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Úvodní slovo / Foreword 
 

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice ve spolupráci s Institutem Jana 

Pernera, o.p.s. pořádala 22. listopadu 2012 pod záštitou děkana Dopravní fakulty Jana Pernera 

prof. Ing. Bohumila Culka, CSc., presidenta České logistické asociace Ing. Františka Kyncla, 

Ph.D. a předsedy představenstva Svazu spedice a logistiky České republiky Ing.Martina 

Drábka 13. ročník mezinárodní vědecké konference LOGI 2012 v prostorách klubu  

A v Menze Univerzity Pardubice. 

Na úvod bych chtěl zvlášť poděkovat sponzorům ČD, a.s., TQM – holding, s.r.o. 

Opava, ČSAD Hodonín, a.s. a KPM Consult, a.s. za podporu, bez které by se konference 

nemohla konat. 

Na konferenci byly diskutovány otázky zaměřené na zřizování a výstavbu logistických 

center s dotační podporou z veřejných zdrojů, na problematiku produktu jednovozových 

zásilek ve veřejné nákladní železniční dopravě, na podporu intermodální přepravy  

a na posílení postavení logistiky jako samostatného oboru v resortech vládní exekutivy.  

S příspěvky a v diskusi vystoupili přední odborníci z České republiky, Slovenské 

republiky, Ruska, Chorvatska, Turecka a Itálie. 

Tématické zaměření konference s akcentem na nákladní dopravu konfrontovalo vize 

a cíle dopravní politiky EU a České republiky s otázkami, jak tyto cíle naplnit resp. jich 

dosáhnout. Z kalkulačních vzorců ceny za nákladní přepravu je již na první pohled patrné, 

že železniční nákladní doprava není konkurenceschopná vůči silniční nákladní dopravě. 

Hledáme-li opatření v podobě regulačních nástrojů, kterými by se tento nepříznivý vývoj 

v mobilitě jednotlivých druhů dopravy dal zvrátit, narazíme na soudní rozhodnutí, že takové 

přístupy nejsou povoleny.  

Pokud je veřejná nákladní doprava provozována jako služba, pak je velmi obtížné 

zajistit její efektivitu a dlouhodobou udržitelnost. Pro posílení postavení železniční nákladní 

dopravy na přepravním trhu by bylo vhodné navrhnout např. určené komodity, které by 

nesměly být přepravovány v silniční nákladní dopravě. Dalším opatřením se jeví revitalizace 

logistických resp. distribučních center formou jejich napojení na železniční infrastrukturu. 

Ztrátovost u jednovozových zásilek lze řešit zřízením vyrovnávacího fondu, do kterého by 

přispívali externí dopravci zajišťující přímé přepravy ucelených vlaků (obdoba jako 

u listovních zásilek v poštovní službě). 

Dopravu nelze síťově rozvíjet z pohledu pouze efektivních zásilek a prohlašovat, 

že doprava bude provozována jako veřejná služba. Na základě správně nastavených 
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technologických postupů a optimalizace procesů lze ztrátovost z provozování veřejné dopravy 

jako služby minimalizovat. S takovými přístupy lze naplnit závěry a doporučení dopravní 

politiky EU, které povedou k udržitelné mobilitě. Nepřikročíme-li k řízení dopravy 

ze síťového pohledu a veřejné služby, pak dopravní politika se stane nenaplněnými sny. 

 

 
prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. 

      odborný garant konference 
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REVERSE LOGISTICS 

Petra Bártová 1 

 

 

ABSTRACT 

The article is focused on the reverse logistics. It deals with its environmental and 

economic impacts. 

 

KEY WORDS 

reverse logistics, e-commerce, ecology, logistic costs 

 

LANGUAGE OF THE PAPER 

Czech 

 

 

                                                 
1 Ing. Petra Bártová, Ph.D., Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra dopravního 
managementu, marketingu a logistiky, Studentská 95, 532 10 Pardubice, Tel.: +420 466 036 390, Fax: +420 466 
036 374, E-mail: petra.bartova@upce.cz 
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PROBLEMATIKA ZPĚTNÉ LOGISTIKY 

Abstrakt: Článek je zaměřen na problematiku zpětné logistiky. Zabývá se jejími 
ekologickými i ekonomickými dopady. 
Klíčová slova: zpětná logistika, internetové obchodování, ekologie, logistické náklady 

Úvod 

Logistika je nejen vědní disciplína, která zkoumá toky materiálů a zboží, ale 

především systém činností, který tento pohyb materiálu logistickým řetězcem realizuje. 

Hovoříme-li o systému, pak tím máme na mysli, že logistické činnosti mají mezi sebou vazby, 

navzájem se tedy ovlivňují, a stejně tak propojeny jsou i logistické náklady s nimi spojené. 

Přesto není všem činnostem věnována stejná pozornost. Jednou z nejsledovanějších činností 

je doprava. Je to pochopitelné. Právě doprava zajišťuje přesun materiálu mezi jednotlivými 

články logistických řetězců a hraje tím pádem v logistice klíčovou roli. Navíc generuje jedny 

z nejvyšších logistických nákladů. Rovněž díky vysokým nákladům, ale především také 

díky široké škále možností jejich úspor je v popředí zájmu podnikových logistiků zásobování. 

S narůstající globalizací, a tím i zostřující se konkurencí roste význam zákaznického servisu. 

Zpětná logistika však patří mezi logistické činnosti, kterým až donedávna nebyla věnována 

patřičná pozornost. Přitom s rozvojem internetového obchodování nabývá tato činnosti 

rozhodně na svém významu. V současné době se jí proto věnuje čím dál více odborníků, 

jejichž snahu podporují firmy, stát i Evropská unie. 

ZAMĚŘENÍ ZPĚTNÉ LOGISTIKY 

Existuje celá řada definic zpětné logistiky. Např. podle Škapa „Hlavní náplní 

reverzní logistiky (neboli zpětné logistiky) je sběr, třídění, demontáž a zpracování použitých 

výrobků, součástek, vedlejších produktů, nadbytečných zásob a obalového materiálu, kde 

hlavním cílem je zajistit jejich nové využití, nebo materiálové zhodnocení způsobem, který je 

šetrný k životnímu prostředí a ekonomicky zajímavý.“ [2] 

Podle Hobzy zase „Reverzní logistika plánuje, implementuje a řídí efektivní tok 

surovin, polotovarů, hotových výrobků a příslušných informací z místa spotřeby do místa 

původu za účelem opětovného získání hodnoty nebo řádné likvidace.“ [3] 
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V zásadě však lze konstatovat, že zpětná logistika se zabývá reverzními toky 

 vráceného zboží (ať už z jakýchkoliv důvodů), 
 vratných obalů, 
 odpadů, 
 prázdných přepravních prostředků a 
 s tím spojených informací.  

 

Na následujícím obrázku je znázorněn zpětný tok výrobků a obalů od spotřebitelů 

k výrobcům nebo jejich zpracovatelům. 

 

Obrázek 1: Zpětné toky 

Zdroj: PERNICA, P. Logistika pro 21. Století 
 

Legenda: 1 –  toky obalů pro opakované použití 
  2 –  toky výrobků, obalů a odpadů určených k recyklaci nebo likvidaci 
  3 – toky tříděných a homogenizovaných odpadů určených k recyklaci ve 

zpracovatelských závodech  
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  R - třídění, lisování, paketizace apod., částečná recyklace, likvidace odpadů 
spalováním 

  T5-T11 -  dodavatelé ve druhé linii 
  S3-S7    - dodavatelé v první linii 
  F2        -  finální výrobce 
  V        -  sklad velkoobchodu 
  P3-P12  -  prodejny maloobchodu 
  Z        - zákazníci (koneční spotřebitelé) 

Zvyšující se zájem o zpětnou logistiku je dán především dvěma základními faktory. 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, jedním z nich je masové rozšíření internetového obchodování. 

Je to právě internetový obchod, který v minulých letech způsobil enormní nárůst objemu 

vráceného zboží, na což jsou výrobci nuceni reagovat. Pomineme-li internetový obchod jako 

takový, pak odvětvím s největším procentem vráceného zboží (až 50%) je vydavatelství 

časopisů. Největším producentem odpadů je spotřební elektronika. Druhým důvodem pro 

zavedení zpětné logistiky v podnicích pak je tlak na ekologii a environmentální chování 

firem, podpořený i příslušnou legislativou státní i evropskou, zaměřující se především na 

odpady a obaly.  

Aby se firmy začaly v dostatečné míře zpětnou logistikou zabývat, je třeba je 

přesvědčit o její důležitosti. Především je třeba, aby management firem pochopil, že vhodnou 

aplikací zpětné logistiky lze firmě značně snížit některé složky logistických nákladů. 

V mnoha firmách však stále roli zpětné logistiky podceňují. Následující obrázek znázorňuje 

nejčastější překážky zavedení zpětné logistiky ve firmách i jejich procentní zastoupení. 
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Obrázek 2: Bariéry zpětné logistiky 

Zdroj: ŠKAPA, R. Reverzní logistika 

SFÉRY DOPADŮ ZPĚTNÉ LOGISTIKY 

Zpětná logistiky a její zavádění ve firmách může výrazně ovlivnit jednak oblast 

ochrany životního prostředí a jednak též celkové logistické náklady firem.  

1. Ekologická oblast 

Ochrana životního prostředí je jedním ze základních úkolů zpětné logistiky. Hlavní 

prioritou by měla být především minimalizace všech výše jmenovaných reverzních toků. To 

však v hospodářské sféře naráží na mnohé překážky. V rámci konkurenčního boje se některé 

firmy snaží zaujmout potenciální zákazníky i svou ekologickou image firmy. Mnohé firmy 

však k ekologickému chování nemají motivaci. Zásadně pozitivní vliv na ekologii by mělo 

např. prodloužení životnosti výrobků - jak fyzické tak morální. K tomu však ze strany 

výrobců chybí ochota. Firmy by se tím totiž při současné úrovni konkurence připravily o 

budoucí tržby.  

Existují přesto dvě strategie, jak přimět producenty k ekologičtějšímu chování – 

strategie tlaku a tahu (push a pull). [2] 

Ekostrategie Push:  
 příjímání zákonů na ochranu životního prostředí, 
 protesty občanských iniciativ, 
 směrnice odvětvových svazů, 
 směrnice pro poskytování úvěrů, 
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 ekologická uvědomělost zaměstnanců, 
 ekologické chování konkurence. 

Ekostrategie Pull: 

 ekologicky uvědomělí spotřebitelé, 
 přání odběratelů, obchodu, 
 programy subvencí pro ekologické aktivity, 
 udělování „eko-cen“ a „ecolabeling“.   

Praxe zatím ukazuje, že úspěšnější je stále ještě systém push. Je to především 

legislativa, co nutí výrobce k ekologickému chování. Ze strany spotřebitelů zatím není 

vyvíjen dostatečný tlak, který by nutil výrobce ke změně. Přeorientovat hodnotový systém lidí 

tak, aby vyžadovali výrobky, které jsou šetrné k životnímu prostředí nejen svou výrobou, ale i 

svým složením, které následně umožní další využití či ekologickou likvidaci, je úkol nesmírně 

náročný. Jednou z možných cest je využití nástrojů státní politiky tak, aby byly zahrnuty 

negativní externality do nákladů jejich původců. To by však bylo možné jen za předpokladu, 

že bychom znali přesnou výši externalit a jejich původce.  

V situaci, kdy je obtížné reverzní toky snižovat, může zpětná logistika alespoň 

omezovat jejich dopad na životní prostředí, a to tak, že je řídí, usměrňuje a volí vhodné 

aktivní prvky pro jejich realizaci.  

2. Ekonomická oblast 

Vhodným řízením zpětných toků v logistice lze nejen zmírnit ekologické dopady 

průmyslu a obchodu, ale je též možné snížit některé složky podnikových nákladů.  

První možností je znovuvyužití znehodnocených, fyzicky či morálně zastaralých 

výrobků, obalů a reklamovaného zboží (např. funkčních součástek). To s sebou zároveň 

přináší úsporu nákladů spojenou s likvidací. Reverzní logistika tak podporuje materiálovou 

recyklaci a směřuje k minimalizaci odpadů z výroby a obalů. Má tedy také úzkou vazbu na 

odpadové hospodářství podniku. 

Optimalizace reverzních toků umožňuje snižovat náklady spojené s přemísťováním 

odpadů, obalů a vráceného zboží a s jejich skladováním.  

Již výše byl zmiňovaný internetový obchod coby nejzásadnější původce vráceného 

boží. I v něm je možné množství tohoto vráceného zboží snižovat. V dnešní době mnohé 

firmy disponují softwarem, který je schopen již při zadávání elektronické objednávky pohlídat 

některé chyby či omyly, kterých se zákazník může dopustit. Při včasném upozornění na 
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možnou chybu se tak snižuje pravděpodobnost, že bude zákazník zboží později vracet. Další 

cestou je umožnění storna objednávky až do poslední chvíle. Náklady spojené s vráceným 

zbožím jsou totiž většinou vyšší než náklady spojené se stornováním objednávky. 

Reverzní logistika se dále zabývá přebalením a opětovným prodejem vráceného 

zboží, či redistribucí neprodejného zboží do specializovaných obchodů. Plní tak obchodní a 

marketingové funkce a sleduje ekonomické cíle. 

ZÁVĚR 

Zpětná nebo také reverzní logistika je nedílnou součástí systému logistických 

činností. V poslední době roste její význam, a to ze dvou hlavních důvodů. Prvním důvodem 

je rozmach internetového obchodování a s ním související nárůst objemu vráceného zboží. 

Druhým důvodem je narůstající tlak na environmentální chování firem. Podniky by si však 

měly uvědomit, že vhodným nasazením nástrojů reverzní logistiky lze především výrazně 

snížit logistické náklady podniku. 

Tento příspěvek vznikl v rámci řešení projektu MD ČR CG932-066-520 Modelování 
logistiky odpadů v městských aglomeracích. 
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MOŽNOSTI VYUŽITÍ ŽELEZNIČNÍCH VLEČEK 

V ČESKOBUDĚJOVICKÉM REGIONU 

Anotace: Příspěvek je věnován problematice železniční dopravy a zásadnímu podílu 

tohoto druhu dopravy na přepravě osob v integrovaných dopravních systémech. 

Konkrétně se jedná o možnost využití železničních vleček v českobudějovickém 

regionu pro veřejnou osobní dopravu. 

Klíčová slova: Železniční doprava, železniční vlečky, integrované dopravní systémy, 

veřejná hromadná doprava, městská hromadná doprava, vlakotramvaje 

Úvod 

Železniční doprava má vysoký potenciál v přepravě zboží a veřejné osobní dopravě. 

V přepravě osob je to zejména trend integrace dopravních systémů, kde se kolejová doprava 

stává páteřním systémem. Chce-li veřejná regionální doprava obstát v tvrdé konkurenci s 

individuální automobilovou dopravou a železniční doprava pak v silné konkurenci silničních 

dopravců na přepravním trhu regionální osobní dopravy, musí využít všech technických, 

technologických a organizačních možností vedoucích k výraznému snižování provozních 

nákladů a ke kvalitativně vyšší nabídce. Hledání alternativ je tedy na místě. Jednou 

z možností hledání cesty k zatraktivnění veřejné hromadné dopravy mohou býti železniční 

vlečky a jejich využití i pro veřejnou přepravu osob. 

Integrace veřejné osobní dopravy je základ 

Město České Budějovice má bohatou historii v oblasti veřejné hromadné dopravy, 

která je z velké části spjata i s drážní dopravou. Vždyť první železniční drahou na evropském 

pevninském kontinentě byla právě koněspřežná dráha z Českých Budějovic do rakouského 

Lince uvedená do provozu roku 1827. V současné době jsou páteřním systémem tamější sítě 

městské hromadné dopravy trolejbusové linky. Málokdo však ví, že v období mezi roky 1909 

až 1950 zde existoval systém tramvajové dopravy, který byl nahrazen z hlediska finančního a 

mnohde i díky stavebně-technickým obtížím právě tím trolejbusovým, který s „přestávkou“ 

v období 1972-1990 funguje dodnes a razantně se modernizuje.  
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Navrácení tramvajové dopravy přímo do systému MHD v Českých Budějovicích 

není rozumné z hlediska ekonomického, co se týče finanční náročnosti výstavby nových 

tramvajových tratí. Navíc trolejbusové linky funkci páteřního systému hromadné dopravy 

osob ve městě plní více než dobře. Novým trendem ve veřejné dopravě je však integrace 

jednotlivých dopravních systémů a řešení veřejné hromadné dopravy v širším pojetí oblasti, a 

to převážně v relacích město-region (kombinace městské a příměstské dopravy). Naskýtá se 

tedy možnost využití stávajících průmyslových vleček pro přepravu osob, cestující by tak 

získali pohodlné železniční spojení z českobudějovického regionu do různých částí města, kde 

v současnosti dopravu zajišťuje systém MHD. V některých těchto oblastech skutečně chybí 

přímá návaznost spojů do oblastí v regionu. MHD v Českých Budějovicích se jeví jako jeden 

samostatně fungující systém, ve větší míře oddělený od provázanosti s regionální dopravou. 

Jedná se o centralizovaný systém s jedním významným přestupním terminálem v centru 

města, jímž je hlavní železniční nádraží ČB a autobusové nádraží, kde je možnost přestupu na 

regionální a dálkové linky. V zásadě se jedná o provozně-technologický problém, ale 

důležitým faktem je to, že integrace jednotlivých dopravních systémů na českobudějovicku 

pokulhává, převážně v oblasti časové koordinace, a je vhodné hledat řešení i v prostorové 

provázanosti jednotlivých linek a spojů v rámci tohoto systému veřejné dopravy. 

Stavebně-technologické hledisko 

S myšlenkou  využití stávajících vleček pro osobní dopravu vyvstává otázka, jak 

integrovat vlečky a jiné subsystémy dopravy do jednoho celku z hlediska stavebně-

technického. Vzhledem k tomu, že jsou vlečky koncipovány jako železniční dráhy (ČSN 73 

6360), jejich technické parametry jsou přísnější, než u tratí lehké kolejové dopravy. Například 

nutnost stavby oblouků o větších poloměrech omezovala projektování tratí na ploše většího 

poloměru. Kdyby však bylo zváženo využití vleček pro lehkou kolejovou dopravu, snížili by 

se značně nároky na budování propojek tratí o menších poloměrech. Tratě by tak byly jakousi 

kombinací dvou systémů tratí, tratí železničních a tratí pro lehkou kolejovou dopravu. 

Částečná segregace a vyšší traťové rychlosti na vlečkách umožňují zkrácení cestovní doby. 

Jak je již nastíněno, jednou z významných úprav by bylo vybudování propojek. Pro 

provoz osobní kyvadlové dopravy je nutné vybudovat i systém výhyben, nebo pomocných 

kolejových spojovacích tratí přímo v navržených zastávkách, především v koncových. V 

jiných případech je možné vybudovat kolejové obratiště v konečných úsecích tratí. V 

zastávkách by pak bylo nutné vybudovat nástupní hrany v odpovídající výšce (většinou podle 
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užitých druhů dopravních prostředků) a příslušenství zastávek. Na přejezdech by bylo 

nezbytné vyřešit i způsob přejíždění silničních komunikací. Většina přejezdů je již dnes 

vybavena výstražným a signalizačním zařízení. Dalším možným řešením je využití 

signalizačního zařízení a absolutní preference obdobně jako u tramvajové dopravy. 

Dopravní systém vlakotramvají 

V české legislativě pojem „vlakotramvaj“ není sám o sobě vymezen. Jde však o 

vozidla umožňující přejíždění z železniční tratě na tramvajovou trať, popřípadě pro jízdu po 

trati, která má smíšené rysy (například železniční trať vedená obcí po ulici), nebo vůbec 

železniční dopravu lehkými osobními vozy. 

Největší výhodou vlakotramvají je, že umožňují přímé spojení regionu s městy 

(metropolemi) bez přestupu a využívá již existující kolejové infrastruktury. I při stejném 

rozchodu kolejí je problém v odlišných provozních napětích a druzích napájecího proudu, 

různých zabezpečovacích systémech, různých požadavcích na rozměry, kapacity a provozní 

vlastnosti, různých výškách nástupišť atd. V neposlední řadě je problém v rozdílných 

provozních a bezpečnostních předpisech. 

V Českých Budějovicích se tramvajové tratě již nevyskytují a na železničních tratích, 

na které jsou uvažované vlečky napojeny, je využíváno střídavé trakční soustavy 25 kV/50 

Hz. Při myšlence využití vlakotramvají na vlečkách by bylo nutné vybudovat trakční soustavu 

stejného typu. Existují však vlakotramvaje dvousystémové, které využívají jak elektrické tak 

motorové trakce. 

Železniční vlečky na území města 

Z hlediska výběru železničních vleček jsou vzaty v úvahu i intenzity přeprav na 

linkách dopravního podniku (přepravní průzkum z roku 2006), které dostatečně vypovídají o 

poptávce po přepravě v oblastech, kudy procházejí železniční vlečky. Na území města je 

evidováno 18 železničních vleček, z nichž nejzajímavější jsou tyto čtyři: 

 Železniční vlečka „Rudolfovská“ 

Pod tímto názvem je označen systém vleček v průmyslové oblasti na severozápadě 

Českých Budějovic. Páteří tohoto systému o délce několika kilometrů je matečná kolej, 

původně budovaná železniční trať do Třebně, na kterou je napojeno hned 5 vleček. Matečná 

kolej je přímo napojena na stanici České Budějovice seřaďovacího nádraží, vedená po náspu, 
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ve kterém je v oblouku ve staničení 0,192 km silniční podjezd tratě. Trať poté prochází 

průmyslovou oblastí s malou obytnou zástavbou a v této části jsou pozůstatky několika 

zrušených vleček. Jediná fungující vlečka vede do areálu Madety, a.s., situována ve staničení 

0,824 km. Následuje úrovňové křížení kolejí s místní komunikací ve staničení 0,933 km, 

zabezpečené světelným signalizačním zařízením. Trať částečně kopíruje autobusové linky 

městského dopravního podniku až do dalšího úrovňového křížení s komunikací ve staničení 

1,697 km. Přejezd je zabezpečen světelným signalizačním zařízením. Za ním je ve staničení 

1,714 km situována výhybka, která připojuje vlečku ze slévárny firmy Metalurgie, a.s. Vlečka 

je vedena po pozemku firmy a nachází se zde i kolejiště pro napojení další vlečky do teplárny 

v Novém Vrátě. Mateční kolej dále prochází průmyslovými areály a ve staničení 2,477 km se 

zde úvratí napojuje vlečka do areálu společnosti Kovošrot Praha, a.s. Přejezd ve staničení 

2,698 km je zabezpečen pouze dopravním značením, avšak kříží se zde s málo 

frekventovanou komunikací vně areálu průmyslového podniku. Ve staničení 2,916 km je opět 

úvratí napojena vlečka do areálu společnosti THORN Auto, s.r.o. Matečná kolej dále 

pokračuje v levostranném oblouku v širé trati a je ukončena ve staničení 3,683 km. 

 

Obrázek č.1 – Schéma stávajících železničních tratí v Českých Budějovicích s uvažovanými železničními 
vlečkami. 
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 Železniční vlečka „FERONA“ 

Tato jednokolejná samostatná vlečka je pozůstatkem původní tratě č. 192 z Českých 

Budějovic do Plzně, později byl tento úsek nahrazen přeložkou a zůstala z něj dochována 

pouze část trati spolu s vlečkou. Vlečka je ve velice dobrém technickém stavu. Přípojovou 

stanicí vlečky je stanice České Budějovice hlavní nádraží, vlečka směřuje severně souběžně s 

tratí č. 199. Ve staničení 0,532 km je úrovňový přejezd místní komunikace a poté ve staničení 

0,698 km kříží komunikaci v ulici Okružní. V této části vlečka projíždí hustě obydlenou 

zástavbou a kopíruje ulici Nádražní, kde se nacházejí i dva přejezdy. Ve staničení 1,532 km a 

1,565 km se nacházejí úrovňové křížení komunikací přímo na křižovatce ulic Strakonická a 

Pražská. Dále u velkoprodejny OBI jsou dva přejezdy účelových komunikací, které následují 

hned po sobě. Za přejezdem místní komunikace vlečka ústí do areálu společnosti Ferona, a.s., 

kde končí ve staničení 1,996 km. 

Z hlediska provozování osobní dopravy se přisuzuje této vlečce veliký význam. 

Vychází se opět z přepravních intenzit na linkách dopravního podniku, které jsou v tomto 

směru vysoké. Velice významné je to, že vlečka se z velké části nachází v oblasti husté 

zástavby a v blízkosti nákupní zóny na ulici Strakonická. Na ulici Strakonická se nachází i 

velmi vytížený přestupový bod pro cestující MHD, který je pouze několik metrů od tělesa 

vlečky. Při uvažovaném zprovoznění vlečky pro osobní dopravu by tak cestující získali velmi 

rychlé spojení z centra města do této oblasti.  

 

Obrázek č. 2– Situace na křižovatce Strakonická a Pražská s možným zakončením tratě pro pravidelnou 
osobní dopravu. 
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 Železniční vlečka „Bupak“ 

Vlečka s pořadovým číslem 53 spojuje trať č. 196 a areál papírenské společnosti 

Bupak Obaly, a.s nacházející se v jižní části města. Napojení je řešeno ve směru na železniční 

stanici Včelná, není přímo propojeno se stanicí České Budějovice hlavní nádraží. Ve staničení 

0,265 km je výhybka s krátkou vlečkou firmy českobudějovických pozemních staveb. 

Následují úrovňová křížení s komunikacemi v ulicích Lidická, Papírenská a Thomayerova. 

Poté se vlečka větví ve dvojí kolej v areálu průmyslového podniku a končí ve staničení 1,643 

km. 

Vlečka skoro po celé své délce prochází obytnou zástavbou a je nově 

zrekonstruována. Důležité je ovšem také to, že v její těsné blízkosti se nachází areál krajské 

nemocnice.  

 Železniční vlečka „Letiště ČB“ 

Velmi zajímavou možností je využití vlečky vojenského vlečkového úřadu z vlakové 

stanice Boršov nad Vltavou, směřující po zhruba 2 km dlouhé trati na tamější letiště. Toto 

bývalé vojenské letiště se v současné době transformuje na civilní regionální letiště a usiluje o 

získání statutu „Veřejné mezinárodní letiště“. Vlečka probíhá přímo areálem letiště, napojuje 

se na trať č. 194, která je zvažována k modernizaci v rámci projektu Šumavských elektrických 

drah. Cestující, kteří navštíví region letecky a směřují dále do turisticky vyhledávaných 

center, by tak získali pohodlné spojení vlakotramvají po celé železniční síti šumavského 

regionu. Tato úvaha ovšem závisí na budoucí intenzitě letecké dopravy na 

českobudějovickém letišti. 

Projekt „Šumavských elektrických drah“ 

Šumavské elektrické dráhy (ŠED) je název části projektu modernizace a rozšíření 

železničních tratí v Jihočeském kraji, kde se počítá právě s využitím vlakotramvají. Jedná se o 

rozsáhlý projekt, jehož realizace je odhadována na osm miliard korun. Projekt je podporován 

jak na české straně hranic, tak i v Německu a Rakousku. Počítá se totiž v budoucnu s 

výsledným vytvořením rozsáhlého kolejového systému na území těchto tří států (Trojmezná 

dráha). Subjekty začleněné do projektu tak reagují podle prognózy na narůstající turistický 

ruch jak v zimní, tak v letní sezóně. Současný projekt ŠED zpracovala společnost ILF, s.r.o. 

za podpory Jihočeského kraje, Státního fondu dopravní infrastruktury a Českých drah, a.s. 
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Koncepce počítá s využitím a rekonstrukcí dosavadních tratí a s dostavbou některých 

nových úseků pro provoz lehkých kolejových vozidel (vlakotramvají). Modernizovány mají 

být tyto tratě: 

 Trať č. 194 - Modernizace v úseku České Budějovice - Český Krumlov - Černá v 
Pošumaví - Černý Kříž - Volary. Navíc se zde počítá s obnovením příhraničního úseku 
Černý Kříž - Nové Údolí - Haidmühle. 

