislosti s dodáváním 

zboží zákazníkům, činností informačních, manipulačních, balicích, skladových, dopravních 

a dalších prvků logistické výkony. S nimi jsou spojené logistické náklady, které můžeme 

obecně rozdělit na „náklady na výkon“ (variabilní náklady), které představují přibližně 80 % 

z celkových logistických nákladů, a „náklady na pohotovost“ (fixní náklady). Variabilní 

náklady vznikají spotřebou určitých výrobních činitelů (např. pohonných hmot, energie apod.) 

v přímé souvislosti s prováděním výkonů. Tyto náklady lze poměrně snadno zjišťovat 

a přiřazovat na jednici logistického výkonu, na výrobek, resp. na zakázku. Fixní náklady 

vznikají používáním logistických kapacit (dopravních a manipulačních prostředků, budov, 

vybavení skladů, výpočetní techniky atd.). Fixní náklady nejsou závislé na rozsahu výkonů za 
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určité období (tzn. na stupni využití dané kapacity) a jejich exaktní přiřazování k výkonům 

není možné. V kalkulacích se obvykle používá klíčování těchto nákladů. 

Z dosud uvedeného jasně vyplývá důležitost optimalizace struktur logistických řetězců 

pro hospodaření podniků a zároveň význam prostorových vztahů mezi články v logistických 

řetězcích jako faktoru hospodárnosti. Význam faktoru hospodárnosti umocňuje i sjednocování 

Evropy a proces globalizace, neboť tyto změny jsou spojeny s nadproporcionálním růstem 

mezinárodní přepravy zboží. 

Je možno předpokládat, že se vztahy v logistických řetězcích budou dále měnit 

v souvislosti s turbulentním vývojem, obdobně jako tomu bylo v souvislosti se vstupem ČR 

do EU.  

Prodlužování přepravních vzdáleností v logistických řetězcích totiž odráží nejen 

měnící se obchodní vztahy, ale může být i důsledkem některých uplatňovaných logistických 

technologií, jako například koncentrace skladových sítí ve spojení s centralizací skladů. 

Koncentrace skladové sítě  představuje prostorové soustředění skladů z původně většího počtu 

rozptýlených objektů do několika málo objektů nebo do jednoho objektu. Nové objekty jsou 

pak velkosklady (centralizace) a těží z výhod kumulace a automatizace skladových procesů. 

Koncentrace skladové sítě je tedy zdůvodněna redukcí logistických nákladů. Pro strategické 

rozhodování o struktuře logistických řetězců je významná možnost kompenzovat úsporami 

z koncentrace a centralizace skladů růst cen pohonných hmot v dopravě.  

Logistické služby a poskytovatelé logistických služeb  

V souvislosti s procesy globalizace, kdy na trhu existuje mnoho výrobců nabízejících 

obdobné výrobky srovnatelné kvality, dochází v podnikové sféře k výrazné změně situace. 

Logistické služby se totiž stávají strategickým faktorem konkurenceschopnosti podniku 

a jejich původní charakter pouhé reakce na přání zákazníků se mění na vstřícné manažerské 

aktivity. Ústředním bodem je tedy přínos pro zákazníka, přičemž nejdůležitější složkou 

efektivně poskytovaných  služeb zákazníkům se staly přesné a včasné informace. 1 

Změny v logistických systémech vychází zatím spíše z aktivity kupujících než 

prodávajících. Tato situace je dána především tím, že zákazníci, jimž nové technologie 

automatické identifikace na bázi čárových kódů, elektronická výměna dat (EDI) a internet 

umožňují sledovat pohyb výrobků a poskytování služeb v reálném čase, tlačí na výkony 

v oblasti dodavatelských služeb. 
                                                 
1 Informace – základní předpoklad pro efektivní poskytování služeb zákazníkům. [definice dle autorky] 
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V logistických systémech můžeme pozorovat i ústup vztahů, založených 

na jednorázových transakcích a naopak vzestup smluvní orientace. Logistické služby se tak 

stávají ústředním bodem jednání mezi kupujícími a prodávajícími a mají tendenci ústit 

ve služby „na zakázku“. 

Nástup nových technologií, silný tlak ze strany zákazníků i konkurentů, to vše povede 

v nejbližší budoucnosti ke zvětšování tlaku na výkony v oblasti logistických služeb.  

Za složky těchto služeb a zároveň za kritéria jejich kvality se považují: 

• spolehlivost dodání, 

• úplnost dodávek, 

• přiměřené (avšak co nejkratší) dodací lhůty, 

• poskytované předprodejní a poprodejní služby. 

Z výzkumů, které proběhly v zemích EU, vyplynulo, že zákazníci preferují jednotlivé 

složky logistických služeb právě v tomto pořadí, přičemž spolehlivost dodání a úplnost 

dodávek mají v preferenční stupnici zřetelný náskok. 

K těmto složkám logistických služeb bychom mohli ještě přiřadit: 

• kvalitu distribuce, která se projevuje například nepoškozením zásilek, nechybějícími 

doklady k zásilkám, minimálním počtem chybných zásilek atd., 

• poskytování informací, jež se vztahují zejména k místu zásilky na cestě, k přesné době 

dodávky zásilky apod. 

Samozřejmě je nutné, aby poskytovatelé logistických služeb rozlišovali, o jaký druh 

zákazníka se jedná, neboť je-li zákazníkem velkoobchodní či maloobchodní firma 

nebo konečný spotřebitel, pak je úroveň logistických služeb stejně významná jako cena 

výrobku včetně poskytnutých služeb. Pro zákazníka ve výrobní sféře je ale úroveň 

logistických služeb důležitější než cena, jelikož nespolehlivost jeho dodavatelů, neúplnost 

jejich dodávek nebo dlouhé dodací lhůty by nutily jeho samotného buď k větší pružnosti, 

aby tak vyrovnal nepravidelnosti na svých vstupech a neohrozil své vlastní dodávky 

zákazníkům, nebo k udržování vyšší hladiny zásob nakupovaných materiálů, což by ovšem 

bylo v rozporu se zásadami hospodárnosti. 