 Tratě č. 197 a 190 - Modernizace v úseku České Budějovice - Čičenice - Prachatice - 
Volary a elektrizace části úseku. 

 Trať č. 195 - Rekonstrukce trakčního vedení po celé délce trati do roku 2010. 

Nově plánované tratě: 

 Trať Křemže - Ovesné u Prachatic. Jedná se o propojení tratí č. 194 a 197. Délka 
propojení je 25,5 km a zkrátilo by traťovou vzdálenost z Českých Budějovic do Volar 
až o 33 km. 

 Trať Polečnice - Tisovka, propojení trati Český Krumlov - Černá v Pošumaví s novou 
tratí Křemže - Ovesné v souvislosti se zamýšleným střediskem zimní rekreace Chlum. 

 Trať Lipno nad Vltavou - Černá v Pošumaví. Prodloužení nynější elektrické železnice 
Rybník - Lipno nad Vltavou přes Frymburk (trať č. 195) podél silnice č. 163 do Černé 
v Pošumaví, kde by se napojila na trať č. 194. Délka tratě 24 km. O 6,4 km delší 
varianta návrhu by obsloužila i další osady u vodní nádrže Lipno. 

 Trať Lenora - Kvilda. Námět v dlouhodobém horizontu, v Lenoře napojení na nynější 
trať č. 208 Strakonice - Vimperk - Volary. 

 Námět na napojení na rakouskou železniční síť (Aigen im Mühlkreis). 

Z technického hlediska budou mít nově budované tratě standardy lehkých kolejových 

drah, tedy přesněji kombinace z železniční a tramvajové dopravy. Na širé trati bude trať 

budována jako běžná elektrifikovaná místní trať se svrškem z širokopatních kolejnic na 

betonových pražcích ve štěrkovém loži. V prostupu obcemi by to měla být trať se zakrytým 

svrškem ze žlábkových kolejnic na betonových pražcích ve štěrkovém loži. Podle potřeby se 

uvažuje v úsecích souběhu se zástavbou o ochranné zeleni. Křížení s ostatními komunikacemi 

bude převážně úrovňové, zabezpečené v rámci světelně řízených křižovatek s absolutní 

preferencí kolejové dopravy. 

Závěr 

Závěrem se dá říci, že možnost využití železničních vleček k osobní dopravě není 

zdaleka tak nereálná. Musí však v dané lokalitě, kudy prochází vlečka, existovat dostatečná 

poptávka po přepravě. Existují plány pro zaintegrování vleček do dopravní sítě např. na 

Ostravsku, kde je ovšem síť železničních vleček víceméně hustší než na českobudějovicku. 
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Obdobně mohu uvést i příklady z německy hovořících zemí, kde jsou již integrované 

dopravní systémy na vyšší úrovni z hlediska provázanosti, organizace a zapojení jednotlivých 

modů dopravy. Tzv. „Verkehrverbunds“ (dopravní svazy) vznikají v Německu od 60. let 20. 

Století a anpř. V německém městě Karlsruhe se od začátku 90. let využívá právě zmíněných 

dvousystémových vozidel – vlakotramvají. Investice do těchto dvousystémových vozidel a 

infrastruktury se vyplatila, strmě začaly stoupat počty cestujících. Na jedné z linek došlo ke 

zvýšení počtu cestujících až na 700% původní hodnoty. To vedlo k dalšímu rozvoji a nejdelší 

linka S4 má v současné době délku 150 km. Je to skvělým příkladem fungujícího 

integrovaného dopravního systému. 
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ABSTRACT 

The paper deals with possibilities of the use of logistics in tourism with focus on 

destination management. It defines basic terms, emphasizes the role of transport in 

logistic system of tourism, and characterizes the distribution system of tourism 

destination. Finally, it points out the need of effective destination management using 

modern instruments of management, including logistic ones. 
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VYUŽITÍ LOGISTIKY V MANAGEMENTU DESTINACÍ 

Anotace: Příspěvek se zabývá možnostmi využití logistiky v cestovním ruchu se zaměřením 

na management destinací. Definuje základní pojmy, zdůrazňuje úlohu dopravy v logistickém 

systému cestovního ruchu a charakterizuje distribuční systém destinace cestovního ruchu. 

V závěru poukazuje na potřebu efektivního řízení destinací s využitím moderních nástrojů 

managementu, včetně logistických. 

Klíčová slova: logistika, doprava, cestovní ruch, management destinací 

Úvod 

V dnešním, vysoce konkurenčním prostředí již nestačí orientovat se jen na cenu, 

kvalitu produktu či reklamu. Důležitou úlohu v boji s konkurencí začíná hrát také poskytování 

služeb zákazníkům a snižování nákladů souvisejících s toky zboží. Zde má své nezastupitelné 

místo logistika. 

Principy logistiky se v současné době uplatňují v řadě oborů. Nejinak je tomu 

i v cestovním ruchu, zejména v managementu destinací. Kvalita produktu turistické destinace 

je závislá na optimalizaci všech toků v destinaci, a to nejenom toků zboží, ale také informací, 

lidí atd. Organizace, které se zabývají managementem destinací, využívají logistický 

management např. pro plánování a řízení pohybu turistických skupin v destinaci, ať už jde 

o jejich příjezd, přesuny v rámci destinace či odjezd, dále k zabezpečování hladkého průběhu 

akcí, které se v destinaci pořádají apod. 

1. Definování základních pojmů 

Evropská logistická asociace definovala logistiku takto: "Logistika je organizace, 

plánování, řízení a uskutečňování toku zboží, počínaje vývojem a nákupem a konče výrobou 

a distribucí podle objednávky finálního zákazníka tak, aby byly splněny všechny požadavky 

trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích." [1, s. 23] 

Jiná definice říká, že "logistika uvádí do vztahů zboží, lidi, výrobní kapacity 

a informace, aby byly na správném místě, ve správném čase, ve správném množství, ve 

správné kvalitě, za správnou cenu". [1, s. 23] 
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Z výše uvedeného vyplývá, že logistika se dnes neomezuje jen na toky zboží 

samotné, ale zabývá se také širšími souvislostmi, které mohou být užitečné i pro řízení 

turistických destinací. 

Existuje řada definic, které charakterizují turistickou destinaci. Světová organizace 

cestovního ruchu vymezuje destinaci jako "místo s atraktivitami a s nimi spojenými 

zařízeními a službami cestovního ruchu, které si účastník cestovního ruchu nebo skupina 

vybírá pro svou návštěvu a které poskytovatelé přinášejí na trh". [2, s. 49] 

Širší definice uvádí: "Lokální destinace cestovního ruchu je fyzický prostor, ve 

kterém turista stráví nejméně jedno přenocování. Zahrnuje turistické produkty tvořené 

atraktivitami cestovního ruchu a podpůrnými službami (tj. službami, které umožňují využít 

atraktivity cestovního ruchu) a soubor možností zábavy pro jednodenní návštěvníky. Má 

přírodní a administrativní hranice, jež vymezují její řízení, image a vnímání, které definují její 

tržní konkurenceschopnost. Lokální destinace zahrnují i hostitelskou komunitu a mohou být 

součástí větších destinací." [2, s. 49] 

Vzhledem k tomu, že turistická destinace zahrnuje nejen atraktivity cestovního 

ruchu, ale i širokou škálu služeb, které jsou nezbytné k tomu, aby tyto atraktivity mohly být 

využity, a s ohledem na to, že jednotlivé služby cestovního ruchu jsou na sobě do značné míry 

závislé, je nutná spolupráce mezi poskytovateli služeb, ale i určité řízení destinace tak, aby 

fungovala jako celek. To je úkol pro management destinací. 

Destinační management je "soubor technik, nástrojů a opatření používaných při 

koordinovaném plánování, organizaci, komunikaci, rozhodovacím procesu a regulaci 

cestovního ruchu v destinaci za účelem dosažení jeho udržitelného rozvoje a zachování 

konkurenceschopnosti na trhu". [3, s. 22] 

Návštěvníci destinace, zejména turisté, totiž vnímají její produkt komplexně, jako 

řetězec poskytovaných služeb s určitou přidanou hodnotou, a pokud některý článek selhává, 

ovlivňuje to negativně pohled na destinaci jako takovou. 

2. Úloha dopravy v logistickém systému cestovního ruchu 

Pokud jde o dopravu, v cestovním ruchu hraje klíčovou roli. Ta souvisí se 

skutečností, že cestovní ruch je spojen s přesunem lidí mimo jejich obvyklé životní prostředí. 

Návštěvníci se však potřebují pohybovat i v rámci cílové destinace.  
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V souvislosti s těmito přesuny poukazuje odborná literatura na následující 

problémové okruhy: 

 turistická doprava zahrnuje rozmanitou škálu způsobů přepravy, funkcí, prostorových 

vztahů a modelů vlastnictví, 

 některé způsoby přepravy mohou být využívány cestovním ruchem výhradně 

(charterové lety, zájezdová doprava, okružní plavby, nostalgické jízdy), některé 

částečně (pravidelná letecká doprava, expresní autobusová doprava, taxislužba, 

pronájem vozidel, dálková železniční doprava, trajekty) či příležitostně (soukromá 

auta, místní veřejná doprava), 

 způsoby přepravy mohou být cestovním ruchem využívány explicitně (charterová 

přeprava, zájezdová přeprava, okružní plavby), nebo anonymně (např. soukromá auta). 

[4] 

V cestovním ruchu se navíc setkáváme nejen s přesuny lidí, ale i s přesuny zboží, 

informací či odpadu, což vytváří logistický systém cestovního ruchu. 

3. Distribuční systém destinace cestovního ruchu 

Distribuce je jedním z prvků marketingového mixu, jejím úkolem je zajistit, aby se 

produkt dostal k cílovému zákazníkovi. Distribuční cesty jsou v cestovním ruchu ovlivněny 

tím, že produkt cestovního ruchu je obvykle složen převážně ze služeb, což způsobuje, že 

dochází k opačnému pohybu než v případě zboží. To putuje za zákazníkem, ale služby jsou 

nepřenosné, a tak musí zákazník cestovat za službou. 

Distribuce hraje důležitou roli i v managementu destinací. Distributory mohou podle 

odborné literatury být: 

 samotná destinace, 

 zprostředkovatelé. [2] 

Destinace dnes často využívají k distribuci informační a rezervační systémy, s jejichž 

pomocí je možné zkrátit distribuční cesty, snižovat náklady a usnadnit prodej, ale využívají 

samozřejmě i standardní distribuční techniky. 

Klíčovou roli při distribuci ale stále mají zprostředkovatelé, zejména touroperátoři. 

Ti sestavují produkty, které turisté vyžadují, nakupují různé služby od dodavatelů v destinaci, 
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kompletují je a jako celek pak prodávají buď přímo, nebo prostřednictvím cestovních agentur 

konečnému zákazníkovi. 

Podíváme-li se na aktivity touroperátorů z hlediska logistiky, najdeme analogii 

k materiálním tokům při výrobních aktivitách. Úspěchu totiž může být dosaženo, jestliže 

jednotliví účastníci fungují jako systém. Řízení dodavatelského řetězce zahrnuje jednak 

plánování a management aktivit týkajících se výběru dodavatelů, ale i principy interní 

logistiky, spolupráci se všemi partnery v řetězci atd. 

Pro destinaci je důležité navázat spolupráci s vhodným touroperátorem, který má 

o destinaci dobré znalosti, ale je i dostatečně motivován k jejímu prodeji. "Zprostředkovatel 

se tak stává součástí konkurenčního prostředí, protože si vybírá, kterou z destinací zařadí do 

svého prodejního portfolia a v jaké bude pozici." [2, s. 155] 

Zprostředkovateli ale nemusejí být jen touroperátoři (cestovní kanceláře) a cestovní 

agentury. Mohou se jimi stát i organizátoři různých kongresových, incentivních akcí či eventů 

(různých kulturních akcí a společenských událostí). Tyto akce bývají značně náročné na 

logistické zabezpečení, které vyžaduje řadu činností již před uskutečněním dané akce, v jejím 

průběhu, ale ještě i po jejím skončení. Jde o materiálové toky, toky informací, ale i toky lidí, 

které je zapotřebí optimalizovat, aby se snížily náklady, akce proběhly hladce a zároveň se 

minimalizovaly jejich negativní dopady na destinaci. Důležité je, aby účastníci byli spokojení 

a do destinace se vraceli. 

4. Logistické přístupy v managementu destinací 

V cestovním ruchu rozlišujeme základní a doplňkové služby. K těm základním patří 

ubytovací, stravovací a dopravní služby, k doplňkovým pak služby průvodcovské, informační 

apod. Všechny tyto služby se podílejí na produktech turistické destinace. 

K efektivnímu řízení turistické destinace je potřeba věnovat pozornost všem výše 

uvedeným složkám a zkvalitňovat jejich aktivity. To je možné s pomocí principů logistiky, 

které lze využít v oblasti ubytování, stravování, dopravy, ale i jinde. 

Odborná literatura doporučuje následující možnosti využití logistiky: 

 implementovat moderní logistická řešení, 

 analyzovat náklady dodavatelského řetězce, 

 implementovat širší spektrum kontrolních systémů, 



13th International Scientific Conference 
LOGI 2012 

31 

 všechna rozhodnutí konzultovat s profesionály. [5] 

Tyto přístupy je možné využít v jednotlivých oblastech cestovního ruchu, např. 

v hotelovém průmyslu, v činnosti cestovních kanceláří atd., ale samozřejmě i v managementu 

destinací. Ukazuje se, že logistika může mít zásadní vliv na spokojenost turistů a může tak 

významně přispět k podpoře jejich věrnosti dané destinaci. 

Závěr 

Cestovní ruch je jedním z nejvýznamnějších oborů světového hospodářství. Světová 

organizace cestovního ruchu odhaduje, že v roce 2012 dosáhne mezinárodní cestovní ruch 

hranice jedné miliardy turistů. Ale i domácí cestovní ruch podstatným způsobem přispívá 

k tvorbě HDP a napomáhá tak podpoře národního hospodářství. Nezastupitelné místo má 

cestovní ruch zároveň v rozvoji regionů. Efektivní management destinací s využitím 

moderních nástrojů řízení, včetně těch logistických, je tedy třeba chápat jako klíčový pro 

využití potenciálu cestovního ruchu do budoucna. 
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ABSTRACT 

Growth of transport volume, caused by the globalisation, brings the increasing 

demands of carriage´s process. Rising transportation demands generate the incidents. 

When we would make better transport process and minimalising the incidents during 

the transport, we need consistent analysis. This analysis must be supported by the 

forensic expert´s activity. 
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VZNIK A VYŠETROVANIE PRÍČIN NEHODOVÝCH A 

MIMORIADNYCH UDALOSTÍ V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE – 

ZNALECKÉ DOKAZOVANIE 

1. ÚVOD 

V súvislosti s tým, ako rastie komplikovanosť javov a zložitosť informácií 

relevantných pre rozhodovanie ako aj ich vyhľadávanie, rastie aj význam určitých 

„informačných prostredníkov“, osôb, ktorých dôkladnosť a znalosť veci alebo iné osobitné 

vlastnosti predurčuje, aby svoje poznatky ponúkali ostatným, ktorí v dôvere v ich vedomosť 

prijímajú vlastné rozhodnutia. 

Systém vyžadujúci zložité riešenia a rozhodovanie o zložitých problémoch (pričom 

nie je nevyhnutné, aby sa poznatky a schopnosti posúdiť rozhodnutia a oprávnenie prijímať 

rozhodnutia zjednotili v jednej osobe). Vo všetkých týchto prípadoch sa siaha k pomoci 

znalca. Znalca pritom neobmedzujeme iba na osoby, ktorých za znalcov považuje slovenský 

právny poriadok. Naopak, vzhľadom na zásadné rozdiely v postavení znalcov medzi 

jednotlivými, tu skúmanými, právnymi poriadkami musíme rezignovať na snahu o jednotné a 

jednoznačné definovanie cieľovej skupiny, ktorých zodpovednosť podrobujeme skúmaniu. Za 

znalcov budeme považovať osoby, ktoré podávajú informácie nestranne, čím sa odlišujú od 

poradcov, ktorí sledujú cieľ svojho mandanta. Najčastejšie budú podávané rôzne informácie o 

hodnote, resp. cene posudzovaného predmetu, alebo analýze udalostí. Vždy budú ale do 

popredia vystupovať dva základné znaky: odbornosť a samostatnosť (resp. nezávislosť) 

znalca.  

2. ŽELEZNIČNÁ PREPRAVA A KATEGORIZOVANIE 

NEHODOVEJ UDALOSTI POČAS NEJ 

Železničná preprava je súhrn činností, ktorými železnica v rámci prepravného vzťahu 

uskutočňuje premiestňovanie osôb a vecí podľa ustanovených železničných prepravných 

podmienok. 

Medzinárodná preprava za hranice štátu podľa medzinárodných prepravných 

podmienok, pričom stanica odosielacia a stanica určenia ležia na území rôznych štátov.  
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Vnútroštátna preprava uskutočňovaná vo vnútri určitého štátu podľa vnútroštátnych 

prepravných podmienok. Vnútroštátna preprava je preprava zásielok zo staníc, do staníc ŽSR 

/ďalej len železnica/, po tratiach železnice a po peážnych tratiach. 

V zmysle Zákona o dráhach 513/2009 Z.z. sú nehody rozdelené na: 

 vážne nehody, ktorými  sa rozumie každá zrážka alebo vykoľajenie vlakov, ktorej 

následkom je najmenej jedna usmrtená osoba, alebo najmenej päť ťažko zranených 

osôb, alebo rozsiahle poškodenie železničných vozidiel, železničnej infraštruktúry, 

životného prostredia alebo majetku tretích osôb, ako aj iná podobná nehoda so 

zjavnými dôsledkami na bezpečnosť existujúceho železničného systému alebo na 

riadenie bezpečnosti, 

 menšie nehody, ktorými sa rozumie neželaná alebo neúmyselná náhla udalosť alebo 

špecifický reťazec zoskupenia takých udalostí, ktoré majú za následok najviac štyri 

ťažko zranené osoby, poškodenie železničných vozidiel a železničnej infraštruktúry, 

alebo spôsobenie väčšej škody na životnom prostredí alebo na majetku tretích osôb; 

členia sa na tieto kategórie: 

1. zrážka vlakov, 

2. vykoľajenie vlakov, 

3. nehoda vlaku na úrovňovom križovaní dráhy s cestnou komunikáciou, 

4. ujma na zdraví zapríčinená pohybujúcim sa železničným vozidlom, 

5. požiar a 

6. iné nehody, 

 incidenty, ktorými sa rozumie iná udalosť než je nehoda, ktorá súvisí s pohybom 

železničného vozidla a ohrozila bezpečnosť prevádzky, ale pri ktorej nedošlo 

k následkom, ktoré sú uvedené v predchádzajúcich bodoch. 

3. POSTUP A POVINNOSTI PO VZNIKU NEHODOVEJ UDALOSTI 

V ŽELEZNIČNEJ PREPRAVE  

Manažér infraštruktúry a železničný podnik sú povinní okamžite po zistení ohlásiť 

nehodu alebo mimoriadnu udalosť koordinačnému stredisku integrovaného záchranného 

systému, vyšetrovaciemu orgánu a Železničnej polícii; to neplatí, ak ide o incident 

a mimoriadnu udalosť s významom incidentu. Mimoriadnu udalosť s významom incidentu 

ohlasujú Železničnej polícii len vtedy, ak je následkom ľudskej činnosti. Do príchodu 
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záchranných zložiek a Policajného zboru možno zasahovať do vrakov a meniť pôvodný stav 

na mieste len v rozsahu nevyhnutnom na vyslobodenie osôb bezprostredne ohrozených na 

živote, na zabránenie šírenia požiaru, vzniku ekologickej havárie alebo ďalších škôd na 

zdraví, na majetku a na životnom prostredí; na obnovenie prevádzky len vtedy, ak sa tým 

podstatne nezasiahne do vrakov alebo nezmení podstatne pôvodný stav na mieste. 

 
Obr. 1 Zložky integrovaného záchranného systému pri nehodovej udalosti 

 
Ak je v záujme predchádzajúcich úkonov potrebné odstrániť prekážku, časť trosiek 

alebo vrak alebo zmeniť pôvodný stav na mieste pred príchodom Policajného zboru, 

manažéra infraštruktúry a železničného podniku sú povinní zadokumentovať pôvodný stav 

náčrtkom, videozáznamom, fotografiami, zabezpečením nájdených vecí alebo iným 

opatrením, ktoré umožní zistiť skutočný stav a okolnosti dôležité pre vyšetrovanie.  

Manažér infraštruktúry a železničný podnik sú povinní bezprostredne po ohlásení 

miesta nehody alebo mimoriadnej udalosti zaistiť toto pred vstupom iných osôb, zabezpečiť 

odsun cestujúcich a prepravovaných zvierat z miesta nehody alebo mimoriadnej udalosti a 

zadokumentovať pôvodný stav, začať vlastné vyšetrovanie a poskytovať potrebnú súčinnosť 

záchranným zložkám, Policajnému zboru a vyšetrovaciemu orgánu.  

Vyšetrovací orgán vyšetruje príčiny a okolnosti vzniku vážnych nehôd, ku ktorým 

došlo v železničnej infraštruktúre. Vyšetrovací orgán môže vyšetrovať aj menšiu nehodu 

alebo mimoriadnu udalosť, vrátane technických porúch v štrukturálnych subsystémoch alebo 

v komponentoch, ak by ich opakovanie mohlo pri nepatrne zmenených podmienkach viesť k 

vážnej nehode. Pritom by mal zohľadniť: 

a) vážnosť nehody alebo mimoriadnej udalosti, 
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b) či nehoda alebo mimoriadna udalosť tvorí súčasť opakujúcich sa udalostí alebo reťazca 

súvisiacich udalostí, ktoré by mohli ohroziť celý existujúci železničný systém, 

c) či nehoda alebo mimoriadna udalosť má vplyv aj na bezpečnosť železničného systému 

Európskeho spoločenstva a 

d) požiadavky a návrhy manažéra infraštruktúry, železničných podnikov, bezpečnostného 

orgánu alebo orgánov iných členských štátov. 

4. VYŠETROVANIE NEHÔD A MIMORIADNYCH UDALOSTÍ 

Vyšetrovaním sa rozumie postup, ktorý zahŕňa zhromažďovanie a analýzu informácií o 

nehode alebo o mimoriadnej udalosti, vypracovanie záverečnej správy s uvedením záverov 

a zistenia príčin nehody alebo pôvodu mimoriadnej udalosti, ako aj vypracovanie 

bezpečnostných odporúčaní pre manažéra infraštruktúry a pre železničný podnik. Cieľom 

vyšetrovania je prevencia nehôd a možnosti ďalšieho zvýšenia úrovne bezpečnosti 

existujúceho železničného systému a nie zaoberať sa otázkami viny a právnej zodpovednosti 

konkrétnych osôb. Rozsah vyšetrovania, osobu vyšetrovateľa alebo zloženie vyšetrovacej 

komisie, ako aj postup, ktorý sa má použiť pri vyšetrovaní, určí vyšetrovací orgán 

s prihliadnutím na cieľ a zásady prevencie nehôd a na poznatky z predchádzajúcich nehôd 

a mimoriadnych udalostí, ktoré možno využiť na zvýšenie úrovne bezpečnosti existujúceho 

železničného systému. 

Vyšetrovanie sa vykonáva nezávisle na vyšetrovaní, ktoré uskutočňuje Policajný zbor, 

Železničná polícia, alebo iný orgán zaoberajúci sa otázkami viny a zodpovednosti 

konkrétnych osôb (ďalej len „policajné vyšetrovanie“), a na vyšetrovaní, ktoré uskutočňuje 

manažér infraštruktúry a železničný podnik. Ten, kto uskutočňuje policajné vyšetrovanie, 

môže požiadať vyšetrovací orgán o vyšetrenie aj iného prípadu v železničnej infraštruktúre, 

než je nehoda. Vyšetrovací orgán môže takej požiadavke vyhovieť, ak takéto vyšetrovanie 

neohrozí vyšetrovanie vážnej nehody alebo nezávislosť jeho vyšetrovania. To isté platí, ak o 

vyšetrenie nehody požiada iný štátny orgán.  

Vyšetrovateľom (znalcom) sa rozumie fyzická osoba poverená vyšetrovacím orgánom, 

aby zodpovedala za organizáciu, uskutočnenie a kontrolu vyšetrovania. Ak bola na 

vyšetrovanie zostavená vyšetrovacia komisia, úlohy vyšetrovateľa je povinný zabezpečovať 

jej predseda. Ten, kto uskutočňuje policajné vyšetrovanie, je povinný v čo najkratšom 

možnom čase umožniť vyšetrovateľovi vykonávať úlohy čo najúčinnejším spôsobom a v čo 

najkratšom čase. Najmä mu musí spoločne s ním alebo samostatne umožniť: 
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a) prístup na miesto nehody alebo mimoriadnej udalosti, ako aj prístup k železničným 

vozidlám, k železničnej trati a k zariadeniam na riadenie a zabezpečenie chodu vlakov a na 

návestenie, 

b) okamžité zaznamenanie dôkazov a odobratie vzoriek z trosiek alebo z vraku železničných 

vozidiel, zariadení a komponentov na účely ich preskúmania a analýzy, 

c) prístup k obsahu záznamových zariadení a využitie takého obsahu na účely vyšetrovania, 

d) prístup k výsledkom prehliadok tiel obetí a k lekárskym nálezom a k lekárskym správam 

a pitevným protokolom, 

e) prístup k výsledkom vyšetrovania vlakového personálu a ostatných železničných 

zamestnancov, ktorí boli účastníkmi nehody alebo mimoriadnej udalosti, 

f) vypočutie zúčastneného železničného personálu a svedkov, 

g) prístup k všetkým údajom, informáciám a záznamom, ktoré má manažér infraštruktúry, 

dotknutý železničný podnik alebo bezpečnostný orgán a sú dôležité pre vyšetrovanie. 

 

Vyšetrovateľ (znalec) pri výkone svojich úloh koná nezávisle a má oprávnenia bez 

súhlasu inej osoby vstupovať na miesto nehody alebo mimoriadnej udalosti, k troskám 

železničných vozidiel a k zariadeniam železničnej infraštruktúry a požadovať vysvetlenie od 

osôb, ktoré môžu svojou výpoveďou prispieť k vyšetrovaniu. 

5. POSTUP VYŠETROVANIA A SPRÁVY Z VYŠETROVANIA 

Vyšetrovací orgán je príslušný na vyšetrovanie nehôd na území Slovenskej republiky. Ak 

nie je možné zistiť, či sa nehoda stala na území Slovenskej republiky alebo v inom členskom 

štáte, alebo ak k nej došlo na zariadení alebo v blízkosti zariadenia na spoločnej štátnej 

hranici s iným členským štátom, vyšetrovací orgán sa s vyšetrovacím orgánom iného 

členského štátu dohodne, ktorý z nich uskutoční vyšetrovanie, alebo sa dohodnú na 

spoločnom vyšetrovaní. Ak sa dohodnú, že vyšetrovanie uskutoční vyšetrovací orgán, umožní 

vyšetrovaciemu orgánu iného členského štátu zúčastniť sa vyšetrovania a zabezpečí mu 

neobmedzený prístup k výsledkom vyšetrovania. Ak sa na nehode podieľal železničný 

podnik, ktorý má sídlo v inom členskom štáte alebo ktorému udelil licenciu orgán v inom 

členskom štáte, vyšetrovací orgán vyzve vyšetrovací orgán tohto iného členského štátu na 

účasť na vyšetrovaní. To nevylučuje spoluprácu vyšetrovacieho orgánu s vyšetrovacím 

orgánom iného členského štátu na základe dohody aj za iných okolností.  
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Vyšetrovací orgán je stály orgán určený na vyšetrovanie nehôd a mimoriadnych udalostí, 

ktorý musí: 

a) mať stále k dispozícii aspoň jedného vyšetrovateľa spôsobilého okamžite začať 

vyšetrovanie, 

b) byť organizačne a právne nezávislý na manažérovi infraštruktúry, na železničných 

podnikoch, na orgánoch a na iných osobách, ktorých záujmy by mohli byť v rozpore s 

úlohami vyšetrovacieho orgánu, a  

c) byť funkčne oddelený od bezpečnostného orgánu a od regulačného orgánu. 

Manažér infraštruktúry, železničný podnik a bezpečnostný orgán sú povinní ihneď ohlásiť 

nehodu alebo mimoriadnu udalosť vyšetrovaciemu orgánu. Vyšetrovací orgán musí 

bezodkladne zareagovať na také ohlásenie a urobiť okamžite nevyhnutné opatrenia, aby 

vyšetrovanie mohlo začať najneskôr do týždňa od prijatia ohlásenia. 

Vyšetrovanie sa musí uskutočňovať čo najotvorenejším spôsobom tak, aby sa všetci 

zúčastnení mohli vyjadriť počas vyšetrovania a aby mali prístup k výsledkom vyšetrovania. 

Manažér infraštruktúry, dotknutý železničný podnik, bezpečnostný orgán, poškodení, rodinní 

príslušníci obetí, výrobcovia subsystémov a komponentov, záchranné služby, ako  aj 

zástupcovia zamestnancov železničného podniku a zástupcovia iných užívateľov železničnej 

infraštruktúry musia byť pravidelne informovaní o vyšetrovaní a o jeho pokroku a ak je to 

možné, musia dostať príležitosť vyjadriť svoje názory a stanoviská k vyšetrovaniu a podať 

pripomienky k údajom v návrhu správy z vyšetrovania.  

Vyšetrovací orgán vedie vyšetrovanie tak, aby v čo najkratšom možnom čase skončil 

vyšetrovanie na mieste nehody a umožnil železničnému podniku odstrániť poškodené 

železničné vozidlá a manažérovi infraštruktúry čo najskôr obnoviť prevádzku železničnej 

infraštruktúry pre železničnú dopravu. Vyšetrovací orgán poskytne na vyšetrovanie každej 

nehody vhodné prostriedky zahŕňajúce prevádzkové a technické posudky potrebné na 

vyšetrovanie. Posudok môže získať z vlastnej činnosti alebo obstarať v závislosti od povahy 

nehody. Vyšetrovací orgán spolupracuje na vyšetrovaní s vyšetrovacími orgánmi iných 

členských štátov. Vyšetrovací orgán je povinný podľa možností vyhovieť dožiadaniam 

vyšetrovacích orgánov iných členských štátov alebo Európskej železničnej agentúre a 

poskytnúť požadovanú súčinnosť, najmä poskytnúť údaje, odborné posudky alebo vykonať 

technické kontroly, analýzy alebo hodnotenia. Vyšetrovací orgán sa zúčastňuje na spolupráci 

s Európskou železničnou agentúrou a s vyšetrovacími orgánmi iných členských štátov, najmä 

na aktívnej výmene stanovísk a skúseností z vyšetrovania na účely rozvoja spoločných 
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vyšetrovacích metód, vypracovania spoločných zásad sledovania realizácie bezpečnostných 

odporúčaní a prispôsobenia vývoja vyšetrovania technickému a vedeckému pokroku. 

Z každého vyšetrovania nehody vypracuje vyšetrovateľ správu. V správe uvedie ciele 

vyšetrovania a podľa možnosti aj odporúčania týkajúce sa bezpečnosti železničného systému. 

Obsah a rozsah správy z vyšetrovania musí zodpovedať druhu a závažnosti nehody a 

významu zistení. Správa vyšetrovateľa je podkladom na vypracovanie záverečnej správy 

vyšetrovacieho orgánu. Vyšetrovací orgán vydá záverečnú správu z vyšetrovania v čo možno 

najkratšom čase, najneskôr do 12 mesiacov od nehody. Vyšetrovací orgán poskytne záverečnú 

správu s odporúčaniami na zvýšenie bezpečnosti železničného systému bezpečnostnému 

orgánu a na základe dožiadania je povinný ju poskytnúť aj Železničnej polícii a Policajnému 

zboru. O obsahu záverečnej správy informuje manažéra infraštruktúry, dotknutý železničný 

podnik, výrobcov subsystémov a komponentov, užívateľov železničnej infraštruktúry, ako aj 

orgány v iných členských štátoch, a v primeranom rozsahu aj poškodených, rodinných 

príslušníkov obetí, záchranné služby a zástupcov zamestnancov manažéra infraštruktúry a 

dotknutého železničného podniku. Bezpečnostné odporúčania uvedené v záverečnej správe z 

vyšetrovania sú adresované bezpečnostnému orgánu a podľa obsahu, aj iným orgánom 

a zainteresovaným osobám v iných členských štátoch. Bezpečnostný orgán je povinný prijať 

opatrenia na zabezpečenie primeraného zohľadnenia bezpečnostných odporúčaní a na 

zabezpečenie ich uplatňovania. Bezpečnostné odporúčanie nesmie utvárať prezumpciu viny 

alebo zodpovednosti konkrétnej osoby za nehodu. Bezpečnostný orgán a iné orgány a osoby, 

ktorým bolo adresované bezpečnostné odporúčanie, sú povinné najmenej raz ročne 

informovať vyšetrovací orgán o opatreniach prijatých alebo plánovaných na základe 

bezpečnostného odporúčania. Vyšetrovací orgán každoročne do 30. septembra zverejňuje vo 

vestníku ministerstva a na svojej internetovej stránke výročnú správu o vyšetrovaniach 

vykonaných v predchádzajúcom kalendárnom roku, o vydaných bezpečnostných 

odporúčaniach a o opatreniach prijatých v súlade s vydanými predchádzajúcimi 

odporúčaniami. 

ZÁVER 

Hlavným cieľom využitia znaleckého dokazovania pri analýze a vyšetrovaní 

nehodovej alebo mimoriadnej udalosti je absolútne nezávislý a vysoko  odborný výsledok 

záveru. Znalec podáva kompletný obraz o priebehu a variantných možnostiach vzniku 

nehodovej alebo mimoriadnej udalosti, čo prispieva ku podrobnej analýze danej udalosti 
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a prijatiu takých záverov, ktoré by mali zabezpečiť zamedzeniu opakového vzniku tejto 

udalosti. V prípade vzniku veľkých nehôd sa odporúča vytvoriť tím znalcov, ktorí by 

podrobnejšie a presnejšie stanovili objektívne príčiny vzniku nehody. Tento postup je vhodný 

jednoznačne dodržať najmä pri škodách veľkého rozsahu a pri fakte, že priamym vplyvom 

nehodovej udalosti došlo ku obetiam na životoch alebo zraneniu viacerých osôb. 

 
Príspevok je spracovaný v rámci riešenia grantovej úlohy KEGA 

012ŽU-4/2012 „Inovácia metód výučby laboratórneho dopravného výcviku v študijnom 
programe železničná doprava"  na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 

Žilinskej univerzity v Žiline. 
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VYUŽITIE REVERZNEJ LOGISTIKY V PROCESE 

RECYKLÁCIE 

V dnešnej dobe pri stále zvyšujúcej sa kapacite výroby a spotreby spoločnosť sa potyká 

aj so zvyšujúcim sa množstvom odpadov. Vzniká potreba ich prepravy,  uskladnenia, 

likvidácie alebo recyklácie. Pri riešení týchto situácií môže pomôcť aplikácia reverznej 

logistiky. Je to pomerne nová oblasť, ale v poslednej dobe sa čoraz viac dostáva do pozornosti 

známa aj ako zelená logistika. 

Spätné toky pre podniky sú veľakrát ekonomicky veľmi náročne. Preto je potrebne 

vytvoriť podmienky, v ktorých spätné toky budú ekonomické resp. budú kumulovať zisk, 

ktorý je pohonom pre každé podnikanie. Vhodné podmienky sa môžu vytvoriť len v režime 

trhovej otvorenej ekonomiky. V týchto podmienkach môžu vznikať podniky zamerané na 

spätné toky podnikov a tieto služby môžu poskytovať v režime outsourcingu a tak kumulovať 

vlastný zisk a pritom odľahčiť od týchto činnosti podniky produkujúce odpady. Takto na 

reverznú logistiku sa môžeme pozerať z dvoch uhlov pohľadu. Jednak je to ochrana 

prírodných zdrojov (ich efektívnejšie využívanie predlžením životnosti výrobkov prípadne 

uzatváraním materiálových tokov prostredníctvom recyklácie materiálov)  a jednak sú to 

záujmy podnikových subjektov. 

Reverzná logistika zahŕňa  logistické aktivity dopravy, prepravy a riadenia zásob, 

pričom sa však zameriava najmä na spätný premiestňovací proces. Hlavnou úlohou reverznej 

logistiky je zber, triedenie, demontáž a spracovanie už použitých výrobkov, súčiastok, 

vedľajších produktov, nadbytočných zásob a obalového materiálu, s cieľom zabezpečenia ich 

opätovného použitia alebo materiálového zhodnotenia spôsobom, ktorý je ekologicky šetrný 

a ekonomicky zaujímavý. Aplikácia reverznej logistiky tak podporuje alternatívne  využitie 

výrobkov a tovarov, ktoré už raz boli použité. Vo všeobecnosti teda možno reverznú logistiku 

definovať ako proces opätovného získavania recyklovateľných a znovu použiteľných 

materiálov, odpadov a znovu spracovaných položiek z bodu spotreby, použitia alebo 

zneškodnenia napäť do výrobného procesu. Reverzná alebo tzv. zelená logistika v sebe zahŕňa 

aktivity, ktoré smerujú k minimalizácii odpadov z výroby a podporuje materiálovú recykláciu.  

Ako je jasne z vyššie uvedeného reverzná alebo zelena logistika je úzko spojená 

s recykláciou, ktorá je definovaná ako opätovné zhodnotenie materiálov a látok získaných 

z odpadu vo výrobnom procese na pôvodný alebo iný účel. Bežne sa recyklujú kovy, ako 

železo, hliník a meď, sklo, papier, rôzne druhy plastov, a iné typy odpadov, ako napríklad 
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elektronický odpad, ktorý sa skladá z viacerých typov materiálov (obr. 1.). Takto získané 

materiály sa používajú buď samostatne alebo ako prímes pri výrobe produktov z primárnych 

surovín, za účelom zníženia výrobných nákladov a v niektorých prípadoch aj za účelom 

zlepšenia vlastností  produktu z prvotných surovín. 

 
Obr. 1. Schéma separovaného zberu surovín(zdroj: vlastné prepracovanie z [2]) 

Proces recyklácie sa dá rozdeliť na štyri fázy: 
1. fáza zberu surovín, 
2. fáza koncentrácie druhotných surovín, 
3. fáza separácie, 
4. fáza spracovania a prípravy na opätovnú spotrebu. 

Pred zahájením  samotnej recyklácie je veľmi podstatná fáza získavania  druhotnej 

suroviny vhodnej pre recykláciu, teda proces zberu surovín. V tomto kroku sú materiálové 

toky orientovane z množstva miest vzniku surovín do obmedzeného počtu zberných miest. 

Táto fáza je právom považovaná za najzložitejšiu z hľadiska organizácie. V tejto fáze hlavnou 

úlohou logistiky je zabezpečiť jednotnú intenzitu materiálových tokov v celom procese. Je to 

veľmi zložitá úloha, nakoľko každá etapa musí mať odlišný výkon. V danom procese 

„najužším“ miestom je  práve zber surovín nakoľko práve prílev druhotných surovín  určuje 

výkonnosť celého procesu recyklácie. Preto dodávky druhotných surovín musia byť plynulé a 

stabilné. Z pohľadu logistiky môžeme charakterizovať dva spôsoby zberu a to, pasívny a 

aktívny  spôsob. 

Pasívny spôsob spočíva v tom, že suroviny vhodné na recykláciu zberajú priamo 

pracovníci podniku alebo obyvateľstvo. Hlavnou nevýhodou tejto metódy je riziko, že 
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suroviny skončia na skládke alebo budú inak zničené. Dá sa povedať, že pasívny spôsob 

zberu je nespoľahlivý a malo efektívny, oveľa spoľahlivejší je aktívny spôsob, kde zber 

surovín realizuje špecializovaný podnik. Tento spôsob však vyžaduje pre podnik slobodný 

prístup k miestam vzniku surovín. 

Druhá fáza koncentrovania recyklovateľných surovín z hľadiska logistiky má podobu 

operatívnej zásoby, ktorá zabezpečuje nepretržitosť a spoľahlivosť systému. Tiež slúži na 

preklenutie času nevyhnutného na prepravu, ak sú miesta koncentrácie a miesta spracovania 

vzdialené od seba. 

Tretia fáza koncentrovania recyklovateľných surovín je samotný proces separácie, t. j. 

oddeľovanie potrebného materiálu od nepotrebného, nového od starého a pod.. Cieľom tohto 

procesu je získať suroviny vhodné na ďalšiu recykláciu a ktoré vyhovujú podmienkam 

stanoveným spotrebiteľom. Vytriedené suroviny sa v štvrtej fáze pripravujú na spracovanie 

a konečnej spotrebe. 

Ďalším krokom  nasledujúcom po výrobe je, ako u každého iného produktu, odbyt. 

S odbytom súvisí aj marketing, v súčasnosti je situácia pri predaji tovarov z recyklovaných 

materiálov oveľa jednoduchšia ako v minulosti, keď postoj obyvateľstva bol skôr negatívny a 

podniky museli búrať rozličné mýty o recyklácie. Dneska si spoločnosť už uvedomuje prínos 

recyklácie a tak „zelené“ podniky sa stávajú čo raz populárnejší. 

 

 
Obr. 2. Tradičná schéma spracovania surovín (zdroj: vlastné spracovanie) 

 
Obr. 3. Proces spracovania surovín s využitím recyklácie(zdroj: vlastné spracovanie) 
Hlavnou zásadou uplatňovania reverznej logistiky v procese recyklácie je stanovenie 

požiadaviek na recykláciu produktu už pri jeho navrhovaní a projektovaní. To znamená, aby 

fungovala recyklácia na vysokej úrovni musia sa najskôr stanoviť spôsoby a možnosti 

opätovného spracovania daného produktu.  

Ďalšou podmienkou pre fungujúci systém recyklácie sú dostupné informácie 

o možnostiach využívania druhotných surovín. V tomto smere už dochádza k realizovaniu 
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rôznych environmentálnych záväzkov a tiež sa pracuje na určení základnej stratégie pre 

prevenciu vzniku a využívania odpadov.  

Využitie logistických postupov v procese recyklácie umožňuje: 

- zvýšiť efektivitu využitia druhotných surovín, 
- znížiť náklady na prepravu odpadu a nerecyklovateľných surovín, 
- vopred naplánovať procesy návratnosti a druhotného spracovania vo výrobných 

podnikoch, 
- znížiť náklady na výrobu prostredníctvom využívania druhotných namiesto nákupu 

nových zásob, 
- riešiť problém z uskladňovaním a likvidáciou odpadov. 

Uplatňovanie zásad reverznej logistiky na základe vyššie spomínaných dôvodov sa tak javí 

ako veľmi užitočný a praktický nástroj v navrhovaní modelov recyklácie a pomáha tak riešiť 

problém odpadového hospodárstva. 

Príspevok vznikol v rámci riešenia grantového projektu KEGA 012ŽU-4/2012 
„Inovácia metód výučby laboratórneho dopravného výcviku v študijnom programe železničná 
doprava“ na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. 
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V LOGISTICKÝCH ŘETĚZCÍCH – PLÁNY PRO ROZVOJ 
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Anotace: Příspěvek se zabývá výstupy z projektu EU s akronymem FLAVIA. Úkolem 

Univerzity Pardubice bylo sumarizovat chybějící prvky infrastruktury na koridoru projektu 

FLAVIA a stanovit pořadí problémů, jehož odstraněním dojde k nejlepšímu zvýšení 

propustnosti koridoru v oblasti rozvoje terminálů. 

Klíčová slova: FLAVIA, koridor, logistický řetězec 

1 Úvod 

Všechny projekty ve střední Evropě, které jsou zaměřeny na oblast dopravy 

a logistiky mají něco společného. Cílem těchto projektů je zlepšení nějaké části dodavatelsko-

odběratelského řetězce. Zlepšení se může uskutečnit prostřednictvím Zelené logistiky a to 

snížením nákladů na dopravu, vyšším energetickým využitím atd. Přínosy projektu Flavia 

spočívají v lepší informovanosti dopravců, že jejich podnikání může být efektivnější. Tento 

článek je o dílčí aktivitě 4.2.2, která se týká akčního plánu pro rozvoj terminálů, jak 

postupovat při odstraňování úzkých (problematických) míst. Splnění akčního plánu bude mít 

pozitivní vliv na spolehlivost logistického řetězce a na podporu železniční dopravy. 

Implementace akčního plánu k odstranění překážek v konečném důsledku změní podmínky 

podél koridoru Flavia a podpoří středoevropské cíle a logistický trh. Akční plán je také 

jedním z hlavních výstupů projektu Flavia. 

Program podpory ve Střední Evropě má čtyři priority: inovace, dostupnost, životní 

prostředí a konkurenceschopnost. Dílčí aktivita 4.2.2 patří do kapitoly dostupnost, která je 

předpokladem pro volný přístup na trh a interoperabilitu železničního trhu. Tato dílčí aktivita 

je komplementárně spojena s 4.2.1 a 4.2.3, a měly by být posuzovány společně.  

V předchozích částech projektu Flavia byly objeveny některé překážky v logistickém 

řetězci. Nejdůležitější částí tohoto dílčího cíle je akční plán, jak odstranit tyto překážky podél 

koridoru ve spolupráci zemí Flavia. To bude mít synergický a multiplikační účinek 

na přepravním trhu a do logistického řetězce. Závěry všech tří dílčích akcí pak budou 

v souladu s cíli politiky pro Střední Evropu. 
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1.1 Výsledky pro Českou republiku (PP5) 

Na území České republiky se nachází 10 terminálů. Otázka je: Jak je možné zvýšit 

kapacitu a atraktivitu terminálů jako rozhraní mezi intermodálními druhy dopravy? 

Tabulka 1: Problémy s kapacitou terminálů - Česká republika 

Typ problému TP č. 
Počet příslušných 

terminálů 
(v %) 

Význam týkající se 
kapacity 

(5 velmi vysoká až 
1 = velmi nízká) 

relativní pořadí 
(násobení 

sloupce [2] s [3] 
děleno 500 
(maximum) 

[1]  [2] [3] [4] 
Nedostatek manipulačního 

zařízení 1 50 4 0,40 

Příliš malý prostor pro 
skladování 2 20 4 0,16 

Neostatečná únosnost 
plochy terminálu 3 20 3 0,12 

Příliš malý prostor pro 
překládku 4 30 3 0,18 

Žádný volný prostor pro 
budoucí rozšíření terminálu 5 50 2 0,20 

Nedostatečná kapacita 
silničního spojení 6 10 3 

 
0,06 

 
Nedostatečná kapacita 
železničního spojení 7 10 4 0,08 

Nedostatečná délka 
staničních kolejí 8 60 4 0,48 

Nedostatečná kapacita 
spojení vnitrozemských 

vodních cest (pokud vůbec 
existuje) 

9 60 3 0,36 
 

Příliš krátká otevírací doba 10 40 3 0,24 
Právní omezení místních 
orgánů (pracovní doba, 
hluk, znečištění, atd.) 

11 25 5 0,25 

Tabulka 1 prezentuje analýzu stávajících terminálů v České republice. Nejdůležitější 

problémy s kapacitou, jsou nedostatek manipulačních zařízení a příliš krátké kolejové dráhy. 

Tabulka 2 ukazuje součet ohodnocení opatření na terminálech v konečném pořadí 

důležitosti. 
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Tabulka 2: Lokalizace opatření ke zvýšení kapacity terminálu - Česká republika 

Terminál Opatření 
Konečné 
pořadí 

"C" 

Součet 
"C ” 

Praha 
Uhříněves 

8M1: Prodloužení kolejí 2,88 5,28 1M2: Pronájem manipulační techniky 2,40 

Ostrava 
8M2: Výstavba nových tratí 2,40 

4,68 10M1: Non-stop 1,20 
4M1: Reorganizace oblasti v terminálu 1,08 

Mělník 
1M1: Nákup manipulační techniky 

 2,00 3,44 
10M2. Otevřeno (sobota a neděle) 1,44 

Děčín 8M1: Prodloužení kolejí 2,88 2,88 
Praha 

Žižkov 1M2: Pronájem manipulační techniky 2,40 2,40 

Přerov 10M2. Otevřeno (sobota a neděle) 1,44 2,24 5M1: Nákup pozemků 0,80 

Lovosice 1M1: Nákup manipulační techniky 
 2,00 2,00 

Brno 1M1: Nákup manipulační techniky 
 2,00 2,00 

Plzeň 1M1: Nákup manipulační techniky 
 2,00 2,00 

Ústí nad 
Labem 10M2. Otevřeno (sobota a neděle) 1,44 1,44 

Závěry 

Bylo zjištěno, že nedostatečné propojení terminálů a logistických center je největším 

nedostatkem ČR. Vzhledem k tomu, že logistická centra umožňují nabízet terminálům širší 

škálu služeb, je nutné podporovat jejich vznik. Větší tok obchodních příležitostí by umožnil 

větší tok finančních prostředků pro rozvoj terminálů. Z tohoto důvodu musí být terminály 

moderní a měly by být rovněž financovány více či méně nezávisle. Pro intermodální dopravu 

je nezbytná také státní podpora k zahájení podnikání. 

 
Tento příspěvek byl napsán za podpory projektu číslo 2CE189P2 „FLAVIA”. 
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V LOGISTICKÝCH ŘETĚZCÍCH – PLÁNY PRO  

Anotace: Příspěvek se zabývá výstupy z projektu EU s akronymem FLAVIA. Úkolem 

Univerzity Pardubice bylo sumarizovat chybějící prvky infrastruktury na koridoru projektu 

FLAVIA a stanovit pořadí problémů, jehož odstraněním dojde k nejlepšímu zvýšení 

propustnosti koridoru v oblasti dopravní infrastruktury. 

Klíčová slova: FLAVIA, koridor, logistický řetězec 

1 PŘEHLED NAVRŽENÝCH ČINNOSTÍ 

Hlavním cílem aktivity 4.2.1 je nalezení opatření pro odstranění úzkých hrdel na 

koridoru FLAVIA. V prvním kroku byla úzká místa v jednotlivých zemích v oblastech 

železniční, vodní a silniční dopravy identifikována a popsána. Všechna úzká hrdla byla 

vyznačena na národních grafech. Následně byla nalezena a vyhodnocena odpovídající 

opatření pro odstranění těchto úzkých hrdel. Autoři z jednotlivých zemí koridoru FLAVIA 

rovněž graficky vyjádřili nákladnost a předpokládanou dobu realizace jednotlivých opatření. 

V každé zemi bylo ze všech navržených opatření vybráno pět TOP opatření. Každé z těchto 5 

TOP opatření bylo detailně technicky specifikováno. Všechna TOP 5 opatření ze všech zemí 

byla sumarizována v tabulce, vyhodnocena a bylo určeno jejich pořadí.  

Opatření, která se vztahují k TEN-T síti v železniční dopravě, byla shledána jako 

nejdůležitější pro odstranění úzkých hrdel. V Rakousku se jedná o výstavbu druhé traťové 

koleje na trati Linz – Summerau s napojením na Českou republiku. V obou těchto zemích 

byla tato trať zařazena mezi TOP 5 opatření. Tato trať vytváří paralelní spojení ke spojení 

Německa (Děčín), Rakouska a Slovenska (Břeclav).  Pro koridor FLAVIA je velmi důležité 

odstranění úzkých hrdel na IV. TEN-T koridoru. Tratě na území Slovenska, díky jeho 

geografické poloze, vytvářejí vzhledem k hlavním přepravním proudům pro FLAVIA koridor 

tangenciální spojení. Nicméně i tak je odstranění úzkých hrdel v relaci Slovensko – Ukrajina 

velmi důležité. Stejně tak spojení v západní části Slovenska (Žilinského samosprávného kraje) 

s Rakouskem přes Bratislavu je pro železniční nákladní dopravu důležité. Přestože to nebylo 

vždy zmíněno, vybudování ETCS L2 je velmi důležité ve všech zemích. 

V předchozích aktivitách projektu FLAVIA vyla některá úzká hrdla odhalena 

v oblasti infrastruktury, zřizování terminálů, ale i v oblasti právních a jiných předpisů. 
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Nejdůležitější součástí každé dílčí aktivity projektu je tzv. „akční plán“ (Action Plan) jak 

odstranit tato úzká hrdla při spolupráci zemí ležících na koridoru FLAVIA. To bude mít 

synergický a multiplikační efekt na dopravní trh a logistické řetězce. Závěry všech tří dílčích 

aktivit projektu jsou v souladu s cíli středoevropského programu. 

1.1 VÝSLEDKY ZA ČESKOU REPUBLIKU – NAVRŽENÁ OPATŘENÍ 

Je potřebné zmínit, že úzká hrdla v České republice jsou spojena s vysokým využitím 

kapacit železničních tratí, jedná se tedy o „liniová úzká hrdla“. Řešení ale nelze spatřovat 

v rekonstrukci tratí, protože většina z nich byla v posledních letech rekonstruována v rámci 

vytváření tzv. koridorů. Některé stavby nelze změnit, neboť jejich rekonstrukce byla 

provedena s podporou Evropské unie a vztahuje se na ně určité časové období, kdy 

rekonstruované tratě nelze měnit. Řešení je tak spatřováno v rámci aplikace ETCS 

a v naplňování TSI (technických specifikací interoperability).  

Druhá skupina úzkých hrdel je spojena s odlišnými předpisy pro provozování drážní 

dopravy v ČR a v sousedních státech, zejm. v Rakousku a Německu. Určité problémy jsou 

spojeny i s použitím více elektrizačních soustav. 

 
 

 
Obrázek 1: Mapa úzkých míst – Česká republika 

Uvedená úzká hrdla jsou reprezentována ve výše uvedené mapě. Z důvodů 

omezeného prostoru u jednotlivých grafických bodů je bližší popis uveden dále:  
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BR1: využití kapacity železničních tratí přes 90 % (konkrétnější údaj nebyl ze strany 

SŽDC k dispozici (viz část 3 projektu FLAVIA). Uvedená trať z Děčína do Břeclavi je 

po rekonstrukci a nelze tedy očekávat rekonstrukční nebo modernizační práce pro zvýšení 

kapacity v krátkodobém časovém horizontu (s výjimkou instalace ETCS). 

BR2: využití kapacity železničních tratí přes 90 % (konkrétnější údaj nebyl ze strany 

SŽDC k dispozici (viz část 3 projektu FLAVIA). Uvedená trať z Bohumína (Polska) 

do Břeclavi je po rekonstrukci a nelze tedy očekávat rekonstrukční nebo modernizační práce 

pro zvýšení kapacity v krátkodobém časovém horizontu (s výjimkou instalace ETCS – 

v realizaci). 

BR3: využití kapacity železničních tratí přes 90 % (konkrétnější údaj nebyl ze strany 

SŽDC k dispozici (viz část 3 projektu FLAVIA). Uvedená trať je vedena komplikovaným 

terénem tak, že nelze předpokládat významné zlepšení parametrů trati provedením 

rekonstrukce. Řešení je spatřováno ve využívání „paralelního“ spojení Praha – Veselí 

nad Lužnicí vedle aplikace systému ETCS L2. 

BR4: odlišné podmínky pro provozování železniční dopravy na obou stranách státní 

hranice, především v případě Rakouska a Německa. Řešení je spatřováno v důsledné aplikaci 

Technických specifikací interoperability (TSI), stejně jako v aplikaci ETCS. 