Poskytovatelé logistických služeb jsou specializované podniky zapojující se 

do logistických řetězců jako organizačně, právně a ekonomicky samostatní, externí partneři, 

nejčastěji vůči výrobcům hmotného zboží (prodávajícím), jimž jako klientům poskytují 
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individualizované služby. Poskytovatele logistických služeb můžeme rozdělit podle velikostí 

rolí v logistickém řetězci – od největších po nejmenší – takto: 

• logistické podniky (4PL), 

• poskytovatelé na úrovni Third Party Logistics (TPL, 3PL), 

• zasílatelé a poskytovatelé kurýrních služeb, 

• dopravci a operátoři. [56] 

 

V blízké a středně vzdálené budoucnosti by špičkou v poskytování logistických služeb 

měly být logistické podniky, které představují komplexní službu, zahrnující analýzu, 

projektové řešení, realizaci a řízení integrovaného logistického řetězce poskytovatelem. 

Synergického efektu dosahují skloubením činnosti řady specialistů, od poskytovatelů přímých 

logistických služeb, přes poskytovatele informačních technologií až po poskytovatele 

poradenských služeb. Pouze ten poskytovatel, který bude schopen v celé délce řetězce 

eliminovat činnosti nepřidávající hodnotu a přivést řetězec jako celek k vysoké 

konkurenceschopnosti, bude mít v budoucnosti oprávnění používat názvu logistický podnik. 

Aby se logistický podnik odlišil od poskytovatelů na úrovni Third Party Logistics, poradenská 

firma Andersen Consulting (bez ohledu na další vývoj v dané firmě) pro něj začala používat 

název poskytovatel Fourth Party Logistics (FPL, 4PL). 

Poskytovatelé na úrovni Third Party Logistics se již běžně vyskytují v prostředí 

vyspělých ekonomik. Jedná se o nejlepší zasílatele, kteří jsou schopni poskytovat 

individualizované přepravní a skladové služby. Smluvní charakter vztahů klienta a jeho 

poskytovatele logistických služeb je vyjádřen pojmem Contract Logistics. V případě 

poskytovatelů na úrovni TPL poskytovatel svými pracovníky a technickými prostředky 

vstupuje hluboko do klientova výrobního závodu a návazně na jeho technologické procesy 

přebírá veškerou manipulaci, balení, označování, paletizaci, kontejnerizaci, nakládku, 

dopravu atd. Tento velmi těsný vztah poskytovatele a klienta je mezní podobou strategické 

aliance, čili zvláštního druhu společného podnikání (na základě dlouhodobého smluvního 

vztahu), do něhož partneři vstupují proto, aby těžili ze synergie, plynoucí ze vzájemné 

spolupráce. 

Je potvrzeno, že strategické aliance mají v logistice budoucnost. Situaci totiž zásadně 

změní vstup celých logistických řetězců do konkurenčních vztahů. S tímto vývojem ovšem 

vzroste i důležitost výběru externích partnerů. Dlouhodobý vývojový trend svědčí o tom, 
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že postupně dochází k redukci počtu využívaných poskytovatelů, tedy k obdobnému vývoji 

jako u dodavatelů pro výrobu. 

LITERATURA 

[1] DRAHOTSKÝ, I., ŘEZNÍČEK, B.: Logistika – procesy a jejich řízení. Brno: 

Computer Press, a.s., 2003, ISBN 80-7226-521-0. 

[2] CHRISTOPHER, M. Logistika v marketingu. Praha: Management Press, 2000. 166 s. 

ISBN 80-7261-007-4. 

[3] NOVÁK, R.; PERNICA, P.; SVOBODA, V.; ZELENÝ, L. Nákladní doprava 

a zasílatelství. 2. vyd. Praha: ASPI, 2005. 412 s. ISBN 80-7357-086-6. 

[4] LAMBERT, D., STOCK, J., ELLRAM, L. Logistika. Praha: Computer Press, 2000. 

589 str. ISBN 80-7226-221-1. 

[5] PERNICA, P. Logistika pro 21. století. Praha: Radix, s. r. o., 2005. 1521str. ISBN 

80-86031-59-4. 

 



The papers did not pass through the publisher language control. All included papers 

were reviewed, however, the responsibility for the contents of papers rest upon the authors.  

Jednotlivé příspěvky autorů neprošly jazykovou úpravou vydavatelství. Příspěvky 

prošly recenzním řízením, za obsah jsou však zodpovědní autoři příspěvků. 

 

Title LOGI 2011 – Conference Proceeding 

Publisher 

Tribun EU s. r. o., Cejl 32, 602 00 Brno, 

Czech Republic 

http://knihovnicka.cz 

Print 
Tribun EU s. r. o., Cejl 32, 602 00 Brno,  

Czech Republic 

Editor 

doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. - kampf@upce.cz 

Ing. Tomáš Rýc – tomas.ryc@student.upce.cz 

Ing. Jaroslav Morkus – jaroslav.morkus@upce.cz 

Date and Venue 
November 24th, 2011 

Hotel HARMONY, Pardubice, Czech Republic 

Pages 293 

Number of copies 500 

Edition First 

Web Site http://logi.upce.cz/conference.html 

ISBN 978-80-263-0094-6 

 

 

 