BR5: Na státních hranicích s Německem a Rakouskem dochází ke změně 

elektrického napájecího systému na střídavou soustavu 15 kV 16,7 Hz (úzké hrdlo BR5a), 

stejně jako uvnitř České republiky mezi střídavou elektrickou soustavou 25 kV 50 Hz a 

stejnosměrnou soustavou 3 kV (BR5b). Většina těchto stykových míst je realizována uvnitř 

traťového úseku (s výjimkou stykových stanic Kutná Hora hl. n. a Nedakonice), proto je zde 

nutnost využívat vícesystémová elektrická hnací vozidla. Z hlediska technologicko-

provozního to není problémem, ale tato nutnost může být problémem např. při vstupu nových 

dopravců na železniční trh. 

BW1: kolísající stav vodní hladiny omezuje možnost plavby mezi Děčínem a Ústím 

nad Labem v blízkosti německé státní hranice. 

BW2: poloha České republiky na rozvodí Labe, Odry a Dunaje způsobuje nepříliš 

vhodné přírodní podmínky pro vnitrozemskou vodní dopravu. Tyto řeky nejsou dosud 

propojeny, přestože jejich propojení je plánováno již po velmi dlouhou dobu. 
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BH1: Hlavní dálniční komunikace v České republiky, dálnice D1, vykazuje vysoké 

využití kapacity. Intenzita dopravního proudu se pohybuje kolem 35 000 vozidel/24 h 

ve střední části dálnice (v okolí města Jihlava).  

Druhé (paralelní) spojení dálničního typu spojující Prahu a severní Moravu 

s využitím dálnice D11 a rychlostní silnice R35 stále nebylo dokončeno. Tyto komunikace 

mohou být využity jako náhrada chybějícího propojení řek Labe, Odry a Dunaje pomocí 

silniční dopravy.  

1.1.2 POŘADÍ (PRIORITY) NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ 

Následující obrázek vyjadřuje vazby mezi třemi základními charakteristikami 

jednotlivých navrhovaných opatření. Dopad většiny opatření je z pohledu projektu FLAVIA 

hodnocen jako střední, protože zpravidla nepřinášejí úplně nová řešení, ale umožňují řadu 

věcí činit efektivnějšími cestami. Velký vliv (přínos) je spatřován v aplikaci jednotného 

(v unifikaci) systému řízení železniční dopravy. 

V případě vodní dopravy odstranění obou zmiňovaných úzkých hrdel významně 

zvýší využitelnost vnitrozemské vodní dopravy v podmínkách České republiky.  

 
Obrázek 2: Vizualizace nákladů, časového horizontu realizace opatření a jejich přínosů – 
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ZÁVĚR 

Vývoj dopravy ve světě je charakterizován maximální snahou o zvyšování rychlosti, 

spolehlivosti a přesnosti dodání v nákladní dopravě s využitím moderního technického 

vybavení. Méně dopravní práce zbývá na ostatní obory dopravy (letecká, vodní a potrubní) 

Kombinovaná doprava je v Evropě neoddělitelnou součástí dopravní politiky, zejm. díky 

možnosti redukce negativních vlivů silniční dopravy v oblastech životního prostředí, spotřeby 

energie a pohonných hmot, nákladů na údržbu dálnic a v oblasti vlivu pozemních komunikací 

na využití krajiny. Významné jsou i aspekty bezpečnosti silniční dopravy. 

Rozvoj železniční dopravní infrastruktury je zaměřen především do oblastí 

modernizace koridorů a zvyšování traťových rychlostí, na modernizaci stanic, kolejí, 

trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení.  

Investice do modernizace a inovace plavidel jsou nevyhnutelné, např. do konstrukce 

plavidla vyhovujícího standardním podmínkám říční plavby. Z dlouhodobého hlediska se 

jedná o konstrukci nových plavidel, ze středně a krátkodobého o modernizaci stávajících 

plavidel. 

Investice do modernizací a rekonstrukcí silniční infrastruktury za využití kvalitních 

materiálů jsou rovněž nezbytné, zejm. pro napojení intermodálních terminálů a přístavů. 

Možnosti financování jsou spatřovány v použití státních dotací a EU fondů. 

 
Tento příspěvek byl napsán za podpory projektu číslo 2CE189P2 „FLAVIA”. 
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ORGANIZER’S CHARACTERISTICS OF PUBLIC 

TRANSPORT IN SOUTH BOHEMIA 

Jiří Čejka1 

 

 

ABSTRACT 

The article describes the activities and the policy of the company Jikord s.r.o. as a 

public transport organizer in the South Bohemia Region. It is concerned with the 

company’s goals, public transport organization in the region as well as the future of 

traffic services. An emphasis is placed on the savings in the transport organization, i.e. 

financing of traffic services. 
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CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁTORA VEŘEJNÉ 

DOPRAVY V JIHOČESKÉM KRAJI 

Abstrakt: Článek charakterizuje činnost a koncepci společnosti Jikord s.r.o., jako 

organizátora veřejné dopravy v Jihočeském kraji. Věnuje se cílům společnosti, organizaci 

veřejné dopravy v kraji a budoucnosti dopravní obslužnosti. Důraz je kladen na problematiku 

úspor při organizaci dopravy tedy financování dopravní obslužnosti.  

Klíčová slova: dopravní obslužnost, dopravní politika, veřejná doprava, veřejná správa, 

integrovaný dopravní system, koncepce 

1. Vznik společnosti JIKORD s.r.o. a její činnost 

Důvodem založení společnosti JIKORD bylo oddělení výkonu samostatné 

působnosti v oblasti zajištění dopravní obslužnosti kraje od výkonu státní správy v přenesené 

působnosti, kterou bude nadále vykonávat Odbor dopravy a silničního hospodářství 

Krajského úřadu (dále jen ODSH KÚ). 

Cílem opatření je zvýšení ekonomické efektivnosti vynaložených veřejných 

finančních prostředků na základní dopravní obslužnost regionu, zejména optimalizací 

dopravních výkonů, prohloubením kontroly činnosti dopravců v provozní, přepravní i 

ekonomické oblasti v rámci objednaného rozsahu dopravní obslužnosti. Hlavním cílem je 

zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje (dále jen DO) v souladu s legislativou EU, 

ČR a příslušnými opatřeními kraje vyplývajícími z programových materiálů a usnesení 

samosprávy při splnění kvalitativních standardů jednotlivých dopravních oborů a druhů 

dopravy smluvními dopravci (poskytovateli dopravních služeb), při optimálním vynaložení 

dopravních výkonů a veřejných rozpočtových prostředků. Výhledovým cílem bude příprava a 

posouzení integrovaného dopravního systému kraje a při jeho případné realizaci také jeho 

organizace a řízení. 

Prostředkem k dosažení těchto cílů je vytvoření jednotné dopravní soustavy kraje, 

vycházející z koordinace dopravních oborů a druhů dopravy spadajících do DO a ostatní DO 

kraje navazující na sousední kraje (Plzeňský, Středočeský, Vysočina) a regiony (Dolní 

Bavorsko, Horní Rakousko, Dolní Bavorsko), při uplatňování důsledné kontroly 

poskytovaných dopravních a přepravních služeb smluvními dopravci a jimi předkládaných 

ekonomických podkladů. Uvedených cílů je dosahováno úzkou spoluprací s městskými a 
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obecními úřady, pověřenými obcemi s rozšířenou působností, ODSH KÚ na straně jedné, 

akademickou a výzkumnou dopravní základnou, dopravními odborníky i veřejností na straně 

druhé. Rozhodování společnosti je podřízeno plnění koncepčních záměrů a úkolů uložených 

zakladatelem. V rámci definování cílů společnosti, které jsou předpokladem vypracování 

koncepce a dopravního plánu, je potřebné definovat „podnikatelskou“ činnost společnosti. V 

prvním období činnosti společnosti byla ekonomickým výsledkem úspora vynakládaných 

finančních prostředků na zajištění DO (jde o prostředky na úhradu prokazatelných ztrát 

dopravců z důvodu závazků veřejné služby (dále jen ZVS) v oblasti DO). Úspory bylo 

dosaženo: 

 optimalizací vedení linek/spojů/vlaků v rámci kraje i v koordinaci s kraji sousedními, 
 nahrazením málo vytížených spojů/vlaků levnějším druhem (oborem) dopravy, 
 rušením nevyužitých spojů/vlaků, 
 uplatněním sankcí vyplývajících z kontrolní činnosti ve vztahu k dopravcům, 
 trvalým tlakem na dopravce, aby racionalizovali provoz a přepravu (využíváním 

hospodárnějších způsobů zajištění přepravy). 

V další fázi činnosti společnosti bude dosahováno kladného hospodářského 

výsledku, zejména: 

 poskytováním poradenských služeb ve veřejné hromadné dopravě (zpracováním 
studií, průzkumů apod.), 

 činností operátora integrovaného dopravního systému (IDS), 
 inženýrskou dopravní činností, 
 pedagogickou, publikační, vydavatelskou a výzkumnou činností 

2. Koncepce dopravní obslužnosti 

Při zpracování koncepce rozvoje regionální osobní dopravy a zajištění DO z ní 

vycházející a obsažené v dopravním plánu je třeba respektovat tato východiska a 

předpoklady: 

 Vnější (mimo regionální) podmínky: 
o  Koncepce musí vycházet z Dopravní politiky ČR a EU podporující páteřní 

železniční dopravu; 
o Koncepce musí respektovat skutečnost, že není dořešena harmonizace hlavních 

dopravních oborů – dopravy železniční a dopravy silniční; 
o Koncepce musí respektovat skutečnost, že není rozhodnuto o budoucnosti 

regionálních železničních tratí; 
o Koncepce musí respektovat skutečnost uzavření smluv s dopravci na 10 let. 
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 Vnitřní (regionální) podmínky: 
o Přepravní a zátěžové proudy osob mají nízkou intenzitu, což je důsledkem 

hospodářského potenciálu kraje a hustoty osídlení; 
o  Dopravní obsluha kraje, s velkým počtem malých sídel klade vysokou 

náročnost na dopravní obslužnost a finanční prostředky na její zajištění i 
efektivnost; 

Dopravní obslužnost je zajištěna dvěma samostatnými dopravními systémy: 

a) systémem veřejné linkové autobusové dopravy, 

b) systémem regionální železniční dopravy; 

Oba systémy mezi sebou navzájem málo kooperují. U obou systémů existují 

subsystémy dálkové a regionální dopravy, které se navzájem prolínají. Železniční doprava 

provozovaná dominantním dopravcem – ČD, a. s. v dálkové dopravě vychází z konceptu 

periodické (taktové) dopravy;  Linková autobusová doprava oproti regionální železniční 

osobní dopravě je dotačně čtyřikrát levnější. 

Veřejná linková autobusová doprava v ZVS 

Jihočeský kraj má uzavřeno celkem 17 smluv o ZVS, z toho je 15 s dopravci ve 

veřejné linkové autobusové dopravě. Dále je uzavřeno 14 smluv o závazku veřejné služby - 

žákovské jízdné. 

a) Linková doprava: 353 linek s proběhem (dopravním výkonem) cca 19 milionů 

ujkm/rok; 

b) Městská hromadná doprava (plnící funkci linkové dopravy v DO): 19 linek 

zajišťujících obsluhu obcí v širší aglomeraci. (Č. Budějovice 9 linek, Tábor 9 linek, 

Strakonice 1 linka) 

Drážní (železniční) doprava v ZVS: Smluvní vztah je uzavřen se 2 dopravci (ČD, 

a.s., JHMD a.s.). Na 19 tratích je provozováno cca 610 osobních a spěšných vlaků s 

dopravním výkonem cca 5,406 milionu vlkm/rok.  Pro účely statistiky železniční dopravy zde 

není zahrnuta drážní trolejbusová doprava zajišťovaná DP Města Č. Budějovice – uvedena 

výše. 

Doprava mimo režim DO 

Doprava mimo režim DO je doprava nedotovaná krajem (kraj neplatí prokazatelnou 

ztrátu z plnění závazku veřejné služby). 
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Veřejná linková autobusová doprava 

Mimo závazek veřejné služby je na území Jihočeského kraje komerčně provozováno 

celkem 100 linek (z toho 4 mezinárodní) s dopravním výkonem 4,7 miliónů ujetých km. 

Železniční doprava 

Na území Jihočeského kraje je dotováno státem prostřednictvím MD ČR dopravci 

ČD, a. s. 66 rychlíků včetně mezinárodních s dopravním výkonem 2,3 milionu vlkm/rok. 

Osobní doprava v DO, tj. veřejná linková autobusová doprava a drážní doprava (železnice, 

trolejbusy mimo územní obvod Statutárního města České Budějovice) spadá do kompetence 

kraje. Na těchto linkách/spojích a vlacích nesmí smluvní dopravci v jízdních řádech provádět 

žádné změny bez souhlasu objednatele – kraje. V souladu s uzavřenými smlouvami dopravci 

předkládají čtvrtletně a sumárně ročně vyúčtování ztráty z provozu. JIKORD provádí kontrolu 

předložených podkladů, včetně kontroly čtvrtletní úhrady ztráty. 
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INFORMATION SUPPORT OF LOGISTICS PROCESSES 

Silvia Čičmancová, Lucia Ďuranová1 

 

 

ABSTRACT  

The content of the article is the information support of the logistics processes, which is 

an integral part of many modern companies. The article describes the software tools to 

support the logistics processes for information purposes only. Attention is paid to the 

three software that deliver business advantage in the market, simplify, accelerate work 

and finally reduce the risk. In this paper we define the main benefits and advantages 

and risk of the implementation of information support in logistics processes.  
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INFORMAČNÁ PODPORA LOGISTICKÝCH PROCESOV 

Súčasný trend rozvoja logistiky hovorí, že vyhráva len ten najrýchlejší, najlacnejší a 

najefektívnejší z pohľadu logistickej produktivity. Na trhu je v súčasnosti viacero 

dodávateľov, výrobných a poradenských firiem, ktoré ponúkajú rôzne logistické riešenia. 

Samotné logistické podniky vytvárajú alebo zdokonaľujú svoje pracovné tímy, ktorých 

úlohou je zabezpečiť zlepšenie logistických konceptov a optimalizáciu súčasného stavu. 

Úvod 

 Úlohou ľudí zodpovedných za zásobovanie, logistiku a distribúciu je koordinovať tok 

materiálov a produktov tak, aby boli v požadovanom množstve a čase pripravené na 

spracovanie a načas expedované distribučnými kanálmi za minimálnych prevádzkových 

nákladov. Zraniteľným miestom logistiky býva nepresnosť informácií a slabá komunikácia 

medzi jednotlivými článkami, čo spôsobuje časové aj finančné straty. Neprehľadnosť v 

logistických procesoch oslabuje možnosť kontroly a prináša riziko straty materiálov a 

finálnych produktov. Informačná podpora logistických procesov predstavuje jeden 

z neodmysliteľných predpokladov zvyšovania konkurencieschopnosti a výkonnosti subjektov 

podnikajúcich v oblasti logistiky a dopravy. Základným cieľom zvyšovania kvality 

informačnej podpory v logistike je orientácia na potreby zákazníka pri zaistení optimálnych 

nákladov a úspory času. Účelom článku je poskytnúť odborné informácie o softvérovej a 

informačnej podpore v logistických procesoch, charakterizovať moderné softvérové produkty 

a ich prínosy, príp. riziká ich využitia v rámci logistického procesu.  

1. Informačné systémy a logistické procesy 

 Organizovanie, plánovanie, riadenie a výkon tokov začínajúc nákupom, končiac 

výrobou a distribúciou sú charakteristické pre pojem logistika. Logistika predstavuje jednu 

z hlavných výdavkových položiek podniku, a tým ovplyvňuje všetky ďalšie ekonomické 

aktivity. Je nevyhnutná pri predaji prakticky každého tovaru alebo poskytovania akejkoľvek 

služby. Narušením logistického procesu teda utrpia všetky ekonomické aktivity a subjekty v 

rámci logistického reťazca.  

 Hlavným cieľom logistických procesov je uspokojenie potrieb zákazníka. Splnenie 

tohto cieľa si vyžaduje čo najväčšiu pružnosť, presnosť, spoľahlivosť a hospodárnosť. 
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Zavedením informačnej podpory do logistických procesov sa dajú dosiahnuť kratšie dodacie 

časy, znížiť náklady na logistické procesy a iné. 

Požiadavky na implementáciu informačného systému v logistických procesoch: 
1. dostupnosť informácií, 

2. včasnosť informácií, 

3. prehľadnosť informácií, 

4. správnosť informácií, 

5. rýchlosť poskytnutia informácií, 

6. univerzálnosť systému. [1] 

Každé použitie informačnej podpory nesie so sebou negatívne i pozitívne vplyvy 

(obrázok č.1). Zvýšené náklady patria k negatívnym stránkam vplyvu použitia informačnej 

podpory -  ide predovšetkým o náklady na neúspešné IT projekty. V USA boli takéto náklady 

odhadnuté na 84 miliárd dolárov [2], z čoho vyplýva, že na kvalite použitého softvéru záleží.   

 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

Obrázok č. 1 Vplyv informačnej podpory 

 

 Univerzálnosť softvéru umožňuje použitie softvéru na viacero úloh v oblasti 

logistických procesov. Ako negatívny vplyv sa ukazujú možné riziká spojené s používaním 

softvéru resp. riziká zo zlyhania softvéru, kedy môže nastať reťaz vzniknutých problémov. 

Posledným vplyvom je závislosť na softvéri, ktorá sa zvyšuje z roka na rok. A to nesie so 

sebou ďalšie riziká, ktoré s tým súvisia. 

2. Softvérové prostriedky na informačnú podporu logistických procesov  

 Informácie majú v súčasnej dobe nezastupiteľné miesto v modernej logistike. Správne, 

objektívne a rýchlo dostupné informácie zvyšujú konkurenčné výhody poskytované 
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logistikou. A taktiež absolútnou nevyhnutnosťou modernej logistiky je informačná podpora 

v podobe softvérových prostriedkov, ktoré dnes na trhu ponúkajú viaceré spoločnosti. 

 

2.1 DATALAN - Logistické procesy 

 Spoločnosť Datalan, a.s. sa venuje tvorbe softvérových riešení pre riadenie procesov. 

Navrhuje informačné systémy tak, aby sa zlepšila výkonnosť, znížili náklady a sprehľadnili sa 

aktivity podniku. Súčasťou riešenia Business Process Management je aj modul DATALAN 

Logistické procesy [5], ktorý pomáha optimalizovať logistické procesy, efektívne riadiť tok 

materiálov a výrobkov podniku. Umožňuje plne automatizovať príjem a expedíciu materiálov 

a tovarov. Jeho silnou stránkou je poskytovanie aktuálnych informácií o stave materiálu, 

slabých miestach v distribúcii a v neposlednom rade  plní požiadavku na transparentnosť 

v logistických procesoch podniku.  

 DATALAN Logistické procesy je určený na riešenie týchto kritických oblastí: 

- optimalizácia toku materiálov a výrobkov, 

- automatizácia procesov logistiky, 

- integrácia s existujúcimi podnikovými aplikáciami, 

- priame prepojenie s dodávateľmi a odberateľmi, 

- tvorbu detailných štatistík. 

 Podľa [5] sa po implementácii softvérového riešenia „DATALAN Logistické procesy“ 

výrazne znížia hodnoty viacerých ukazovateľov v prospech firmy (tabuľka č. 1). 

Tabuľka č. 1 Zníženie hodnôt ukazovateľov po zavedení DATALAN [5] 

Ukazovatele Percentuálne zníženie po implementácií 
DATALAN 

Prevádzkové náklady 80% 
Čas nakládky kamiónov  50% 
Čas na expedíciu 30% 
Chybovosť  80% 

2.2 Demo3D 

 Spoločnosť SimPlan AG vystupuje na trhu ako poskytovateľ simulácie podnikových 

procesov. V súčasnosti ponúka skupina SimPlan komplexné služby simulácie z jedného 

zdroja - od simulácie projektu pomocou rôznych simulačných softvérov po plánovacie 

aplikácie založené na princípe simulácie. 

 Jednou z aplikácií využiteľných v logistike je Demo3D [7]. Aplikácia využíva 

interaktívne prostredie (obrázok č. 2) virtuálnej reality na animáciu výrobných a logistických 
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zariadení. Hlavnou výhodou je, že dokáže presne zobraziť všetky pohyby a materiálové toky 

podniku.  

 Umožňuje zobraziť vernú realitu zadaním fyzikálnych vlastností ako je napríklad 

gravitácia, trenie, zotrvačnosť a pod. Prínos aplikácie je najmä v podpore a zlepšení činnosti 

výrobných zariadení, skladovej techniky a operátorov strojov. 

 

Obrázok č. 2 Príklad interaktívneho prostredia Demo3D 

Prínosy využitia Demo3D v logistických procesoch: 

- zvýšenie rýchlosti a správnosti rozhodnutia, 

- identifikácia porúch a zníženie rizika, 

- podpora Just in Time, 

- zníženie chybovosti. 

 

2.3 Witness 
 Aplikácia Witness [6] je ďalšou z radu produktov od firmy SimPlan AG. Ide o 

štandardný interaktívny simulačný softvér často používaný pre plánovanie a optimalizáciu 

logistiky. Má široké využitie v praxi. Využíva sa najmä pri: 

- plánovaní kapacít, 

- implementácii moderných metód riadenia, 

- identifikácii úzkych miest vo výrobe, 

- overovaní výrobných postupov,  

- sledovaní kvality, 

- rozmiestnení výrobných celkov. 
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 Užívateľ má k dispozícii celý rad preddefinovaných štatistík, grafických a tabulárnych 

reportov. Jednotlivé moduly potom umožňujú navrhovať experimenty, prezentovať dôležité 

indikátory výkonnosti procesu a rýchlo nájsť optimálne riešenie. Sledované systémy aplikácia 

vyhodnotí graficky a vytvorí prehľadnú dokumentáciu simulovaných procesov. 

3 Prínosy a riziká využitia informačnej podpory v logistických procesoch 

 Informačná podpora v logistických procesoch predstavuje „myslenie o krok vpred“. 

Použitie v každom podniku prináša so sebou mnoho výhod. Zavedenie informačnej podpory 

do procesov logistiky umožňuje podniku skvalitniť všetky procesy. Tie môžu byť za použitia 

informačnej podpory časovo menej náročné a odstránia sa slabé miesta. Informačné systémy 

pomáhajú pri minimalizovaní rizika straty materiálov a tovarov a podniku sa znižujú 

prevádzkové náklady. Transparentnosť ako prínos v logistickom procese znamená, že 

informačná podpora dokáže sprehľadniť procesy v dopravných podnikoch. Významným 

prínosom je zníženie chybovosti, ktorá vychádza zo zlyhania ľudského faktora. Integráciou sa 

rozumie prepojenie všetkých informácií do jedného celku.  Ďalším prínosom je zefektívnenie 

a tým aj urýchlenie práce na každom stupni logistického procesu. Dôležitým prínosom je aj 

archivácia interných a externých dokumentov, zníženie prácnosti a zvýšenie produktivity 

práce a taktiež v neposlednom rade dôležitým prínosom je zvýšenie kvality služieb pre 

zákazníkov. Ďalšie prínosy sú zobrazené na obrázku č.3.   
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 Informačná podpora nepredstavuje len prínosy pre podnik. Je potrebné brať do úvahy 

aj možné riziká, ktoré súvisia s prevádzkovaním informačného systému. Ešte pred zavedením 

informačného systému by mal podnik identifikovať riziko a možné príčiny vzniku porúch.  

 Jednou z možností identifikácie príčin zlyhania informačného systému je použitie 

metódy stromu porúch (FTA- Fault Tree Analysis), ktorá vychádza z kľúčového problému 

alebo TOP udalostí (obrázok č. 4). Hlavným cieľom metódy je zaistiť zvýšenie úrovne 

spoľahlivosti systému. Z definovania kľúčového problému vychádzajú čiastkové problémy, 

ktoré môže jeho vznik spôsobiť. Za kľúčový problém stromu porúch by sa v tomto prípade 

považovalo zlyhanie (strata funkcionality) informačného systému. 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 4 Príčiny zlyhania informačného systému 

 Riziko zlyhania informačného systému je výsledkom pôsobenia dvoch čiastkových 

problémov. Prvým z nich je pôsobenie interného prostredia na informačný systém, do ktorého 

spadajú najmä:  ľudský činiteľ a technická porucha.  Riziko zlyhania informačného systému 

spôsobené ľudským faktor môže vo všeobecnosti vzniknúť úmyselným zavinením alebo 

neúmyselným zavinením. Druhým faktorom je pôsobenie externého prostredia na informačný 

systém. Do ktorého spadajú taktiež ľudský faktor a technická chyba subdodávateľa 

z externého pôsobenia. Metódou získame obraz o príčinách porúch na rôznych úrovniach, čo 

následne umožňuje znížiť riziko zlyhania informačného systému zmenou v produkte na strane 

dodávateľa systému alebo zavedením efektívnych opatrení u používateľa. 

Záver 

 Informačná podpora logistických procesov je v dnešnej dobe už potrebná skoro vo 

všetkých oblastiach logistického procesu na zabezpečenie efektivity práce a spokojnosti 

zákazníka. Implementáciou informačnej podpory do logistického procesu sa výrazne zlepší 
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fungovanie logistického procesu. Zlepšenie spočíva vo zvyšovaní kvality, nielen 

v poskytovaných službách, ale aj v kvalite ekonomických informácií a samotnom sprístupnení 

informácií, keďže dnešná doba je označovaná za informačnú dobu. Je potrebné vytvoriť 

integráciu a transparentnosť informačných systémov a informácií, aby sa konkrétnemu 

užívateľovi poskytli v požadovanom množstve, kvalite a správnom čase.  

Prínosom zavádzania informačnej podpory do logistických procesov je zjednodušenie 

rozhodovania užívateľa  a tak následne znížiť možné omyly rozhodovania. Okrem výhod 

použitia informačnej podpory v logistickom procese existujú aj riziká súvisiace s jej 

zavedením. Je potrebné zaoberať sa posudzovaním rizík spojených s informačnými 

systémami. Na našej fakulte je problematika informačnej podpory logistických procesov 

súčasťou dvoch predmetov – Logistika a Manažérske informačné systémy, na ktorých výučbe 

sa podieľame. 
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ABSTRACT 

Inter modal transport in Slovakia, despite its growth is still very small proportion of 

the transport market. In addition, inter modal transportation expenses incurred for 

transhipment cargo unit inter modal terminal in direct comparison with road transport. 

The introduction of electronic toll charging system and new rail infrastructure is 

expected to alter the transmission division of labour in favour of sustainable modes of 

transport. The paper deal with comparing the cost of transport infrastructure in the 

direct road and inter modal transport. The article gives a model example of the 

quantification of the cost of road and rail infrastructure at different number of 

containers transported in direct trains. 
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TRANSPORT INFRASTRUCTURE COST FOR INTER 

MODAL VERSUS DIRECT TRUCKING IN THE SLOVAK 

REPUBLIC  

Introduction 

In the European Transport Policy is emphasized on decoupling economic growth and 
transport demand and decreasing transport performance in the road freight transport. The 
increasing transport performance which is run mainly by road causes a significant increase in 
energy consumption, increasing pressures on the environment and congestion on the roads. 
Promotion of inter modal transport, which is environmentally friendly and energy-effective 
system for the transport of goods in the supply chain, it is way out of this situation. Efficient 
use of inter modal transport is based on the price level and an acceptable quality level of 
transport infrastructure of participating modes, vehicles and infrastructure combined transport 
terminals. Currently carriers in inter modal transport demand of quality railroad cars, allowing 
efficient transport of containers. The major items of costs are charges for transport 
infrastructure. Therefore, it is important to reduce the proportion of the self-weight of the 
wagon to the weight of the container and simultaneously allow the train to move more 
containers.  

Tolls for road and rail infrastructure in the Slovak Republic 

Road infrastructure is a fee system of electronic toll collection for vehicles over 3.5 tonnes 
from 1.1.2010, which changed the method of payment from the time the payment model for 
actual mileage. The following tables show the toll rates for each category of vehicles 
according to emission class. 
Tab. 1 Road toll for vehicles on the motorway 

 Category of vehicle 
Emission category 

EURO 0 – II EURO III EURO IV, V, 
EEV 

Trucks  

   

3,5 tonnes – 12 tonnes  0,093 € 0,086 € 0,083 € 

12 tonnes 
or more 

   

2 axle 0,193 € 0,183 € 0,179 € 
3 axle 0,202 € 0,193 € 0,189 € 
4 axle 0,209 € 0,199 € 0,196 € 
5 axle 0,206 € 0,193 € 0,189 € 

Buses   
3,5 tonnes – 12 tonnes  0,090 € 0,086 € 0,083 € 
12 tonnes or more 0,186 € 0,176 € 0,173 € 

Source: SkyToll a. s. 
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Tab. 2 Road toll for vehicles on the Ist class road 

 
Category of vehicle 

Emission category 

EURO 0 – II EURO III EURO IV, V, 
EEV 

Trucks  

    

3,5 tonnes – 12 tonnes  0,070 € 0,063 € 0,063 € 

12 tonnes 
or more 

 

2 axle 0,146 € 0,136 € 0,136 € 
3 axle 0,153 € 0,146 € 0,143 € 
4 axle 0,156 € 0,149 € 0,146 € 
5 axle 0,153 € 0,146 € 0,143 € 

Buses    
3,5 t – do 12 t 0,066 € 0,063 € 0,063 € 
3,5 tonnes – 12 tonnes  0,139 € 0,133 € 0,110 € 

Source: SkyToll a. s. 

The toll rates were based on the Decree of the Government of the Slovak Republic No. 
350/2007 Code of Law as amended, setting the toll rates for the use of specified road sections. 
The charges are rated at kilometre distance travelled.  

Rail infrastructure is fee income No.3/2010 Office of Rail Regulation (RRA) to specify 
the charges for access to rail infrastructure. This returns the maximum payment for access to 
rail infrastructure within the minimum access package and track access to service facilities. 

The minimum access package includes: 

 processing applications for capacity 
 the right to use the provided capacity 
 use switches and junctions 
 train control including signalling, regulation, dispatching and the communication and 

provision of information on train movements 
 other information required to make or operate the service, which was provided 

capacity. 

Track access to services facilities include: 
 use of electrical supply equipment for traction current 
 refuelling 
 passenger stations, their buildings and equipment 
 freight terminals 
 marshalling yards and train formation facilities 
 sidings 
 maintenance and other technical facilities. 

The table below shows the charges for the minimum access package and track access to 
service facilities for the first category lines and access to freight terminals. 
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Tab. 3 The maximum payment for the use of railway infrastructure for the first line category 

Payment for the minimum access package 

U1i  per train km in € without VAT 0,0207 

U2i  per train km in € without VAT 0,958 

U3i  per thousand hrtkm without VAT 1,311 
The maximum payment for the use of electrical supply 

equipment for traction power 
UE in € per thousand hrtkm without VAT 0,260 

Payment for access to freight terminals in ownership or 
management of the regulated entity 

UNj  in € without VAT 56,537 

Source: Processed by Decree No. 3/2010 ÚRŽD 

There has been a fundamental change in rail infrastructure charging entry into force of this 
Decree. Past global price of rail transport route has changed the price for the minimum access 
package and track access to service facilities. The fee for the minimum access package must 
be paid by each railway operator. These fees are regulated. Infrastructure manager provides to 
railways operators in addition to the basic services supplementary and ancillary services at 
unregulated prices. Also changed the categorization of railway line from three to six 
categories and introduced special pricing marshalling yards and freight terminals and special 
pricing of passenger stations, their buildings and facilities. 

The total payment for the minimum access package shall be calculated by the formulas: 

321 UUUUmp          (1) 
6

1
11

i
ii LUU           (2) 

6

1
22 *

i
ii LUU           (3) 

6

1
33 *0001/1

i
eiii kLQUU         (4) 

where: 

     i - category of railway track 

U1i - the maximum payment for ordering and allocation of capacity in euros per train 
   kilometre for the category lines 

U2i - the maximum payment for managing and organizing transport euros per train kilometre 
        for the category lines 

U3i - maximum payment for ensuring the operability of the railway infrastructure in euros per 
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         thousand gross tonne-kilometres for the category lines 

Ump - the total payment for the use of railway infrastructure within the minimum access  
          package for the train regardless of the type of services provided in euros 

U1 - total payment for ordering and allocation of capacity in euros for the train, shall apply  
        irrespective of the actual use of the ordering and allocation of capacity 

U2 - the total fee for management and organizing services in euros for the train 

U3 - total payment for ensuring the operability of the railway infrastructure in the euro for the  
        train 

Li- total length between different transport points on the railway line category; it is expressed  
     in kilometres to three decimal places 

Qi - the total gross weight of the train in tons for the railway line category to the nearest whole 
       ton up 

ke - factor, takes into account the movement of the train driver employed with the rolling  
      stock independent traction on electrified the railway line category; height of coefficient is  
      1.2, for other trains is 1.0. [Decree No. 3/2010, Office of Rail Regulation] 

Comparison of the transport infrastructure costs 

The comparison of the transport infrastructure cost was achieved for 4 types of wagons 
and truck. In the railway transport was calculated cost for trough train with max train length 
600 m and max train weight 1800 tonnes. Total cost was calculated for one unit TEU. Table 4 
shows parameters of 3 types of inter modal container wagons, which has used company ZSSK 
CARGO and parameters of Vel-wagon.  

Tab. 4  Inter modal container wagons 

Type  Sggmrss 
90' Sgnss Lgs Vel 

Axles/wagon number 6 4 2 4 

Total length m 29.6 19.74 14.02 25.8 

Loading length m 27.6 18.5 12.78 24.5 

Tare weight/wagon tonnes 29.0 19.8 10.8 24.0 

Max gross weight/wagon tonnes 106.0 70.2 29.2 90.0 

Number of TEU:s per wagon number 4 3 2 4 

Source: Processed by Catalogue of freight wagons, ZSSK Cargo and Materials of Vel – 
Wagon 
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Table 5 shows unit cost (unit cost per TEU) of railway infrastructure by types of wagons 
and cost for road infrastructure for truck with emission category EURO III and EURO IV at 
300 km.  

Table 5 Unit cost of railway and road infrastructure at 300 km 

Railway infrastructure 

Type of wagon  Sggmrss 90' Sgnss Lgs Vel 

Number of wagon/train (by weight) 15 21 33 16 

Number of wagon/train (by length) 19 29 40 22 

Number of wagon/train real 15 21 33 16 

Number of TEU/train 60 63 66 64 

U1i  6.21 6.21 6.21 6.21 

U2i 287.4 287.4 287.4 287.4 

U3i  674.51 690.56 690.79 685.92 

UE 133.77 136.95 137.00 136.03 

UNj 113.07 113.07 113.07 113.07 

Total infrastructure cost 1214.96 1234.19 1234.48 1228.63 

Unit infrastructure cost  €/TEU 20,25 19,59 18,70 19,20 

Road infrastructure 

Emission category EURO III EURO IV 
Total cost / motorway 57.90 56.70 

Unit cost / motorway  €/TEU 28.95 28.35 
Total cost / Ist class road 43.80 42.90 

Unit cost / Ist class road  €/TEU 21.90 21.45 
Source: Author 

Figure 1 shows the comparison of unit transport infrastructure cost per two types of 
wagons and truck according to distance.  
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Figure 1 Infrastructure cost – railway versus road 
Source: Author 

The costs of transport infrastructure are lower in railway transport than road transport at 
long and short distances too. Figure 2 compare only infrastructure cost whereas in the railway 
transport was taken into account trough train with 80 % load factor between two inter modal 
terminal.  

Conclusion 

In the EU transport policy and different documents which concern about transport system 
indicates that it is necessary to ensure the sustainable development of passenger and freight 
transport. The implementation these targets have absented still. The negative consequences of 
transport are the important problem for present and future population because the load of 
environment of transport is elevated. Compared with other types of transport, railway and 
inter modal transport is environmentally friendly but on the other hand your performance has 
been degreasing or increasing very slowly compared with road transport all the time. The 
share of inter modal transport is very small on transport market in the Slovak Republic. One 
of the main reasons is the high cost of railway transport if the inter modal loading units are 
not transported in large numbers in the trough trains.  

The research leading to these results has received funding from the European Union 
Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement n° 265610. 
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ABSTRACT 

This article analyses the City Logistic systems used or designed in the world. The 

investigated systems are successful and unsuccessful European projects, moreover the 

character of cities hence the problems with freight transport are comparable with the 

conditions in the Slovak Republic. Each project is divided according its geographic 

location and its performance. The information used in this article are obtained from 

various materials of particular projects, studies, internet, journals and publications. The 

City Logistic systems implemented give its comprehensive and brief description. 
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ANALÝZA PRÍSTUPOV RIEŠENIA MESTSKEJ LOGISTIKY 

VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH EURÓPY 

Anotácia:Tento článok analyzuje City logistické systémy používané alebo navrhované vo 

svete. Analyzované sú úspešné aj neúspešné európske projekty, alebo charakter miest a teda i 

problémy s nákladnou dopravou sú porovnateľné s podmienkami v SR. Jednotlivé projekty sú 

členené podľa geografickej polohy miest ich implementácie. Informácie, ktoré sú priblížené v 

tomto príspevku, boli čerpané z materiálov jednotlivých projektov, štúdií a na internete, alebo 

v odborných a vedeckých časopisoch a publikáciách. Uvedené implementované City 

logistické systémy podávajú ich ucelenú stručnú charakteristiku.   

Kľúčové slová: logistika, mesto, implementácia, projekty, systémy 

ÚVOD 

Mobilita osôb a tovarov je potrebná k udržaniu ekonomického rozvoja a vysokého 

životného štandardu v mestách a preto je dôležitý dobre fungujúci dopravný systém mesta. 

Nárast nákladnej dopravy v štátoch Európskej únie v súčasnej dobe znižuje mobilitu ľudí aj 

tovaru a spôsobuje veľa súvisiacich problémov. Od dopravcov sa očakáva, že budú 

poskytovať čím ďalej tým vyššiu úroveň služieb, ako napríklad dodávky tovarov just-in-time 

(JIT) za nízke ceny spojené s menšími a častejšími dodávkami. S tým je spojený rast dopytu 

po preprave tovaru. Neustále sa zvyšujúci dopyt má za následok stúpajúci charakter 

dopravných kongescií na komunikáciách v mestách a spôsobuje negatívne dopady na životné 

prostredie. Nakoniec nesmieme zabudnúť ani na dopravné nehody a ďalšie následky s tým 

spojené.  

IMPLEMENTÁCIA LOGISTICKÝCH SYSTÉMOV VO VYBRANÝCH 

MESTÁCH V EURÓPE 

A) Holandsko - Groningen 

Spojenie dopravy s územným plánovaním 

V meste sa pri územnom plánovaní snažia dodržiavať nasledujúce zásady: 

 body záujmu ako obchodné centrá, nákupné centrá, kultúrne centrá musia byť 

dostupné verejnou osobnou hromadnou dopravou, cyklistickou dopravou a pešou 

dopravou, 
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 nové rezidentné zóny sú umiestnené 3 - 4 km od mesta, blízko verejnej dopravy a 

cyklistických chodníkov, 

 veľké obchodné a verejné budovy sú navrhnuté v susedstve železničných zastávok 

alebo v centre mesta, 

 iba firmy, ktoré potrebujú pre svoje fungovanie prevádzku automobilov, sú 

umiestnené na periférii mesta, 

 doprava je koncentrovaná na komunikácie s implementovanými opatreniami proti 

hluku. 

B) Nemecko - Stuttgart 

MOSCA 

MOSCA poskytuje IT nástroje pre dopravcov v plánovaní ich služieb. Hlavné 

zameranie projektu je zefektívnenie dodávok do domácností v mestských oblastiach.  

Dva základné modely projektu MOSCA boli testované v oblasti Stuttgart: 

 MOSCA-SHOP modul reprezentuje informačnú platformu, kde sú k dispozícií 

informácie o možnostiach nakládky a vykládky jednotlivých obchodov a ďalšie 

informácie o obchodoch. Systém obsahuje jedno rozhranie pre dopravcov a jedno 

pre majiteľov obchodov. Predpokladaný rozvoj by mal priniesť ešte ďalšie 

rozhranie pre plánovanie ciest.  Zhromaždené dáta (kapacita, priemerná doba 

nakládky a vykládky atď.) boli integrované a zhodnotené a môžu byť použité pre 

budúci vývoj rozhrania. Úspech riešenia závisí na prístupe užívateľov. 

 MOSCA-NET modul je taktiež informačná platforma, do ktorej môžu obyvatelia aj 

zákazníci vložiť svoje osobné časové požiadavky a získať informácie o stave ich 

objednávky. Skúsenosti s týmto modulom ukázali neochotu ľudí špecifikovať čas 

doručenia v dlhšom časovom horizonte. 

Automatizované vydávacie stanice 

V Nemecku sa spoločnosť DHL pokúsila obmedziť zbytočné cesty nákladných 

automobilov, ktoré rozvážajú objednaný tovar napríklad cez internet do domácností. Približne 

jeden z 15  prípadov priameho doručenia tovaru zákazníkovi sa nepodarí, pretože príjemca nie 

je zastihnutý doma. Preto bolo vytvorených niekoľko automatických vydávacích staníc, v 

ktorých si príjemcovia sami vyzdvihnú zásielku. Stanice umožňujú distribúciu balíkov, 

tovarov bez nutnosti obsluhy.  

Dôvody pre vznik vydávacích staníc: 
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 počet domácností využívajúcich internetové nakupovanie a teda požadovanie 

priameho doručenia tovaru do domácnosti sa neustále zvyšuje, 

 denná doba, kedy môže byť balík alebo zásielka doručená sa nezhodujú s dennou 

dobou, kedy je príjemca zásielky doma, 

 pre operátora a dodávateľa zásielky sa tým pádom zvyšuje počet ciest, kedy sa 

snaží príjemcu zastihnúť. 

  
Zdroj : [2] 

Obr. 1 -  Príklad automatických vydávacích staníc 
Systém riadenia dopravy 

Niekoľko nemeckých firiem založilo projekt Riadenie dopravy v doprave a logistike 

(Traffic Management in Transport and Logistics – VMTL). Projekt má napomáhať k zníženiu 

dopytu po doprave. Jeho základom je prepojenie dvoch rôznych spôsobov zefektívneného 

dopravného procesu. Na strane dopravcu sa jedná o dynamické plánovanie trasy na základe 

aktuálnych dopravných informácií. Na strane príjemcu ide o využitie individuálnych 

informácií zákazníka súvisiacich so samotnou dodávkou tovarov. Napríklad časové okná 

alebo alternatívne miesta doručenia zásielky. 

C) Rakúsko - Graz 

City logistika Graz 

V Grazi sa plánuje zavedenie City logistických systémov vo veľkej miere. Bola 

zlepšená logistika najväčších obchodných centier a bolo úspešné testovanie používania 

elektrických vozidiel v centre mesta. 

Cargo centrum Graz (CCG) 

Cieľom PPP (public private partnership) bolo začať pracovať na vývoji nového (prvého 

v Rakúsku) projektu multimodálneho logistického terminálu. Celkové investície mali byť 130 

miliónov EUR. Po dlhej diskusii a vyjednávaní s verejnou železnicou (bez výsledku) bol 

vyvinutý alternatívny koncept. Súkromné dopravné spoločnosti spolu s troma najväčšími 



13th International Scientific Conference 
LOGI 2012 

81 

bankami a v spolupráci s vládou sformulovali spoluprácu verejného a súkromného sektoru. 

Tento model spolupráce do tej doby nebol v Rakúsku použitý. Paralelne s týmto modelom bol 

iniciovaný mestský logistický projekt Styrialog podporovaný vládou, ktorý mal využívať 

možnosti CCG pre distribúciu ako mestský terminál (MDC). [1] 

D) Švédsko - Malmö 

SME – Logistika potravinárskeho priemyslu 

Spoločný logistický reťazec spájajúci 40 až 50 výrobcov potravinárskych výrobkov a 5 

odberateľov sa rozvíja v regióne Malmö. Tento projekt, ktorý je prvý svojho druhu v Európe 

bude vo vlastníctve a v prevádzke iba partnermi, ktorí sú v projekte zapojení. Sústredí sa na 

vývoj ekonomicky a ekologicky efektívneho zdieľaného prepravného systému. 

Riadenie dopravy použitím satelitnej navigácie - SME’s 

Malé dodávateľské firmy môžu optimalizovať prepravu a obmedziť nadbytočné cesty 

vďaka využitiu satelitnej navigácie (GPS) a mobilnej komunikácie (GSM – GPRS). Riadiace 

centrum obdrží polohu všetkých automobilov dvakrát za minútu, čo umožňuje rýchlo 

reagovať na meniace sa neplánované požiadavky distribúcie tovaru v meste. 

E) Španielsko - Barcelona 

Nočné zásobovanie 

V dvoch uliciach v centre Barcelóny vyskúšané nočné zásobovanie pomocou vozidiel 

a vykladacej techniky upravenej tak, aby produkovalo málo hluku. Nákladné automobily boli 

vybavené kobercom na ložnom priestore korby, vysokozdvižné vozíky využívali málo hlučné 

hydraulické pohony a vozíky, na ktorých je tovar prepravovaný, majú pneumatiky z mäkčenej 

gumy. 

Web portál 

Web portál slúži k tomu, aby sa prepravcovia a dopravcovia dostali k aktuálnym 

informáciám o umiestnených a obsadených nakladacích a vykladacích miestach. Tiež 

obsahuje systém pre prijímanie a uloženie registrácie zúčastnených dopravcov. Behom 16sť-

týždennej skúšobnej prevádzky získal webový portál 1 800 záznamov, ktoré boli analyzované 

pre vyhodnotenie miest určených iba pre nakladanie  a vykladanie vozidiel slúžiacich k 

zásobovaniu. 

Street management SMILE 

Projekt bol financovaný z programu CIVITAS SMILE (Street Management 

Improvements for Loading/unloading Enforcement), ktorý má za úlohu optimalizovať 

nákladnú dopravu v centre mesta. Behom dňa nesprávne zaparkované automobily zásobujúce 

obchody blokujú dopravu a vytvárajú kongescie. Voľné miesto na ulici v centre mesta je 
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veľmi vzácne, preto vznikla myšlienka, že sa o ne bude deliť doprava v pohybu a statická 

doprava, zásobovanie obchodov, chodci a cyklisti v závislosti na dopyte. 

PICT - Projekt individuálnych miest pre vykladanie/nakladanie 

Súbežne s projektom SMILE boli testované opatrenia v rámci programu PICT, ktorý má 

vyriešiť problémy so zásobovaním na miestach, kde konvenčné zásobovacie priestory 

chýbajú. 

F) Švajčiarsko - Zurich 
Doprava objemného odpadu električkami 

Zurich je hlavné a najväčšie mesto Švajčiarska. Žije v ňom 366 tisíc obyvateľov. Od 

apríla 2003 bol pre obyvateľov mesta zavedený nový spôsob odvozu objemného odpadu.  

Implementácia 

Obyvatelia môžu do električky naložiť svoje objemné veci, ktoré chcú vyhodiť a 

môžu vyložiť ich na ôsmich k tomu určených zastávkach a zadarmo ich tu vhodiť do 

kontajnerov na rozmerný odpad. Potom čo sa kontajnery zaplnia sú odvezené do spaľovne, 

alebo na skládku. Od apríla roku 2003 sa počet električkových zastávok, kde je možné zdarma 

zanechať/vyhodiť rozmerný odpad, pre veľký záujem obyvateľov zvýšil zo 4 na 8. Dopravný 

podnik v Zurichu chce, aby táto služba bola zisková, preto sa do programu snaží zahrnúť 

firmy a podniky, ktoré by toto využívali. Od apríla do októbra 2003 bolo nákladnými 

električkami odvezené 170 ton bežného odpadu a 45 ton starej ocele. Týchto 8 električkových 

zastávok je chránených proti zneužitiu vodičmi automobilov.  

Dopravný podnik Zurichu chce investovať 25 000 EUR do konštrukcie špeciálnych 

kontajnerov. Prevádzka cargo-električky stojí približne 1000 EUR na deň. S týmto systémom 

je možné redukovať náklady na likvidáciu, zvýšiť prevenciu proti čiernym skládkam a zlepšiť 

image dopravného podniku. 

Mesto Zurich je pre využitie električky ideálne. V 340 tisícovom meste je pomerne 

veľa, 165 kilometrov električkových trás a zároveň veľmi nízka automobilizácia (385 

automobilov na 1 000 obyvateľov, štátny priemer je 500 automobilov na 1 000 obyvateľov). 

[2] 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame ďalšie mestá s implementáciou City logistických systémov. 
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Tab. 1. Prehľad ďalších projektov vrátane krajiny a úspešnosti [2] 

Krajina Mesto Názov projektu Hodnotenie 
projektu 

Nórsko Oslo Spoplatnenie vjazdu do centra úspešný 
Portugalsko Evora Ecologus úspešný 

Holandsko 

Amsterdam Plávajúce distribučné centrum úspešný 
Cargo električka – nákladná električka úspešný 

Groningen Spojenie dopravy s územným 
plánovaním úspešný 

Leiden Mestské distribučné centrum neúspešný 
Tilburg a 

Groningen Efektívne zásobovanie úspešný 

Írsko Dublin Nočné zásobovanie úspešný 

Francúzsko 

Bordeaux Mestské distribučné centrum úspešný 

La Rochelle Mestské distribučné centrum úspešný 

Lyon Spoplatnenie Peripherique Nord úspešný 
Nanterre PAD Nanterre úspešný 

Paríž Posledná míľa elektrickými 
trojkolkami úspešný 

ZÁVER 

Vysoká hustota osídlenia v mestách a s tým spojené nedostatky priestoru pre budovanie 

novej dopravnej infraštruktúry má za následok časté dopravné problémy. Mestám chýbajú 

logistické koncepcie pre optimalizované zásobovanie. Preto sú všetky logistické operácie 

nekoordinované, sú často veľmi neefektívne a sú spojené s nadbytočnými počtami pohybu 

zásobujúcich vozidiel. Hlavným záujmom je redukcia rozsahu potrebnej dopravy a zníženie 

záťaže na životné prostredie v mestách, a to všetko pri zvýšení efektívnosti logistických 

reťazcov. To je možné dosiahnuť implementáciou logistických systémov v aglomerácií miest. 

Tato štúdia/publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a vývoj 

pre projekt: 

Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy II., 
ITMS 26220120050 spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
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ABSTRACT 

This article deals with City logistics of freight transport with a focus on technical basis 
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KONCEPT MOBILNEJ TECHNICKEJ ZÁKLADNE PRE CITY 

LOGISTIKU V MESTE ŽILINA A KOŠICE 

Anotácia: Tento príspevok rozoberá problematiku City logistiky nákladnej dopravy so 

zameraním na technickú základňu s možnou aplikáciou na slovenské mestá. Cieľom 

príspevku je analýza mobilnej základne do ktorej patria napr. malé kontajnery, cargo 

električky či zvoz odpadu v meste.  

Kľúčové slová: city logistika, cargo električka, trolej truck, distribúcia, ekológia 

Úvod 

Trvalo udržateľná mobilita v modernej doprave a v blízkej budúcnosti je cieľ číslo jeden. 

Hlavné kontúry sú načrtnuté v Bielej knihe pre víziu dopravnej politiky pre rok 2020. Rozhodujúcimi 

faktormi budú najmä riešenia otázok presunu prepravných kapacít na ekologické druhy dopráv ako je 

vodná či železničná doprava. Tieto skutočnosti si vyžiadajú otvoriť otázky spôsobu zaistenia dodávok 

prvej a poslednej „míle“. Ekonomický postoj k riešeniu predmetnej skutočnosti je jednoznačne 

intermodálna preprava a budovanie terminálov kombinovanej dopravy ako aj logistických centier 

v systéme Cross dock. Ďalším zo spôsobov riešenia je využitie technológie Hub and Spoke, a/alebo 

systém Gateway. V tomto príspevku by sme chceli naznačiť možnosti riešenia zásobovania veľkých 

miest SR napr. Bratislava, Košice, Prešov, Žilina a Banská Bystrica, ktoré majú rozvinutú sieť 

električkových resp. trolejbusových dráh. Uvažujeme o využití resp. o návrhu vzniku terminálu 

systému Gateway v blízkosti spomínaných miest a návrhu systémov distribučnej/ zásobovacej siete 

pomocou jestvujúcich tratí. Tento systém má potenciál dosiahnutia mnohých synergických efektov 

z pohľadu trvalo udržateľnej mobility. V tomto príspevku sa zameriame na mobilnú časť city 

logistiky. 

1. Európske modely City logistiky 

Nemecký – je založený na iniciatíve súkromného sektora, vláda a orgány mesta sa podieľajú 

na financovaní projektu. 

Holandský – poskytovatelia logistických služieb musia splniť určité kritériá stanovené 

mestom (zabezpečená kvalita a ekológia). 

Monacký – distribučné centrum vlastní alebo riadi mesto, resp. ju prevádzkuje jeden 

poskytovateľ na základe mestom udelenej koncesie. Model administratívnou cestou donucuje 
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prekladať zásielky z vozidiel celkovej hmotnosti nad 8 t v tomto distribučné centrum a ďalej ich 

rozváža len ľahkými ekologickými vozidlami, pričom náklady na prevádzku hradí mesto. 

Základnými konceptmi logistickej obslužnosti mesta a území v oblasti nákladnej prepravy 

sú zásadne dve logistické technológie - Hub and Spoke a koncepcia Gateway. 

 
Zdroj: autori 

Obr.1 - Schéma rozdelenia mobilnej technickej základne pre city logistiku 

2. Malé kontajnery v city logistike  

Hlavným problémom cestnej nákladnej dopravy sú vysoké náklady na prekládku a 

rozdružovanie zásielok. Mestská nákladná doprava zahŕňa zásobovaciu dopravu, čo znamená, že sú 

manipulačné jednotky oveľa menšie ako pre jazdy na dlhé vzdialenosti. Väčšie manipulačné jednotky 

a tomu zodpovedajúce nákladové jednotky kombinovanej dopravy nie sú príliš vhodné pre zvoz resp. 

rozvoz po mestských komunikáciách od zákazníka resp. k zákazníkovi so sídlom v blízkosti 

urbanistických centier. Preto je dnes doménou cestnej nákladnej dopravy preprava nákladu určeného 

do centier alokovaných na okraji urbanistických celkov a doprava medzi tovarovými distribučnými 

centrami je presunutá na kapacitne výhodnejšiu železničnú dopravu. To znamená, že ak rozdružovanie 

zásielok je nákladovo veľmi náročné, tak priame zásobovanie mestských centier návesovými jazdnými 

súpravami na dlhé vzdialenosti je často pre distribučné firmy najvýhodnejšie ako kombinovanou 

dopravou. 

Menšie kontajnery, ktoré zodpovedajú obvyklým objemom nákladu v zásobovacej doprave, 

predstavujú možnosť znížiť finančné náklady na rozdružovanie zásielok, respektíve odstrániť nutnosť 

tohto rozdružovania. V porovnaní s dnešnými kontajnermi môžu malé kontajnery vyhovovať tak pre 

jazdy na krátke vzdialenosti s malými nákladovými jednotkami, ako aj pre jazdy na dlhé vzdialenosti s 

veľkými nákladovými jednotkami. Tým sa zohľadňujú požiadavky na mestskú nákladnú dopravu 

(úzke cesty, aspekty ochrany životného prostredia) bez toho, aby náklady na dopravu výraznejšie 

narastali. 
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Zdroj: [2,3] 

Obr. 2 - Príklad malých logistických box – vpravo malé kontajnery v Japonsku naložených na 
železničných vozňoch a vpravo úvaha pre navrhovanú štandardizáciu rozmerových radov v 

Európe. 
 

Malé kontajnery sú kontajnery, ktoré väčšinou zodpovedajú polovici 7,45 metrov dlhej 

štandardnej výmennej nadstavby a používajú sa v kombinovanej doprave. Minimálna veľkosť 

zodpovedá obalu ISO palety. 

Súčasné štandardizované kontajnery pre kombinovanú dopravu – ISO kontajnery a výmenné 

nadstavby – majú ložnú kapacitu cca 40 až 90 m3 alebo 15 až 30 ton. Z toho vyplýva, že tieto 

kontajnery sú vhodné pre priame zásielky (od dodávateľa k prijímateľovi – technológiou D2D – door 

to door) o veľkosti od cca 20 m3 resp. 10 ton. Menšie zásielky vyžadujú zoskupenie zásielok, aby bol 

kontajner naplnený a potom nutnú distribúciu priamo k prijímateľovi. To sa môže uskutočniť počas 

jazdy od dodávateľa k prijímateľovi alebo cez tovarové distribučné centrá. Tieto činnosti sú nákladné 

a vyžadujú vyššiu spotrebu času. 

V štádiu návrhu na štandardizáciu sú dva malé kontajnery: 1/2 respektíve 1/4 zo 7,45 metrov 

dlhej výmennej nadstavby, v súlade s normou CEN EN 284, s ložnou kapacitou 8 až 9 respektíve 4 

EUR - palety (1200 x 800 x 144 mm). 

Neštandardizované malé kontajnery podobné ¼-novým kontajnerom boli zavedené do 

prevádzky v Zürichu (Švajčiarsko). Stredne veľký potravinársky distribučný podnik nimi zásoboval 

malých prijímateľov v meste z logistického centra vzdialeného päťdesiat kilometrov od Zürichu. Pre 

tieto malé kontajnery bolo vyvinuté prekládkové rámové zariadenie, pomocou ktorého mohli byť 

kontajnery manipulované na malé zásobovacie vozidlo. Prekládkové zariadenie bolo vysoko 

automatizované. Vozidlo s hmotnosťou 3,5 tony (ľahšie kontajnery) bolo špeciálne skonštruované tak, 

aby kontajnery mohli byť uložené na podlahu bez ďalšej pomoci. Pomocný rám bolo možné 

prepravovať na nákladnom automobile, ale aj na štandardnom železničnom vozni určenom pre 

prepravy výmenných nadstavieb, samotná prekládka mohla byť vykonávaná pomocou bežného 

prekládkového zariadenia. Z tohto hľadiska sú výhodné posuvné kontajnery s košovým 

vysokozdvižným vozíkom, pretože umožňujú použitie jednoduchšieho prekládkového zariadenia 

(vysokozdvižný vozík strednej veľkosti), ktoré sú použité štandardne. Po skonštruovaní návrhu a 
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predvedení možností manipulácie je potrebné len technicky vyvinúť a vyskúšať jednotlivé prvky. Ich 

vhodnosť pre praktické použitie musí byť preukázaná rozsiahlejšími demonštráciami a budúci 

užívatelia musia byť s novým systémom náležite oboznámení. 

Tab. 1 - Údaje k malým kontajnerom do mesta 

Návrh na : Štandardizovaná výmenná nadstavba 7,45m (EN 283/284) triedy 
C 

Typ kontajnera: 1/4 výmennej nadstavby 
Vonkajšie rozmery 

Dĺžka: 1,82 m 
Šírka: 2,55 m 
Výška: 2,6 m 

Ložná kapacita 
800 x 1200 paliet: 4 
1000 x 1200 paliet: 2 

Nosnosť 
Ťažký logistický box: 8 500 kg 
Bežný logistický box: 4 000 kg 
Ľahký logistický box: 1 800 kg 
Vozidlo: Áno 
Dodávka (zásobovanie miest): Áno 
Nákladné auto: Len s ramenom 
Železničný vozeň: Áno (max. výška 2,6 m) 
Lode(námorné): - 
Lode (vnútrozemské vodné cesty): - 

Prekládka 
Rohové upevnenie: Áno 
Koše na vysokozdvižnom vozíku: Áno 
Rolovateľnosť: Áno 

Skladovanie (stohovanie) 
Prázdny: 6 
Plne naložený: 3 

Zdroj: [3] 

Zavedenie City logistiky by nemalo byť iba zásobovanie, ale súčasťou procesu by mala byť 

aj likvidácia odpadov a vyťaženie spiatočných ciest vozidiel pre zvoz niektorých druhov odpadov. 

Vo väčšine európskych a svetových veľkomestách jestvuje komplexne rozsiahla 

infraštruktúra hromadnej dopravy,  ktorej dopravná kapacita napríklad v niektorých časových 

obdobiach dňa (napr. nočné hodiny, dopravné sedlo, prepravné sedlo) nie je dostatočne využitá. Preto 

existuje možnosť jej využitia pre zásobovanie obchodov v centre mesta a nákupných centier v širšom 

centre mesta alebo aj zbernej služby napr. odpadu. Podmienka je, že špeciálne upravené nákladná 

električka, trolejbus, alebo autobus nesmú byť v kolízii s osobnými automobilmi. Je nutné 

optimalizovať využitie infraštruktúry pre osobnú aj nákladnú dopravu. Investície vložené do úpravy 

infraštruktúry a zavedenie tohto systému dopravy tovaru je stanovená návratnosť v horizonte až 

niekoľkých desiatok rokov, preto tento spôsob zásobovania vyžaduje stále prepravné prúdy. Obrázok 1 

zobrazuje Cargo električku v nemeckom meste Drážďany, ktorá je špeciálne zhotovená pre nákladnú 

dopravu. 
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3. Zásobovanie výrobnej spoločnosti a zber odpadu pomocou električiek 

Vo väčšine európskych a svetových veľkomestách jestvuje komplexne rozsiahla 

infraštruktúra hromadnej dopravy,  ktorej dopravná kapacita napríklad v niektorých časových 

obdobiach dňa (napr. nočné hodiny, dopravné sedlo, prepravné sedlo) nie je dostatočne využitá. Preto 

existuje možnosť jej využitia pre zásobovanie obchodov v centre mesta a nákupných centier v širšom 

centre mesta alebo aj zbernej služby napr. odpadu. Podmienka je, že špeciálne upravené nákladná 

električka, trolejbus, alebo autobus nesmú byť v kolízii s osobnými automobilmi. Je nutné 

optimalizovať využitie infraštruktúry pre osobnú aj nákladnú dopravu. Investície vložené do úpravy 

infraštruktúry a zavedenie tohto systému dopravy tovaru je stanovená návratnosť v horizonte až 

niekoľkých desiatok rokov, preto tento spôsob zásobovania vyžaduje stále prepravné prúdy. Obrázok 1 

zobrazuje Cargo električku v nemeckom meste Drážďany, ktorá je špeciálne zhotovená pre nákladnú 

dopravu. 

 
Zdroj: [4] 

Obr. 3 - Príklad Tram Cargo (električku určenú pre nákladnú dopravu) v Drážďanoch 
 

Električka zásobuje výrobu automobilov VW potrebnými dielmi v čase od 6:00 do 00:00 od 

pondelka do soboty v intervale  40 min., čo je využitím časových okien v cestovnom poriadku liniek, 

ktoré majú spoločnú trasu. Vzdialenosť distribučného centra a výroby je 4,2 km a električka túto 

vzdialenosť prejde za 18 minút. Maximálna rýchlosť električky je 50 km/h a preto ani neobmedzuje 

koľajovú  dopravu v meste. Ďalšie technické parametre sú rozchod 1450 mm, celková dĺžka vozidla je 

59 400 mm, šírka vozidla je 2 200 mm, max. ložný objem 214 m3, hmotnosť (tarra električky) 90 t, 

max. užitočná nosnosť 60 t, celková hmotnosť električky s nákladom150 t. Tovar je prepravovaný na 

paletách a električku je možné vyložiť počas 20 minút. 

Nákladná električka v celodennej prevádzke nahradí približne 65 nákladných vozidiel, ktoré 

by inak prispievali ku kongesciám v centre mesta. Prevádzka nákladnej električky je pre DVB zisková. 

V Drážďanoch nákladná električka predstavuje špecifické riešenie, ktoré bolo navrhnuté priamo pre 

potreby spoločnosti Volkswagen (VW). Hlavnú prekážku predstavuje spoločná električková 

infraštruktúra s osobnou dopravou. [1] 
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Zdroj:[5] 

Obr. 4 - Zber odpadu v uliciach mesta Zürich – sprava doľava neustále kongescie v meste 
komplikujú zber cestnými vozidlami, nákres ACTS kontajnera so špeciálne upravenými 
otvárateľnými stenami pre uľahčenie vyprázdňovania, úplne vľavo ACTS kontajner na 

špeciálnom vozni 
CargoTram a E-tram, tieto dva typy nákladných električiek jazdia v Zürichu. CargoTram 

zriadil miestny poskytovateľ MHD spoločnosť VBZ v spolupráci s miestnou recyklačnou 

spoločnosťou ERZ. Električky boli predstavené v roku 2003a mali slúžiť najmä na zber sypkých 

odpadov,  odpady skla a metalické odpady. V roku 2006 spustili projekt E-tram, ktorý bol prioritne 

určený na zber starej a vyradenej elektrotechniky a elektrotechnických súčiastok. K tomuto kroku sa 

priklonili po málo efektívnom zbere so smetiarskymi automobilmi, keď pri absencii mestského 

cestného okruhu počas špičky najazdili takmer o tri jazdy viac po meste než tomu bolo v inom 

časovom úseku dňa. CargoTram sa ukázala pri počte 364-tisíc obyvateľov, čo predstavuje 100-tisíc 

ton odpadu/ rok ako riešenie, ktoré je lacné, rýchle, spoľahlivé, s nízkym emisným zaťažením, bez 

zložitých prieťahov pri objednávke zaisťovaných služieb inými spoločnosťami. V meste je už 9 

zastávok a v roku 2003 boli len 4 zberné miesta a celkovo sa odviezlo 272 ton s využitím 35 jázd 

a o rok neskôr to už bolo 94 jázd a 785 ton vyzbieraného a odvezeného odpadu. Náklady na každú 

jazdu priemerne vychádzajú na 3 200 €. V roku 2005 usporili celkovo 5 020 vozidlokm, čo napomohlo 

znížiť emisie CO2 o 4,9 tony. V súčasnosti už funguje novo vytvorené recyklačné miesto postavené 

priamo len pre odpad vyzbieraný električkou. 

GüterBim spustilo rakúske Ministerstvo dopravy a inovácií v spoluprácii s Viedenskou 

dopravnou spoločnosťou (Wiener Linien), operátorom ľahkej koľajovej dopravy (Wiener 

Lokalbahnen), Vienna Consult a Tina Vienna. Tento projekt sa už pomaly končí a prechádza sa na 

skúšobnú prevádzku. Pričom začal v období rokov 2004 a 2005. Tento projekt je založený na 

princípoch interoperability itermodálnych prepravných jednotiek, telematického riadenia 

dodávateľského reťazca rôznych podnikov s cieľom optimalizovať využívané zdroje.  
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Zdroj:[6,12] 

Obr. 5 - Príklad električky a univerzálneho vozňa nesúceho výmennú nadstavbu vo Viedni 
a špeciálne upravený Box v testovacej prevádzke v Amsterdame 

CityCargo v Amsterdame je zameraná ako projekt prvej resp. poslednej míle. Počiatky 

projektu sa datujú k roku 2007, avšak projekt po finančných komplikáciách bol zastavený.  

Projekt nákladnej električky v Barcelone. Tento projekt sa začína odvíjať od roku 2012. 

Naplánované sú dva varianty. Prvým variantom sú distribučné úlohy v meste a druhým je zberná 

služba odpadu. Štatistické zistenia poukazujú na riešenie zbernej služby odpadu pretože v aglomerácii 

mesta Barcelony pripadá až 349,28 kg/ obyv. Pričom je využívaných 328 smetiarskych automobilov – 

tento projekt by mal usporiť až 20,5 vozidlokm, čo predstavuje 52 378 vozidlokm. To by 

predstavovalo až 40% úspory nákladov. Daný projekt je ešte len na začiatku riešenia. 

4. Električky pre nákladnú dopravu v zmiešanej prevádzke počas dňa 

Mesto Paríž spustilo na prelome novembra a decembra roku 2011 skúšobný projekt – 

využitie električiek pre nákladnú dopravu. Ako podklad slúžila mestu štúdia realizovateľnosti z roku 

2007, keď už 3 roky bežal výskum realizovaný spoločnosťou Monoprix. Cieľom tohto pilotného 

výskumu bolo naplánovať prepravu tovaru do centra mesta pomocou železničnej dopravy a 

električkovej trate z halle de Barcy po 26 trasách do 90tich vybraných obchodov. Týmto spôsobom 

mali zredukovať emisie o 50%. Toto sa malo realizovať za podmienky zaradenia nákladných 

električiek do bežnej prevádzky – električiek verejnej hromadnej osobnej dopravy. Zaradili ich do 

linky T3 medzi zastávkami Pont du Garigliano a Porte d’Ivry a to dvakrát počas dňa. Hlavným 

iniciátorom tohto projektu bola parížska spoločnosť pre plánovanie APUR (Atelier parisien 

d’urbanisme), ktorá chcela prostredníctvom tohto projektu poukázať na to, že električka pre nákladnú 

dopravu nebude mať žiaden negatívny vplyv na osobnú dopravu na danej linke. Počas jej prevádzky sa 

uskutočnil prieskum medzi obyvateľmi mesta a turistami hlavného mesta, ktorí využívajú hromadnú 

dopravu. 95% respondentov odpovedalo, že si nevšimlo takmer žiadne zmeny, 20% turistov 
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spozorovalo, že električka sa výzorom líši od bežných električiek. Až 84% ľudí, ktorí sa do prieskumu 

zapojili zastávajú názor, že takýto projekt je veľmi dobrý nápad a mohol by mestu pomôcť v oblasti 

nákladnej dopravy. Ďalšia etapa skúšobnej prevádzky bola naplánovaná na začiatok tohto roka. Okrem 

cargo električiek sa pre nákladnú dopravu uvažuje taktiež o využití metra. 

 
Zdroj:[6] 

Obr. 6 - Príklad električky pre nákladnú dopravu v Paríži 

5. Trolejbusy a trolejtrucky 

Už v nedávnej minulosti na začiatku 20. storočia sa realizovalo niekoľko pokusov ako 

vytvoriť cestné nákladné vozidlá poháňané pre nákladnú prepravu výhodné a efektívne elektromotory. 

V približnom časovom období rokov 1903 – 1950 boli v plnej prevádzke nie len komerčné trolejbusy 

pre cestujúcich, ale aj cestné „vlaky“. Ich prevádzka sa realizovala v tom čase v Nemecku najmä 

v prístavnom meste Hamburg, ale aj v Grevenbrücku. Po rôznych výsledkoch sa však od ďalšieho 

vývoja upustilo a k opätovnému otvoreniu týchto projektov sa pristúpilo až začiatkom 21.stročia. 

Jedným z novátorov je spoločnosť Siemens Electronics Group, ktorá oprášila tieto projekty. 

Podkladom pre víziu trvalo udržateľnej mobility sú eHighway (diaľnice s trolejovým vedením), avšak 

ešte pred vybudovaním takýchto systémov je potrebné dokázať a overiť správnosť riešenia napr. 

v systéme kyvadlovej dopravy medzi terminálmi kombinovanej dopravy (kontajnerové) a mestami 

alebo distribučnými centrami. Riešenie od spoločnosti Siemens má vyriešiť aj problémy so 

zásobovaním veľkých mestských centier nakoľko disponujú aj dieselovým motorom, vďaka ktorému 

je možné doručiť zásielku na požadované miesto, alebo v prípade poruchy trolejového vedenia či 

prekážky pod trolejovým vedením ho bez výraznejšieho zdržania obísť. Podobným projektom (Gear 

hybrid) je aj trolejový nákladiak spoločnosti Scania s elektronikou od Siemensu. Ktorý je tiež 

v testovacej prevádzke avšak s cieľom budúceho využitia pre prepravy železnej rudy vo Švédsku na 

kyvadlovej trasy dlhej 150 km. Avšak v budúcnosti by sa malo zájsť ešte ďalej a jestvuje predpoklad 

vzniku super výkonných trolejových cestných prívesných jazdných súprav. Počíta sa s extrémne 

nízkymi emisiami a veľkou kapacitou ložného priestoru. (Projekty spoločnosti Siemens a Mercedes sa 

testujú na testovacom okruhu neďaleko Berlína a Siemens a Scania sa testujú v drsných podmienkach 

severného Švédska.) 
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Zdroj:[7,8] 

Obr. 7 - Vývoj trolejových nákladných vozidiel pre mestskú obsluhu a koncept pre trolejové 
diaľnice 

6. Modelové príklady fungovania zásobovania mesta Košice a Žilina 

Tieto miesta majú rozšírenú a ešte nie uzavretú koncepciu mestskej dopravy s veľkým 

potenciálom rozvoja do budúcnosti. V meste Košice sa plánuje vybudovať nový nosný systém 

integrovaného dopravného systému pri maximalizácii využitia koľajovej dopravy. Tram-train 

električky by mali byť schopné prevádzky nie len na električkových tratiach, ale aj na normálno-

rozchodnej železničnej siete v Košickom VÚC. Tram-train rieši problematiku prechodnosti medzi 

jednotlivými systémami ako organizovania dopravy tak aj odlišnosti vďaka technickému vybaveniu 

vozidiel. Avšak z pohľadu zásobovania sa nevyhneme otázke maximálnej únosnosti trate. V prípade 

železničnej siete je statické zaťaženie na nápravu v prípade Košíc a okolia až 22,5 tony avšak 

električkové trate znesú miestami maximálne len 12 ton a v najhoršom možnom prípade len niečo 

okolo 5 ton. Preto aj z pohľadu logistiky je veľmi dôležité poznať takéto obmedzujúce prvky. 

 
Zdroj: autori 

Obr. 8 - Koncept nákladnej električky pre mesto Košice (onE) 
 

Koncept pre Košice vychádza z poznatkov získaných v zahraničí. Išlo by o Cargo tram-train, 

ktorá bude interoperabilná s možnosťou prechodu na vlečku do terminálu KD prípadne na vstup do 

koľajového rozvetvenia napájajúceho logistické centrum. Koncept má tri variant. Prvý červený 
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nazvaný onE, by bola základná upravená verzia bežnej električky s možnosťou ľahkého prístupu do 

ložného priestoru. Takéto koľajové vozidlo by výrazne znížilo emisie hluku, vibrácií, exhalátov 

v meste. Druhý koncept Heavy onE (tmavo modrý) má viacero podvozkov pre možnosť vyššej 

nosnosti – ťažších nákladov. Tretím konceptom je kapacitná Long onE (zelená), ktorá má vďaka 

ďalšiemu článku väčší ložný priestor. V úvahách je možnosť otvárania z hora aj zo strán vychádzajúc 

z poznatkov projektu tellibox. 

 

 

 
Zdroj: autori 

Obr. 9 - Koncept Heavy onE (tmavý modrý pre ťažké náklady), onE (pôvodný koncept), Long 
onE (zelený – väčšia ložná a objemová kapacita) 

 
POZITÍVNE EFEKTY A CITY LOGISTIKA 

- prínos pre dopravnú obslužnosť miest v zásobovaní, 

- obsluha v nočných hodinách, 

- distribučná, konsolidačná, kompletizačná činnosť, 

- predpredajná úprava, 

- vytváranie operatívnych zásob mimo drahých obchodných priestorov, 

- možnosť sústrediť súvisiacu administratívu. 

ŠPECIFIKÁ CITY LOGISTIKY 
- metropolami sú mestá Bratislava a Košice, 

- možné uplatnenie aj v mestách Prešov, Žilina a v súmestí Banská Bystrica -  Zvolen, 
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- vytvárajú malé predpoklady pre plné využitie výhod City logistiky vyplývajúcich z 

blízkosti terminálov intermodálnej prepravy – satelitné centrá, 

- obchodné reťazce majú už vlastné distribučná centrá, 

- preťažená cestná sieť v blízkosti centier osídlenia, 

- neochota k zmenám a nedostatočná propagácia výhod ML, 

- potenciál trendu znižovania emisií a negatívnych externalít z dopravnej činnosti, 

- potenciál rastu životnej úrovne a kvality života miestnych obyvateľov. 

 

7. Koncept City logistiky v Žiline 

V prípade mesta Žilina môžeme hovoriť len o trolejových nákladných vozidlách (trolej 

truckoch). Pretože mesto neplánuje v najbližšom časovom horizonte prechod na adhézne trate 

električiek. Avšak z investičného ani z technického pohľadu dnes už nie je problém vytvoriť napojenie 

na už jestvujúcu trolejovú sieť. Ak uvážime georeliéfne podmienky a umiesenie plánovaného 

terminálu spolu s klimatickými podmienkami trolej trucky sa javia ako výborná voľba pri zásobovaní 

mesta. Nakoľko mesto Žilina je na kopcovitom teréne kde je veľmi výhodné využívať rekuperáciu 

elektromotora pri brzdení za jazdy po sklone. Pri predpokladanom napojení sa na trolejovú sieť mesta 

je možné uvažovať o terminály z pohľadu logistického zásobovania mesta ako o terminály typu 

gateway. V takomto technologickom zložení potom všetky tovarové toky sú nasmerované do/ 

z terminálu, čo by bolo výhodné najmä z ekologického pohľadu, kde by neboli zaťažované mestské 

komunikácie, ale len okrajové objazdy a samozrejme železničné trate. Dostatočný potenciál v sebe 

ukrývajú aj prepravné prúdy keďže v meste je hustá sieť veľkých multifunkčných nákupných centier 

alokovaných v tesnej blízkosti trolejového vedenia trolejbusových tratí.  

 

 
Zdroj: autori 

Obr. 10 - Koncepcia nákladných vozidiel so zberačmi pre trakčné vedenie trolejbusového 
vedenia 
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Zdroj: autori 

Obr. 11 - Vyznačenie terminálu kombinovanej dopravy v Tepličke nad Váhom a trolejového 
vedenia MHD s naznačením rozmiestnenia nákupných centier 
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QUALITY CARRIERS OF LIVING BIRDS TRANSPORT 

Miroslav Fazekaš, Zuzana Frištíková, Marián Šulgan 1 

 

 

ABSTRACT 

The organization of transport for the transportation of live birds and creation of 

transport system in which the birds are carried in the shortest time to the recipient is 

very difficult in therms of time. This system composed of the decision on transport 

mode, carrying agent and means of conveyance. This article is focused on the quality 

of the transport of live birds. To ensure the quality of service provided is crucial the 

determination of person’s responsibility for each of the activities conducted in the 

process, sanctions for non-compliance and remuneration for the work done. 
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KVALITA DOPRAVCOV PRI PREPRAVE ŽIVÉHO VTÁCTVA  

Anotácia: Zorganizovanie dopravy pri preprave živého vtáctva a vytvorenie dopravného 

systému, v ktorom sa vtáctvo čo najrýchlejšie dostane k príjemcovi, je časovo náročný postup. 

Tento systém sa skladá z výberu druhu dopravy, dopravcu a dopravného prostriedku. Tento 

článok sa zameriava na  kvalitu pri preprave živého vtáctva. Aby bola zabezpečená kvalita 

poskytovanej služby pri týchto prepravách je potrebné určiť zodpovednosť osôb za jednotlivé 

vykonávané činnosti v tomto procese, sankcie pri nesplnení a odmenu za vykonanú prácu. 

Kľúčové slová: živé vtáctvo, kvalita, kritériá 

Úvod 

Preprava vtáctva rôznymi druhmi dopravy patrí medzi špeciálne prepravy. Úlohou 

zasielateľa vo všeobecnosti je obstarávanie prepravy pre svojho zákazníka. Obstaranie prepravy je 

teda splnením jeho základnej úlohy, no ak chce byť navyše v tejto činnosti úspešný a 

vyhľadávaný je potrebné, aby svoje aktivity zameral na vyhľadávanie vhodnej dopravy, ktorá 

bude spĺňať všetky požadované vlastnosti. Keďže preprava vtáctva je prepravou živého artiklu, 

predstavuje druh prepravy s náročnými kritériami na kvalitu. Ide o prepravu živých zvierat s 

určitými špecifikami, ktoré sú typické len pre prepravu vtáctva, definovanie ktorých je úlohou ako 

dopravcu, tak zasielateľa. Samotné dodanie zásielky v určenom čase nestačí pre to, aby takáto 

preprava bola vyhodnotená ako „kvalitná“. V prípade zásielky vytvorenej z viacerých druhov 

vtákov je najviac problematické zabezpečenie rozdielnych požiadaviek, ako i legálnosť prepravy 

jednotlivých druhov, nakoľko mnohé vtáčie druhy sú chránené a akýkoľvek obchod s nimi nie je 

povolený. 

1. Legislatíva upravujúca prepravu živých zvierat 

Pri prepravách živého vtáctva, podľa toho či ide o dovoz, vývoz alebo výmenu živého 

vtáctva v rámci Slovenskej republiky, je nutné dodržiavať niekoľko rôznych zákonov 

a nariadení: 

a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, 

b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, 
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c) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej 

starostlivosti, 

d) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 28/2001/3-100, 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave, 

e) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006, ktoré je doplnené a zmenené 

Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 430/2007, 

f) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/2002 Z. z. o obchode s 

ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, 

g) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov 

voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, 

h) Vyhláška ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005, 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne 

žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, 

i) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny. 

Európska legislatíva obsahuje zákony, ktoré je nutné dodržiavať počas prepravy živého 

vtáctva: 

a) Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2009/147/ES o ochrane voľne žijúceho 

vtáctva, 

b) Nariadenie komisie (ES) č. 318/2007, 

c) Smernica rady č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a 

voľne rastúcich rastlín, 

d) Nariadenie Rady ES č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou 

súvisiacich činností. 

2. Kritériá kvality pri preprave 

Pri preprave živého vtáctva je nutné dodržiavať nasledujúce pravidlá: 

a) ak sú počas prepravy v dopravnom prostriedku prepravné debny umiestnené nad 

sebou, je nutné zabrániť úniku trusu na zvieratá umiestnené nižšie, 

b) vtáctvo musí byť počas prepravy udržiavané v suchu a čistote, 
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c) neprepravovať spolu zvieratá rôznych druhov a veľkostí, 

d) s ohľadom na druh a potreby prepravovaného vtáctva zabezpečiť dostatočné 

množstvo vhodného krmiva a čistej vody, 

e) zabezpečiť, aby sa voda a krmivo počas prepravy nekontaminovali trusom 

zvierat. 

f) dôležitým kritériom kvality počas prepravy vtáctva je starostlivosť dopravcu o 

zverenú zásielku. Je nutné uvedomiť si, že nehovoríme o „klasickej neživej“ 

zásielke, ale o živom vtáctve, ktoré má svoje životné potreby aj počas prepravy, 

g) ďalším nevyhnutným kritériom je čas prepravy, ktorý by sa mal v záujme 

prepravovaného vtáctva minimalizovať a je úzko prepojený na kritériá kvality aj 

pred prepravou, 

h) vizuálne ich skontrolovať, či sú v poriadku, 

i) bezprostredne po preprave zvieratá vyložiť z prepravných boxov a umiestniť ich 

do prostredia, ktoré im bude spôsobovať menej stresu ako prepravná debna, 

j) snaha o neustále zlepšovanie kvality danej služby. 

3. Zabezpečenie kvality pri preprave živých zvierat 

Poskytnutie kvalitnej služby zákazníkovi by malo byť kľúčom k úspechu pre každého 

dopravcu, najmä pri rôznych druhoch špeciálnych prepráv, akou je aj preprava živého vtáctva. 

Pre definovanie jednotlivých kritérií sme rozdelili celý proces prepravy vtáctva na jednotlivé 

etapy v logickej nadväznosti na seba ako:  

a) kritériá kvality prepravy živého vtáctva pred prepravou,  

b) kritériá kvality prepravy živého vtáctva počas prepravy,  

c) kritériá kvality prepravy živého vtáctva po preprave,  

d) kritériá kvality pred nakládkou a po vykládke zásielky.  

Požiadavky na dopravcu 
 nové, maximálne ekologické a výkonné vozidlá, aby preprava zvierat bola rýchla 

a spoľahlivá, 

 bezstresové nakladacie rampy, dostatočný počet prepážok na jednotlivých 

podlažiach, vybavenie napájadlami a ventilátormi, antikorové protišmykové 

podlahy, hydraulické zdvíhanie podláh, 
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 školení a odborne zdatní vodiči, 

 registrácia dopravcov – osvedčenie o spôsobilosti, 

 preukaz o odbornej spôsobilosti vydáva príslušný orgán veterinárnej správy na 

základe dokladu o úspešnom absolvovaní schváleného tréningové kurzu. 

Požiadavky na vozidlá 

 živé zvieratá možno hromadne prepravovať iba vozidlom, ktorého konštrukcia 

a vybavenie sú na tento účel schválené, 

 vozidlo musí chrániť zdravie a bezpečnosť osádky vozidla a účastníkov cestnej 

premávky, chrániť bezpečnosť a zdravie prepravovaných zvierat, 

 zabraňovať znečisteniu pozemnej komunikácie a znemožňovať obťažovanie 

verejnosti. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Zdroj: autori 
Obr. 1 - Vlastnosti dopravcu nevyhnutné pre kvalitnú službu 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
Zdroj: autori 

Obr. 2 - Požiadavky na dopravcu nevyhnutné pre kvalitnú službu 
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4. Návrhy pre hodnotenie kvality dopravcov pri prepravách živého 

vtáctva v praxi 

Dopravné firmy by mali viesť presné záznamy o takýchto prepravách, ako aj o ich 

výsledkoch a pravidelne ich hodnotiť a analyzovať. Na základe hodnotení a analýz hľadať 

„slabé“ miesta pri preprave, ktoré sa môžu neustále zlepšovať a tým zvyšovať kvalitu 

ponúkaných služieb. 

Nasledujúci osemkrokový postup ponúka návod, ako zabezpečiť kvalitné činnosti pri 

preprave.  

Jednotlivé kroky sa členia nasledovne:  

 

1. krok – dôkladné pochopenie požiadaviek a kritérií zákazníka, týkajúcich sa objednávanej 

prepravy a spätná rekapitulácia a zhrnutie požiadaviek vlastnými slovami pre uistenie sa, či 

boli správne pochopené vyjadrené požiadavky a kritériá. Tiež je vhodné mať objednávku 

prepravy zdokumentovanú písomne (e-mail, listová forma), aby v prípade komplikácií a 

nejasností mal dopravca fyzický dôkaz o prejednávanych skutočnostiach.  

2. krok – uistiť sa, či je možné danú zásielku prepravovať:  

 spôsobilosť vtáctva na zamýšľanú prepravu - vtáctvo choré alebo poranené nie je 

spôsobilé na prepravu,  

 zákonom chránené vtáctvo.  

 

3. krok – výber dopravného prostriedku podľa veľkosti zásielky:  

 veľkosť prepravných debien,  

 počet prepravných debien.  

 

4. krok – dôsledné plánovanie prepravy:  

 trasa prepravy – snažiť sa nájsť najvhodnejšiu trasu, ktorá by v sebe spájala atribúty 

najrýchlejšej a najkratšej trasy,  

 dátum prepravy,  

 sledovanie dopravnej situácie z dlhodobého hľadiska (napr. nútené obchádzky 

niektorých úsekov z dôvodu prerábania pozemných komunikácií).  

Tejto časti by sa mala venovať najväčšia pozornosť, pretože precízna príprava je 

základom pre úspešnú prepravu 
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5. krok – naloženie a upevnenie zásielky:  

 opatrná ručná manipulácia s prepravnou debnou, vyhnúť sa činnostiam, ktoré by mohli 

vtáctvo rozrušovať (napr. nadmerný hluk, používanie hrubej sily),  

 dôsledné upevnenie vo vnútri dopravného prostriedku a zabezpečenie proti pohybu 

počas jazdy.  

 

6. krok – poučenie vodiča o dopravnej disciplíne:  

 vodič by sa mal plne venovať činnosti vedenia vozidla so zverenou zásielkou živého 

vtáctva,  

 vodič by mal sledovať aktuálnu dopravnú situáciu pred a za vozidlom,  

 vodič by mal zvoliť vhodnú techniku jazdy vzhľadom na prepravovanú zásielku – 

vyhnúť sa prudkému brzdeniu a zrýchľovaniu vozidla, opatrný prejazd zákrutami.  

 

7. krok – doručenie zásielky:  

 odovzdanie zásielku len do vlastných rúk,  

 overenie si totožnosti príjemcu zásielky,  

 skontrolovanie zásielky obidvomi stranami (dopravca, príjemca),  

 písomné potvrdenie príjemcu zásielky, o tom že zásielka je v poriadku pre prípad, že 

by sa niečo vtáctvu v dobe po doručení stalo, avšak nebolo to z viny dopravcu.  

 

8. krok – okamžitá spätná informácia odosielateľovi zásielky o úspešnom doručení (e-mail, 

sms, telefonický hovor), pretože sa dá predpokladať, že pri takejto preprave môže byť 

odosielateľ citovo zainteresovaný a i naďalej ho zaujíma osud zásielky.  
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Zdroj: autori 

 
Obr. 3 - Grafické zobrazenie návodu na poskytnutie kvalitnej služby pri preprave živého 

vtáctva 
 
Zodpovednosť za jednotlivé kroky v tomto návode na poskytnutie kvalitnej služby pri 

preprave živého vtáctva má dopravca – ako poskytovateľ prepravnej služby. Ten môže 

preniesť zodpovednosť za jednotlivé kroky na svojich zamestnancov, prípadne na disponenta 

a vodiča, ktorí sú priamymi vykonávateľmi jednotlivých častí poskytovanej služby a svojou 

činnosťou priamo vplývajú na kvalitu služby. 

Záver 

Preprava živého vtáctva je veľmi citlivá z hľadiska zabezpečenia kvality tak, aby fyzické 

aj psychické zdravie vtáctva boli narušené čo najmenej, pretože sú vytrhnuté zo svojho 

prirodzeného prostredia. Je nutné uvedomiť si, že vtáctvo sú živé zvieratá a preto je potrebné 

zabezpečiť, aby neboli vystavované utrpeniu a zbytočným zraneniam. Preprava vtáctva rôznymi 

druhmi dopravy patrí medzi špeciálne prepravy, kedy na prvom mieste nie je splnenie 

dohodnutých termínov, ale zdravie a bezpečnosť prepravovaného vtáctva, preto je nutné 

dodržiavať príslušnú legislatívu a dané kritériá kvality. Kvalitná preprava živého vtáctva v sebe 

zahŕňa celý sled činností, ktoré je potrebné uskutočniť pred prepravou, počas prepravy a po 

preprave. Nielen dopravca je povinný poznať podmienky a kritériá kvality takejto prepravy, ale i 
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zasielateľ ako osoba, ktorá vyberá zákazníkovi dopravcu, preto je tiež povinný sa s nimi 

oboznámiť a vyžadovať takéto znalosti od všetkých oslovených dopravcov. 

 

Táto štúdia/publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a 

vývoj pre projekt: 

Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy II.,  
ITMS 26220120050 spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja. 
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ABSTRACT 

The transport plays very important role in the logistic chains and only its effective 

management and proper planning can achieve the desired positive effect in the entire 

chain. Its positive benefits considering to the characteristics of the transport branch 

also brings the railway transport, particularly in transport of large volumes on medium 

and long distances. At present, the railway is still struggling with many obstacles, 

among it’s the rail capacity is the most of important to solve. 
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 VÝZNAM PROGRESÍVNYCH SPÔSOBOV STANOVOVANIA 

KAPACITY ŽELEZNIČNEJ SIETE V LOGISTIKE 

Abstrakt: Doprava má veľmi významné postavenie v logistických reťazcoch a len jej 

efektívne riadenie a správne naplánovanie môže priniesť žiaduci pozitívny efekt v celom 

reťazci. Svoje kladné prínosy vzhľadom na vlastnosti dopravného odboru so sebou prináša 

nepochybne aj železničná doprava, najmä v prepravách väčších objemov na stredné a dlhé 

vzdialenosti. V súčasnosti však ešte stále železnica bojuje s mnohými prekážkami, medzi 

ktorými je najdôležitejším jej kapacitné obmedzenie. 

Kľúčové slová: kapacita,  železničná sieť, logistika, význam, progresívne spôsoby 

ÚVOD 

Nositeľom ponuky železničnej prepravy pri tvorbe logistického reťazca sú železničné 

podniky. Umožnenie prístupu železničným dopravným podnikom na železničnú infraštruktúru 

je jedným z predpokladov dosiahnutia konkurenčného trhu so železničnými službami. 

Smerovanie rozvoja infraštruktúry sa vo všeobecnosti týka dvoch kľúčových subjektov: štátu, 

zvyčajne zastúpeného vládou, ktorý vlastní infraštruktúru a vytvára dopravnú politiku na 

národnej úrovni; a manažéra spravujúceho železničnú infraštruktúru. V konkrétnych 

podmienkach je to manažér železničnej infraštruktúry, ktorý ju prevádzkuje na základe 

povolenia na prevádzkovanie dráhy a ďalej ponúka dopravným podnikom s platnou licenciou 

na prevádzkovanie dopravy na dráhe. Tretím subjektom môže byť spoločenstvo štátov, ktoré 

má záujem na spoločnom vytvorení nadnárodného dopravného trhu s rovnakými 

nediskriminačnými podmienkami, a teda určuje základnú dopravnú politiku, ktorá je 

nadradená k dopravnej politike na národnej úrovni.  

HLAVNÉ ZÁSADY STANOVENIA KAPACITY V SR  

Vypočítaná priepustná výkonnosť jednotlivých technických zariadení je podkladom pre 

posúdenie radu sériovo na seba nadväzujúcich zariadení (kaskádu obsluhovacích systémov typickú pre 

logistický systém). Výslednú priepustnú výkonnosť súvislého sledu niekoľkých technických 

zariadení – napr. vchodových koľají ako liniek obsluhy v zriaďovacej stanici, niekoľkých staníc a ich 

spájajúcich medzistaničných alebo traťových úsekov – môžeme nazvať prevádzkovou výkonnosťou. 



13th International Scientific Conference 
LOGI 2012 

109 

V deterministických podmienkach prevádzky možno stanoviť prevádzkovú 

výkonnosť na základe priepustnej výkonnosti najmenej výkonného zariadenia. V 

stochastických prevádzkových podmienkach je tento problém nutné riešiť na základe 

poznatkov teórie hromadnej obsluhy ako kaskádu obsluhovacích systémov. Pritom dôjdeme k 

záveru, že prevádzková výkonnosť bude nižšia ako priepustná výkonnosť najmenej 

výkonného zariadenia. [2] 

Pôvodná metodika, ktorá zahŕňala postupy zisťovania priepustnosti zariadení 

infraštruktúry bola obsiahnutá v predpise D 24 ČSD [1]. Nástupnícke ŽSR uvedenú metodiku 

prebrali (predpis ZSR D24– Predpis pre zisťovanie priepustnosti železničných tratí) a používa 

sa dodnes.  

Teoretická a praktická priepustná výkonnosť 
Priepustnú výkonnosť (priepustnosť) môžeme v zásade deliť na:  

- teoretickú (maximálnu) - neuvažujú sa žiadne časové straty, 

- praktickú – uvažované časové straty (údržba, rušenie a záloha pre elimináciu 

meškaní). 

Priepustná výkonnosť zariadení 
Priepustnú výkonnosť stanovujeme na týchto železničných zariadeniach: 

- traťová koľaj, 

- železničná stanica. 

Traťový úsek ako obsluhovací systém v procese obsluhy (jazda vlaku) sa skladá 

z mnohých za sebou radených a nadväzujúcich čiastkových obsluhovacích podsystémov 

obsluhy, a to jednolinkových (medzistaničné úseky, priestorové oddiely) a viaclinkových 

systémov (výhybne, ŽST a pod.). Priepustnosť jednotlivých čiastkových podsystémov je 

spravidla rozdielna a často krát nestačí porovnať priepustnosti jednotlivých obsluhovacích 

podsystémov a vybrať z nich tú, ktorá má najnižšiu hodnotu a túto následne prehlásiť za 

priepustnosť celého systému z toho dôvodu, že v okamihu uvoľnenia obmedzujúceho 

čiastkového systému nemusí byť k dispozícii ďalší vlak, ktorý by úsek znovu obsadil [6]. 

Železničná stanica si vyžaduje samostatnú analýzu kapacity rozhodujúcich prvkov 

(zariadení) napriek komplexnému ponímaniu systému obsluhy, ktorého je súčasťou. Jednou 

zo základných súčastí správneho výpočtu priepustnosti všetkých jej rozhodujúcich prvkov sú 

adekvátne stanovené hodnoty ich časov obsadenia jednotlivými úkonmi. Tieto časy sa určujú 
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podrobným rozborom čiastkových úkonov, t. j. činností. Rozhodujúce prvky železničných 

staníc pozostávajú z: 

- dopravných koľají (čas obsadenia prechádzajúcim, končiacim a východiskovým 

vlakom, posunom), 

- zhlavia (čas obsadenia úkonmi pri prechádzajúcom, končiacom a východiskovom 

vlaku, posune), 

- kolíznych bodov (priamy čas obsadenia a relatívny čas rušenia vlaku pre oba smery). 

Na stanovenie priepustnej výkonnosti traťových koľají sa môže použiť metóda [2]: 

- grafická, 

- analytická, 

- kombinácia analytickej a grafickej metodiky. 

SÚČASNÉ TRENDY URČOVANIA KAPACITY VO SVETE 

Vo svete sa v súčasnosti používa mnoho metodík na určenie kapacity železničnej 

infraštruktúry. V rámci Európy pristúpila Medzinárodná železničná únia k vypracovaniu 

vyhlášky o kapacite, ktorá má za cieľ bolo zjednotenie dosiaľ používaných národných 

metodík na jednotlivých európskych železničných sieťach tak, aby výsledky posudzovania na 

jednotlivých častiach koridorov boli vzájomne porovnateľné. Vyhláška UIC 406 nemá 

direktívny, ale odporúčací charakter, teda umožňuje manažérom  infraštruktúry používať pre 

vlastnú potrebu tiež národnú metodiku. 

Metodika UIC 
Vyhláška Medzinárodnej železničnej únie UIC 406 Kapacita bola prijatá v roku 

2004. Pripúšťa, že kapacita ako taká vlastne neexistuje, pretože závisí na tom, ako je daná 

infraštruktúra využívaná. Ako základné parametre, od ktorých kapacita infraštruktúry závisí, 

sú počty vlakov, priemerná rýchlosť, stabilita a heterogenita GVD. 

Podobne ako metodika predpisu D24 [1], tak i metodika UIC využíva pri zisťovaní 

priepustnosti traťového úseku metódy vkladania dodatočných trás vlakov do vopred 

skonštruovaného GVD. Výpočet celkového využitia kapacity musí byť aplikovaný pomocou 

zhustenia trás na obmedzujúcom traťovom úseku. Zhustenie trás sa vykoná bez ohľadu na 

nadväzujúce traťové úseky v tzv. reprezentatívnom dni v určitej maximálnej (špičkovej) 

prevádzke (minimálne 120 min).  
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Simulácia ako nástroj plánovania využitia kapacity  
V posledných dvoch desaťročiach bol vyvinutý celý rad rôznych softvérových riešení 

na plánovanie železničnej infraštruktúry, uzlov a vyhodnotenia grafikonu. Simulačné modely 

predstavujú reprodukciu reálneho objektu, resp. sústavy ako celku do modelu, 

prostredníctvom ktorého je možné skúmať správanie sa mnohých procesov na základe 

pevných vstupných údajov spravidla konštrukčného charakteru a premenných, ktoré 

reprezentujú stochasticky sa správajúce procesy. Na základe skúmania výsledkov je potom 

možné pristúpiť k takej úprave modelu, ktorá bude spĺňať všetky požiadavky, ktoré sú 

kladené na model, resp. skutočný objekt alebo systém. 

Základné simulačné metódy 
Vzhľadom na rozdielne vedecké teórie poznáme niekoľko rozličných typov 

železničných simulácií. Obr. 1. predstavuje základnú systematizáciu softvérových postupov 

na riešenie výkonnosti ŽI. Vo všeobecnosti môžu byť železničné simulačné modely 

klasifikované podľa: 

- rozsahu (makroskopické, mikroskopické), 

- analytického prístupu (stochastické, deterministické), 

- techniky spracovania (synchrónne/ súčasné/ súdobé, asynchrónne/ nesúdobé). 
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Obr. 1. Členenie prístupov používaných softvérov na zisťovanie kapacity Zdroj: [3] 

 

Makroskopické modely charakterizujú železničnú sieť a cestovné poriadky ako 

orientovaný graf jednoduchých uzlov (stanice) a hrán (trate) zahŕňajúc frekvenciu vlakov 

a jazdné časy medzi stanicami. Mikroskopické modely pozostávajú zo špecifikácií počtov, 

dĺžok a smerovaní traťových úsekov, zabezpečovacích zariadení, vlakových systémov 

a technických charakteristík vozňového parku, presných príchodov, odchodov, časov rozbehu 

a zastavenia, prevádzkových intervalov, záložných časov medzi vlakmi. 

Deterministické modely odhadujú príchod, odchod a jazdný čas podľa cestovného 

poriadku a môžu byť použité len na predbežnú konštrukciu cestovného poriadku. Stochastické 

modely uplatňujú rozdelenia pravdepodobnosti príchodu, odchodu a možného jazdného času 

do detailnej konštrukcie cestovného poriadku. V rámci štruktúry systémov zisťovania 

kapacity železničnej infraštruktúry sa stochastické modely, resp. postupy členia na analytické 

(zväčša predstavujúce manuálne používanie matematických vzťahov na základe zvolenej 

teórie) a simulačné (nástroje využívajúce výpočtovú techniku). Analytické postupy možno 
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opäť členiť na dve skupiny, ktoré v závislosti od účelu použitia vychádzajú z rôznych 

teoretických základov. Na výpočet ukazovateľov skonštruovaného grafikonu sú väčšinou 

použité prístupy teórie hromadnej obsluhy. Teória pravdepodobnosti sa v porovnaní s tým 

vzťahuje na výpočet druhotných meškaní a na ďalšie prevádzkové charakteristiky. 

Synchrónne modely simulujú všetky kroky v rámci siete súčasne v krátkych 

časových krokoch, kým asynchrónne modely vkladajú vlaky postupne podľa priority 

zadelenej podľa kategórie vlaku. Napriek tomu, že synchrónny prístup je veľmi blízko ku 

skutočnému priebehu procesov, je konfigurácia systému obťažne modelovateľná. 

NÁVRH NOVÝCH PRINCÍPOV V ZISŤOVANÍ KAPACITY 

Riešenie problematiky priepustnosti obsluhovacích systémov (zariadení 

infraštruktúry a pod.) predstavuje zložitý postup, pri ktorom musia byť dodržiavané základné 

pravidlá  dopravnej prevádzky a súčasne dbať na rôznorodosti, ktoré sa vy tejto oblasti 

vyskytujú v rôznych krajinách sveta.   

Základným predpokladom je, aby praktická priepustnosť infraštruktúry a požadovaná 

spoľahlivosť dopravnej prevádzky boli v súlade a v čo možno najväčšej miere 

optimalizované. Schéma návrhu, v ktorom  dopravca vstupuje do procesu výberu vhodnej 

voľnej trasy, vychádza z nasledujúcich krokov (obr. 2): 

- voľba trate - zákazník (dopravca) si v interaktívnej softvérovej aplikácii zvolí 

predbežnú trasu vlaku, ktorá môže obsahovať viacero tratí, 

- zobrazenie základného stavu kapacity - zobrazí sa maximálna kapacita pre zvolené 

trate a jej predbežný stav z plánu GVD, 

- výber medzistaničných úsekov – pre konkrétnu trasu, o ktorú je záujem, 

- špecifikácia požiadavky na pridelenie trasy - podrobná špecifikácia požiadavky na 

pridelenie trasy ako napr. dátum a približnú časovú polohu trasy, druh vlaku 

(hmotnosť, dĺžka, jazdný odpor, hnacie dráhové vozidlo), na základne ktorého sa 

prepočítajú časové prvky potrebné pre aktualizovanie kapacity, ďalej počet trás (jedna, 

viac trás, spiatočná trasa), použitie dopravných koľají s nástupnou hranou / zastávok, 

možnosti pobytu na trati z dopravných dôvodov (križovanie, predchádzanie, sled 

vlakov), t. j. priorita trasy a pod., 

- zobrazenie aktuálneho a plánovaného stavu - zobrazí sa aktualizovaná kapacita na 

zvolenej trati, ktorá môže byť následne potvrdená zákazníkom, resp. pri nedostatočnej 
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kapacite táto možnosť nebude k dispozícii a ponúkne sa zmena plánovanej trasy (obr. 

2), 

- potvrdenie a zapracovanie požiadavky - po úspešnom ukončení výberu trasy pre 

žiadosť o poskytnutie kapacity sa táto požiadavka zapracuje do systému a zobrazí sa 

ako zvýšená využitá kapacita, resp. znížená voľná kapacita vo všetkých MÚ na 

zvolenej trase (aj vo viacerých tratiach). Výstupná požiadavka sa stáva následne 

vstupom pre správcu infraštruktúry, ktorý ju ďalej spracováva v procese prideľovania 

kapacity železničnej infraštruktúry. 

 
Obr. 2.  Schéma postupu výberu vhodnej trasy pre plánovanie prepráv            Zdroj: [autori] 

ZÁVER 

V súčasnom dynamicky sa rozvíjajúcom dopravnom i prepravnom trhu je kľúčovým 

aspektom pružné reagovanie na neustále sa vyvíjajúce a obmieňajúce požiadavky zákazníkov 

a zabezpečenie udržateľnosti a rozvoja trhových vzťahov, a to v národnom ale i celosvetovom 

meradle. V reťazci služieb dopravy a logistiky sa najmä v nákladnej doprave čoraz viac 

dostáva do popredia systém „ťahu“, kedy určujúcim a podstatným subjektom vo vývoji 

dopravného trhu je prepravca, teda spravidla konečný článok reťazca, ktorý určuje režim 

svojich prepráv v podobe špecifikovaných požiadaviek na prepravu a podľa tohto základu sa 
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požiadavka na prepravu prenáša transformovaným spôsobom cez dopravcov na prvotný 

subjekt na dopravnom trhu, a teda správcu infraštruktúry v podobe dopytu po kapacite 

železničnej infraštruktúry. Ich spoločným miestom podnikania je teda železničná 

infraštruktúra, ktorá im je poskytovaná na základe ich platnej licencie na prevádzkovanie 

dopravy na dráhe. Aby však bola úplne zachovaná zásada nediskriminačného prístupu 

jednotlivých dopravcov na infraštruktúru, musí byť manažérom infraštruktúry riadnym 

spôsobom zistená a zverejnená informácia o kapacite železničnej infraštruktúry, ktorá je 

v jeho správe a za ktorú plne zodpovedá. 

 

Príspevok vznikol v rámci riešenia grantového projektu APVV-SK-SRB-050 

riešeného na Žilinskej univerzite v Žiline. 
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ABSTRACT 
The paper deals with issues related to periodic training of drivers in road freight 

transport. Aim of periodic training for drivers is to update their knowledge that is 

essential for their work. Periodic training is defined by Directive 2003/59/EC on the 

initial qualification and periodic training of drivers of certain road vehicles for the 

carriage of goods or passengers. There is also defined deadline for completion of the 

periodic training in the Directive 2003/59/EC. This article deals with main problem of 

deadlines for completion of periodic training that were according to Directive 

2003/59/EC implemented by Member States and possibility how to solve this problem.  
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SYSTÉM VYKONÁVANIA PRAVIDELNÉHO VÝCVIKU 

VODIČOV CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY VZHĽADOM 

NA TERMÍN JEHO UKONČENIA 

Úvod 

Odborná spôsobilosť vodičov cestnej nákladnej dopravy (CND) je v súčasnosti v EÚ 

preukazovaná Osvedčením o odbornej spôsobilosti, ktorú je možné získať na základe 

úspešného vykonania základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku (PV). Dokladom, 

ktorým sa preukazuje  získaná odborná spôsobilosť v štátoch EÚ je Kvalifikačná karta vodiča. 

Kým základná kvalifikácia je spojená najmä so získaním odborných znalostí nových vodičov, 

PV predstavuje formu zvyšovania a prehlbovania už získanej kvalifikácie všetkých vodičov 

cestnej nákladnej, ako aj osobnej (autobusovej) dopravy. Povinnosť absolvovať kurz PV je 

stanovená smernicu 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a PV vodičov určitých cestných 

vozidiel nákladnej a osobnej dopravy. Prijatím smernice Európsky parlament a Rada sledovali 

viaceré ciele, ako zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a vodiča, vyvolanie záujmu 

o povolanie vodiča a zabránenie vzniku rozdielnych podmienok hospodárskej súťaže v rámci 

jednotného dopravného trhu EÚ.   

Článok sa venuje analýze súčasného stavu už vykonaných kurzov PV, definovaniu 

problému súvisiaceho s množstvom vodičov, ktorí sú ešte povinní ukončiť kurz PV do 

konečného termínu, ako aj možnostiam rozloženia kurzov PV podľa rôznych kritérií.      

Termín absolvovania pravidelného výcviku vodičov cestnej nákladnej 

dopravy podľa smernice 2003/59/ES 

Prvý kurz PV sú povinní absolvovať vodiči ktorí sú držiteľmi Osvedčenia 

o základnej kvalifikácii alebo vodiči, ktorí získali vodičské oprávnenie skupiny C1, C1 + E, C 

alebo C + E do 10.9.2009. Ďalšie kurzy PV sú vodiči povinní absolvovať každých 5 rokov 

v trvaní 35 hodín rozdelených do minimálne 7 hodinových časových úsekov.  Vodiči, ktorí 

získali vodičské oprávnenie do 10.9.2009 sú oslobodení od povinnosti absolvovať základnú 

kvalifikáciu a sú povinní absolvovať prvý kurz PV do 3 rokov od tohto dátumu, t.j. do 

10.9.2012. Avšak smernica v tomto smere umožňuje skrátenie alebo predĺženie lehoty na 

vykonanie prvého kurzu PV tak, aby bolo zabezpečené postupné zavedenie systému PV. 
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Tieto lehoty nesmú byť kratšie ako 3 a dlhšie ako 7 rokov. Stanovenie presnej doby na 

vykonanie prvého kurzu PV je v kompetencii jednotlivých členských štátov EÚ, čo znamená, 

že konečný termín na ukončenie prvých kurzov sa môže pohybovať v rozmedzí od 10.9.2009 

do 10.9.2016. Konečné termíny na ukončenie prvého kurzu PV vo vybraných štátoch sú 

uvedené v tabuľke 1.  

Tabuľka 1 Konečné termíny pre ukončenie prvého kurzu PV vo vybraných štátoch EÚ 

Štát Konečný termín pre ukončenie kurzu PV pre vodičov 
CND 

Rakúsko 10.9.2014 
Bulharsko 10.9.2016 
Belgicko 10.9.2016 
Cyprus 26.1.2012 

Česká republika 1.8.2011 

Dánsko 
Konečný termín závisí od dňa narodenia vodiča, pričom 

posledný konečný termín pre poslednú skupinu vodičov je 
31.12.2014 

Estónsko 1.9.2011 
Fínsko 10.9.2014 

Francúzsko 10.9.2012 
Nemecko 10.9.2016 
Grécko 10.9.2014 

Maďarsko 10.9.2014 
Írsko 10.9.2010 

Taliansko 10.9.2014 
Lotyšsko 10.9.2014 

Litva 10.9.2014 
Malta 9.9.2014 

Holandsko 10.9.2016 
Poľsko 12.9.2014 

Portugalsko Konečný termín závisí od veku vodiča, pričom posledný 
konečný termín pre poslednú skupinu vodičov je 10.9.2016 

Slovinsko 1.10.2009 
Slovenská republika 10.9.2014 

Španielsko 
Konečný termín závisí od dátumu vydania vodičského 

preukazu, pričom posledný konečný termín pre poslednú 
skupinu vodičov je 10.9.2016 

Švédsko 10.9.2016 
Veľká Británia 9.9.2014 

Zdroj: [3] 

Podľa informácií uvedených v tabuľke 1 je zrejmé, že konečné termíny na 

absolvovanie prvého kurzu PV sú v jednotlivých štátoch rôzne. Kým francúzsky vodič musí 

mať absolvovaný prvý PV už do 10.9.2012, vodiči z Bulharska, Holandska či Švédska majú 

na jeho absolvovanie čas ešte takmer 3 roky (10.9.2016). Najväčší problém v súvislosti 
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s rozdielnymi konečnými termínmi na absolvovanie prvého kurzu PV nastáva pri kontrole 

vodičov vykonávajúcich medzinárodnú prepravu. Nastávajú situácie, kedy kontrolóri v štáte, 

v ktorom už prvý kurz PV mal byť absolvovaný požadujú od vodičov osvedčenie o PV, aj 

keď títo ho ešte podľa ich národného práva mať nemusia. Vzhľadom na tento problém 

Európska komisia tvrdí, že členské štáty nemôžu pokutovať vodičov CND za doterajšie 

neabsolvovanie kurzu PV až do roku 2016, kedy skončí aj posledný termín na absolvovanie 

prvých kurzov PV. Preto by členské štáty nemali  uplatňovať vlastné termíny na ukončenie 

PV vo svojom štáte na vodičov z ostatných štátov. 

Termín absolvovania pravidelného výcviku vodičov v SR 

PV pre vodičov CND v SR je upravený zákonom NR SR  č. 280/2006 Z.z. o 

povinnej základnej kvalifikácii a PV niektorých vodičov.  Kurz PV v SR sa vykonáva naraz 

v rozsahu 35 hodín v sedemhodinových denných sústredeniach. Proces získania osvedčenia 

o PV v SR je znázornený na obrázku 1.  
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Obr. 1 : Proces získania osvedčenia o PV v SR 

Prvý kurz PV musia vodiči absolvovať do 5 rokov odo dňa vydania Osvedčenia 

o základnej kvalifikácii alebo do 10.9.2014 ak získali vodičské oprávnenie do 10.9.2009. Od 

roku 2006, kedy vstúpil do platnosti zákon č. 280/2006 Z.z. až do roku 2011 bolo v SR podľa 

zistených informácií vydaných 9846 Osvedčení o PV. Do tohto počtu nie započítaný počet 

osvedčení vydaných Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 

v Košiciach, ktorý samostatne pre PV vodičov CND nebol k dispozícii. Počet vydaných 

Osvedčení o PV v SR za jednotlivé kraje je uvedený v tabuľke 2.  



13th International Scientific Conference 
LOGI 2012 

121 

Tabuľka 2 Počet vydaných osvedčení o PV pre CND v SR za jednotlivé kraje 

Kraj/Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Spolu 
Banskobystrický 

kraj 0 2 18 69 667 397 1153 

Bratislavský 
kraj 0 0 0 432 958 354 1744 

Košický kraj 0 0 0 27 645 - 672 
Nitriansky kraj 0 0 0 40 509 528 1077 
Prešovský kraj 0 0 0 108 475 313 896 

Trenčiansky 
kraj 0 0 0 0 456 534 990 

Trnavský kraj 0 0 0 541 919 552 2012 
Žilinský kraj 0 0 0 32 778 492 1302 

Spolu 0 2 18 1249 5407 3170 9846 
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe [8-14] 

K 31.12.2011 bolo v SR evidovaných 256 869 nákladných vozidiel, 24 885 ťahačov 

návesu a 57 ťahačov prívesu, ktorých vodiči budú musieť do 10.9.2014 taktiež absolvovať 

kurz PV. Vzhľadom na vysoký počet vodičov, ktorí ešte neabsolvovali kurz PV, obmedzený 

počet školiacich stredísk (počet školiacich stredísk v SR je uvedený v tabuľke 3) a blížiaci sa 

konečný termín pre absolvovanie kurzu je v súčasnosti v SR ako aj v ostatných štátoch EÚ 

často riešená otázka týkajúca sa včasného ukončenia kurzov PV všetkými vodičmi CND.  

Tabuľka 3 Počet školiacich stredísk pre vodičov CND v jednotlivých krajoch 

Kraj Počet školiacich stredísk 
Banskobystrický kraj 7 

Bratislavský kraj 5 
Košický kraj 12 

Nitriansky kraj 13 
Prešovský kraj 4 

Trenčiansky kraj 10 
Trnavský kraj 9 
Žilinský kraj 4 

Spolu 64 
 Zdroj: [1] 

Systém rozloženia kurzov pravidelného výcviku 

Konečné termíny pre absolvovanie prvého kurzu PV stanovené národným právom 

členských štátov by mali byť dodržané a z toho dôvodu by mali zodpovedné orgány, dopravné 

podniky, ako aj samotní vodiči vynaložiť maximálne úsilie na ich dodržanie. Podľa informácií 

získaných v rámci projektu STARTS – Skills Training And the Road Transport Sector, ktorý 

sa venuje oblasti vzdelávania mobilných ako aj nemobilných zamestnancov v cestnej doprave, 

niektoré členské štáty nebudú schopné dodržať lehoty stanovené na ukončenie všetkých 
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prvých kurzov PV. Ako riešenie tejto situácie budú vypracované pohotovostné plány, aby sa 

zabránilo zamedzeniu vykonávať vodičom ich činnosť, avšak akýkoľvek posun konečného 

termínu na národnej úrovni by nemal porušiť ustanovenia smernice o konečnom termíne.  

Nie všetky štáty a ich zodpovedné orgány sú však ochotné pristúpiť na predlžovanie 

lehoty pre absolvovanie PV. Veľká Británia potvrdila, že očakávajú veľký nápor žiadateľov 

o kurz PV na jar a v lete 2014 a uviedla, že už v súčasnosti sú kapacity niektorých školiacich 

stredísk vyčerpané. Dopravná polícia Veľkej Británie však aj napriek tomu nebude po 

konečnom termíne na absolvovanie PV tolerovať vedenie vozidla vodičom bez platného 

Osvedčenia o pravidelnom výcviku. [16] 

Niektoré štáty majú vypracovaný konkrétny plán pre vykonanie PV, podľa ktorého 

sú vodiči rozdelení do konkrétnych skupín a presne vedia kedy sú povinný kurz PV 

absolvovať.  Tieto plány sú založené na veku vodičov, dni narodenia, platnosti vodičského 

preukazu, či poslednej číslici v rámci čísla vodičského preukazu.  

Systém organizácie kurzu pravidelného výcviku v Dánsku 

Systém, na základe ktorého sa organizujú kurzy PV v Dánsku je založený na dni 

narodenia vodiča. Konečný termín pre absolvovanie kurzu PV je z toho dôvodu pre 

jednotlivých vodičov rôzny, v závislosti od dňa v mesiaci, kedy sa narodili. Rozloženie 

kurzov PV pre dánskych vodičov je uvedený v tabuľke 4. 

Tabuľka 4 Systém organizácie kurzov PV v Dánsku 

Deň narodenia Konečný termín na absolvovanie kurzu 
PV 

1, 2 alebo 3 30.6.2010 
4, 5 alebo 6 31.12.2010 
7, 8 alebo 9 30.6.2011 

10, 11 alebo 12 31.12.2011 
13, 14 alebo 15 30.6.2012 
16, 17 alebo 18 31.12.2012 
19, 20 alebo 21 30.6.2013 
22, 23 alebo 24 31.12.2013 
25, 26 alebo 27 30.6.2014 

28, 29, 30 alebo 31 31.12.2014 
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe: [3,4] 

Systém organizácie kurzu pravidelného výcviku v Španielsku 

Plán, podľa ktorého vodiči absolvujú kurz PV v Španielsku je založený na koncovej 

číslici čísla vodičského preukazu. Na základe konečnej číslice v rámci čísla vodičského 

preukazu sú konečné termíny pre absolvovanie kurzu PV stanovené podľa tabuľky 5. 



13th International Scientific Conference 
LOGI 2012 

123 

Tabuľka 5 Systém organizácie kurzov PV v Španielsku 

Konečná číslica na vodičskom preukaze Konečný termín na absolvovanie kurzu 
PV 

1 alebo 2 10.9.2012 
3 alebo 4 10.9.2013 
5 alebo 6 10.9.2014 
7 alebo 8 10.9.2015 
9 alebo 0 10.9.2016 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe: [3,4] 

 

Systém organizácie kurzu pravidelného výcviku v Bulharsku 

Kurzy PV vodičov v Bulharsku sú organizované podľa dátumu vydania vodičských 

preukazov. Na základe tohto kritéria sú vodiči rozdelený do 5 skupín s rozdielnymi 

konečnými termínmi na povinné absolvovanie kurzu PV. Konečné termíny pre absolvovanie 

kurzov PV v Bulharsku na základe dátumu vydania vodičského preukazu sú uvedené 

v tabuľke 6. 

Tabuľka 6 Systém organizácie kurzov PV v Bulharsku 

Dátum vydania vodičského preukazu Konečný termín na absolvovanie kurzu 
PV 

pred 31.12.1970 31.12.2010 
od 1.1.1971 do 31.12.1980 31.12.2011 
od 1.1.1981 do 31.12.1990 31.12.2012 
od 1.1.1991 do 31.12.2000 31.12.2013 
od 1.1.2001 do 10.9.2009 10.9.2014 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe: [3,4] 

Systém organizácie kurzu pravidelného výcviku v Portugalsku 

Plán organizácie PV vodičov v Bulharsku vychádza zo súčasného veku vodičov, 

ktorí sú tento kurz povinní absolvovať. Vodiči sú podľa tohto plánu rozdelení do 4 kategórií 

podľa veku. Jednotlivé kategórie, ako aj k nim priradený konečný termín na absolvovanie 

kurzu PV sú uvedené v tabuľke 7. 

Tabuľka 7 Systém organizácie kurzov PV v Portugalsku 

Vek vodiča Konečný termín na absolvovanie kurzu 
PV 

Do 30 rokov 10.9.2012 
31 – 40 rokov 10.9.2013 
41 – 50 rokov 10.9.2014 
Nad 50 rokov 10.9.2016 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe: [3,4] 
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Záver 

PV vodičov CND je forma vzdelávania, ktorou vodiči obnovujú a prehlbujú svoje 

znalosti potrebné k výkonu ich povolania. Na základe právnej úpravy, ktorá bola prijatá EÚ 

a následne implementovaná aj do národných práv jej členských štátov sú vodiči povinní 

dodržať konečný termín na ukončenie prvého kurzu PV. Tento termín je stanovený smernicou 

2003/59/ES, avšak môže byť podľa jej ustanovení prispôsobený podľa potrieb jednotlivých 

členských štátov. Dátumy konečných termínov na absolvovanie prvého kurzu PV vodičov 

CND sa v členských štátoch pohybujú v rozmedzí od roku 2009 do roku 2016. 10.9. 2016 je 

posledným možným termínom na ukončenie prvého kurzu  PV podľa ustanovení smernice 

2003/59/ES. Vodiči, ale aj ich zamestnávatelia, či zodpovedné orgány členských štátov by 

mali vynaložiť maximálne úsilie na dodržanie konečných termínov stanovených ich 

národným právom. Vzhľadom na to, že väčšina vodičov, ako aj ich zamestnávatelia odkladali 

povinnosť absolvovania kurzu na poslednú chvíľu, očakáva sa pred dátumom konečného 

termínu veľký nápor na školiace strediská. Veľké množstvo žiadateľov o kurz PV, malé 

množstvo a nedostatočné kapacity školiacich stredísk môžu v systému organizácie kurzov 

spôsobiť chaos, ktorého následkom bude, že všetci vodiči nestihnú absolvovať kurz PV. 

Vzhľadom na to, že platnosť PV je maximálne 5 rokov táto nepravidelnosť požiadavky na 

školiace strediská sa  bude opakovať. Čo bude mať vplyv aj na kvalitu výcviku najmä v 

kritických obdobiach pred ukončením platnosti kvalifikačných kariet vodiča. Ako riešenie 

tejto situácie by mohol byť v štátoch, ktoré sa obávajú vysokého náporu žiadateľov o kurz 

použitý model organizácie kurzu PV podľa štátov, ktoré majú takýto model už zavedený. 

Organizácia kurzov podľa veku vodiča, doby platnosti vodičského preukazu, dňa narodenia 

alebo na základe iného modelu môže do systému organizácie PV vniesť pravidelnosť a aspoň 

sčasti odstrániť problémy súvisiace s očakávaným veľkým množstvom žiadateľov o kurz.  
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INFORMAČNÝ SYSTÉM COMMANDER 

Anotácia: Článok je zameraný na informačný systém Commander, na funkciu monitorovanie 

vozidiel, ktorá je určená pre cestnú nákladnú dopravu a na náklady spojené s využívaním 

informačného systému Commander.  

Kľúčové slová: informačný systém, dopravca, vozidlo. 

ÚVOD 

Informačný systém Commander patrí do skupiny informačných technológií určených 

na monitorovanie prepravy a vozidiel. Tieto technológie sú určené najmä na sledovanie 

pohybu vozidiel, kontroly práce vodičov, zaznamenávanie a sledovanie prevádzkového stavu 

vozidiel. Dopravcovia využívajú informačné technológie na monitorovanie prepravy 

a vozidiel hlavne, aby znížili vlastné náklady, ktoré sú priamo závislé na výkone. Sú to najmä 

náklady na pohonné hmoty, mzdové náklady, náklady na cestovné náhrady, náklady na 

opravy a údržbu vozidiel a pod. S využívaním informačných technológií sú spojené aj iné 

výhody ako len ušetrené náklady. Ide hlavne o zvýšenie kvality, presnosti, bezpečnosti, 

plynulosti a efektívnosti jednotlivých prepráv. Existujú rôzne informačné technológie určené 

na monitorovanie prepravy a vozidiel a môžu mať rôzne funkcie. 

V Slovenskej republike môžu dopravcovia využívať systémy pre monitorovanie 

prepravy a prevádzkových vlastností motorových vozidiel od viacerých firiem. Sú to 

napríklad systémy ako Commander, DeMoTech, GENETECH, INFOCAR, TAMEX, 

EMTEST a iné. 

Informačný systém Commander ponúka nasledujúce služby pre zákazníkov: 

 Monitorovanie vozidiel 

 Aktívne satelitné stráženie vozidiel 

 Pasívne satelitné stráženie vozidiel 

 Monitorovanie osôb a zvierat 

 WiFi do vozidla 

1. Monitorovanie vozidiel 

Monitorovanie vozidiel je najčastejšie využívanou službou v cestnej nákladnej 

doprave. Táto služba v sebe zahŕňa viacero funkcií, ktoré sú zamerané na dopravcov a sú 
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dôležité pri podnikaní v cestnej nákladnej doprave. Služba Monitorovanie vozidiel ponúka 

dopravcom nasledujúce funkcie: 

 On – line monitoring vozidiel, zobrazenie vozidiel na mape v reálnom čase 

 Automatické generovanie knihy jázd pre daňové účely 

 Neobmedzené ukladanie histórie jázd 

 Automatický výpočet spotreby z vložených údajov o tankovaní 

 Automatizovaná tvorba cestovných príkazov aj s vyúčtovaním 

 Možnosť flexibilnej tvorby prístupov do systému s možnosťou nastavenia presnej 

úrovne 

 Sledovanie prevádzkových stavov vozidiel 

Monitorovanie vozidiel okrem predchádzajúcich funkcií ponúka aj pridané hodnoty 

pre dopravcov. Jedná sa najmä o nasledujúce pridané hodnoty: 

 Možnosť vypátrať vozidlo po odcudzení 

 Servisná správa vozidiel 

 Tvorba a vyúčtovanie cestovných príkazov 

 Automatické aktualizácie systému aj mapových podkladov 

 Export údajov do programu MS Excel 

Informačné technológie prinášajú dopravcom rôzne prínosy, aby zefektívnili 

jednotlivé prepravy a tým ušetrili vlastné náklady. Informačný systém Commander môže 

priniesť dopravcom nasledujúce praktické prínosy: 

 Efektívne a rýchle vyťažovanie vozidiel 

 Možnosť sledovať problémy na trase (napr. kongescie, nehody,...) a informovať 

vodiča pred neprejazdnými úsekmi 

 Zníženie nákladov na komunikáciu s vodičmi 

 Zníženie nákladov na cestovné náhrady vďaka presnej kontrole prechodu hraníc 

 Riešenie problémov s nedodržiavaním dohodnutých časov s klientom 

 Možnosť alarmu pri vstupe vozidiel do zakázaných území – funkcia Waypoint (Obr. 

1). Dispečer môže na mape označiť územie alebo viac území, do ktorých, keď vozidlo 

vstúpi, tak dispečer dostane upozornenie. Dispečer môže takto označiť napr. 

parkoviská, kde dochádza ku krádežiam a ak tam vodič vstúpi, dispečer dostane ihneď 

upozornenie. 
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Obr. 1 Funkcia Waypoint 

 
 Odbúravanie administratívy automatizáciou knihy jázd a iných ekonomických 

výkazov 

 Možnosť uplatniť 100 % - tnú výšku vykázaných pohonných látok do nákladov 

 Jednoduchá a presná správa servisu vozidiel 

 Možnosť vyhľadania vozidiel v prípade odcudzenia 

2. Vlastnosti GPS jednotky a systému Commander 

Aby dopravca mohol využívať všetky funkcie služby Monitorovania vozidiel, musí 

mať v každom vozidle nainštalovaný hardvér, tzv. GPS jednotku. Vlastnosti GPS jednotky sú 

nasledovné: 

 Záznam jazdy od naštartovania až po vypnutie motora 

 Záznam polohy, času a rýchlosti každú minútu v Slovenskej a Českej republike 

a v zahraničí každé 3 minúty 

 Možnosť pripojenia na externé zariadenia vozidla a sledovanie ich práce (napr. 

prídavné kúrenie, klimatizácia a pod.) 

 Možnosť automatickej identifikácie vodiča 

 Možnosť pripojenia na dátovú zbernicu 

Vlastnosti systému Commander sú nasledovné: 

 Prístup odkiaľkoľvek cez internet 
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 Zobrazenie aktuálnej polohy a polôh z predchádzajúcich období vozidiel na detailných 

google mapách (Obr. 2) 

 
Obr. 2 Zobrazenie aktuálnej polohy a polôh z predchádzajúcich období 

 
 Zobrazenie užívateľom zvolenej histórie pohybu a státia vozidiel v prehľadnej tabuľke 

 Možnosť zobrazenia a prehrávania histórie pohybu vozidiel na mapách 

 Možnosť užívateľa presne definovať neobmedzený počet území svojho záujmu 

a sledovať pohyb vozidiel voči nim (akýkoľvek vjazd a výjazd do týchto území 

upozorní dispečera) 

 Správa servisných intervalov s upozornením na e-mail 

 Prehľadné tabuľky pre vyhodnotenie nákladov a spotreby pohonných látok 

 Automatické upozornenie na neaktívne vozidlá 

 Automatický import dát o tankovaní (objem, cena a pod.) zo Slovnaft, OMV a Shell 

kariet 
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3. Funkcia meranie spotreby pohonných látok 

Aby dopravca mohol využívať túto funkciu, musí mať nainštalovanú GPS jednotku, 

ktorá je pripojená na zbernicu. Okrem merania pohonných hmôt môže dispečer sledovať aj 

napr. otáčky motora vozidla. Charakteristika merania pohonných látok v cestnej nákladnej 

doprave má svoje špecifiká. Pohonné látky predstavujú vysokú nákladovú položku v cestnej 

doprave a každý majiteľ dopravnej firmy má záujem dostať tieto náklady pod kontrolu. Je tu 

ale niekoľko faktorov, ktoré bránia presnému meraniu pohonných látok. Meranie pohonných 

látok sa môže vykonať na základe plavákov alebo prietokomerov. 

Meranie hladiny paliva plavákmi: 

Najčastejšie využívaná technológia, ale aj najmenej účinná. V tomto prípade je 

možné zabrániť, aby vodič zobral z nádrže veľké množstvo nafty naraz, ale táto technológia 

neodhalí, ak vodič berie naftu pomaly. 

Meranie prietokomermi: 

Je to vhodnejší spôsob merania objemu nafty v nádrži ako meranie plavákmi. 

Nepresnosť tohto merania je cca 2 %. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim nepresnosť merania je 

rozťažnosť nafty, ktorá dosahuje približne 2 % pri zmene teploty o 20 stupňov. 

Určitým kompromisom je sledovanie oboch veličín (stavu nádrže a spotreby) naraz 

pripojením na dátovú zbernicu. Táto technológia tiež nie je najpresnejšia, ale je za prijateľnú 

cenu a pôsobí ako psychologický faktor pre vodičov. 

Dopravca pri využívaní tejto funkcie môže graficky sledovať stav nádrže v priebehu 

prepravy (Obr. 3), dopravca vie koľko litrov nafty a kde vodič načerpal. Táto funkcia môže 

slúžiť dispečerom pri optimalizovaní pohonných látok. 
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Obr. 3     Sledovanie hladiny paliva 

4. Náklady spojené s využívaním informačného systému Commander 

Dopravca si môže vybrať z dvoch ponúk. Prvá ponuka je základný monitoring (Obr. 

4), pri ktorej GPS jednotka nie je pripojená na zbernicu a dopravca nemôže sledovať napr. 

hladinu paliva počas prepravy alebo otáčky motora. Cena zaobstarania a nainštalovania GPS 

jednotky je do 226 € za jednotlivé vozidlo. 

Obr. 4 Cena GPS jednotky bez pripojenia na zbernicu 
 

Druhou ponukou je zaobstarania a nainštalovanie GPS jednotky s pripojením na 

zbernicu (Obr. 5). Dopravca tak bude môcť graficky sledovať hladinu paliva v nádrži 

jednotlivých vozidiel. Cena takejto hardvérovej výbavy je na úrovni 547,60 € za jednotlivé 

vozidlo. 
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Obr. 5     Cena GPS jednotky pripojenej na zbernicu 

 

Je len na dopravcovi, akú hardvérovú výbavu si zaobstará. Záruka na hardvér je 3 

roky a okrem jednorázového poplatku za hardvér dopravca platí mesačný poplatok cca 20 € 

za jednotlivé vozidlo. Náklady, ktoré dopravca investuje do informačného systému, by nemali 

byť vyššie ako úspora, ktorú dopravca dosiahne s využívaním funkcií informačného systému. 

Ak budeme vychádzať z priemerných nákladov (Tab. 1), tak kalkuláciou nákladov 

s rozdelením na variabilné a fixné môžeme vypočítať zvýšenie nákladov €/km a €/rok. 

Tab. 1 Priemerná náklady €/rok a údaje pre  návesovú súpravu  
Pohonné hmoty – 42 500 Iné priame náklady – 5 200 
Náklady na oleje – 800 Odpis vozidla – 13 500  
Pneumatiky – 2 450 Režijné náklady – 7 000 
Údržba, ošetrenie a opravy – 5 950 Mýto – 12 000 
Mzda s odvodmi – 14 000 Jazdný výkon - 110 000 km 
Cestovné náhrady – 7 000 Čas prevádzky – 3 000 h/rok 
Vykurovanie vozidla – 495 Technická rýchlosť – 55 km/h 
Súčiniteľ využitia jázd – 0,80  
 

V nasledujúcej tabuľke (Tab. 2) sú vykalkulované jednotlivé sadzby (€/km a €/h) bez 

využívania informačného systému, s využívaním informačného systému – základný 

monitoring a s využívaním informačného systému s GPS jednotkou pripojenou na zbernicu. 
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Tab. 2  Porovnanie sadzieb pri využívaní informačného systému 

  Bez využívania IS Základný monitoring s GPS jednotkou na zbernici 

Položka Skm(€/km) Sh(€/h) Skm(€/km) Sh(€/h) Skm(€/km) Sh(€/h) 
PHM 0,3864 - 0,3864 - 0,3864 - 
Oleje 0,0073 - 0,0073 - 0,0073 - 

Pneum. 0,0223 - 0,0223 - 0,0223 - 
Ú,O a O 0,0541 - 0,0541 - 0,0541 - 

Mýto 0,1091 - 0,1091 - 0,1091 - 
Mzda 0,0848 4,67 0,0848 4,67 0,0848 4,67 
CN 0,0424 2,33 0,0424 2,33 0,0424 2,33 

Odpis 0,0818 4,50 0,0818 4,50 0,0818 4,50 
IPN 0,0315 1,73 0,0315 1,73 0,0315 1,73 
Vyk. 0,0030 0,17 0,0030 0,17 0,0030 0,17 
Réžia 0,0424 2,33 0,0424 2,33 0,0424 2,33 

Poplatok  - - 0,0015 0,08 0,0015 0,08 
Hardvér - - 0,0002 0,01 0,0006 0,03 

Suma 1,0814 15,73 1,0835 15,82 1,0839 15,84 

Zvýšenie nákladov - 231 €/rok 276 €/rok 

 Záver 
S využívaním informačných systémov je spojené aj zvýšenie nákladov na kilometer. 

Dopravca však môže na základe informačných systémov zefektívniť prepravy a skvalitniť 

služby. Takto si dopravca môže ušetriť náklady, skvalitniť svoje služby a získať nových 

zákazníkov. S využívaním informačného systému môže dopravca získať výhody, ktoré sa 

nedajú vyčísliť finančne, ale majú vplyv na kvalitu prepráv. V konečnom dôsledku by mala 

byť úspora väčšia ako sú náklady na informačný systém. 

Výsledné hodnoty sa môžu líšiť, pretože dopravcovia môžu mať iné náklady 

a vstupné údaje, ktoré by zmenili výsledné hodnoty. Výsledné hodnoty sú znázornené na 

nasledujúcich obrázkoch (Obr. 6 a Obr. 7). Na obr. 6 sú znázornené náklady €/km pri 

využívaní služby základný monitoring alebo monitoring s pripojením GPS jednotky na 

zbernicu. 
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Obr. 6 Náklady €/km pri využívaní informačného systému 

 
Na obr. 7 sú znázornené ročné náklady spojené s využívaním informačného systému pri 

použití údajov z tabuľky 2. 

 
Obr. 7 Náklady €/rok pri využívaní informačného systému 
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PROJEKT TELLIBOX 

ÚVOD 

V dnešní době nároky na dopravu rostou, zvyšují se přepravované objemy a roste počet 

uskutečňovaných přeprav, ale tento trend nemůže pokračovat neomezeně. Dopravní systém je 

limitován externími geografickými faktory, kterými je dopravní infrastruktura podřízena. Tu 

lze sice dále budovat a extenzivně rozšiřovat, ale i tady jsou možnosti do jisté míry omezeny. 

V určitém bodě bude nevyhnutelné, aby se rozvoj dopravy obrátil směrem k vyšší efektivitě 

fungování a reorganizaci stávajícího systému. Problémem také je, že doprava je primárně 

závislá na spotřebě fosilních paliv, které musí využívat, pokud možno, co nejvíce efektivně.  

Jedním z řešení je intermodální přeprava, která tato kritéria splňuje. Ve své definici totiž 

zahrnuje kromě obecného popisu vysvětlujícího, že jde o spojení dvou nebo více dopravních 

oborů, kde je náklad ložen v jedné přepravní jednotce a není s ním bezprostředně 

manipulováno, také část, která klade důraz na to, že jde o integrované spojení dopravních 

oborů, které by mělo být efektivní z hlediska nákladů a dopadů na životní prostředí. 

Tento článek se zabývá projektem nové intermodální přepravní jednotky MegaSwapBox, 

neboli TelliBox. Tato jednotka má za cíl odstranit nevýhody v současnosti používaných 

jednotek, jinými slovy má v sobě spojit hlavní výhody námořního kontejneru podle norem 

ISO, výměnné nástavby podle evropských norem a velkoobjemového silničního návěsu. 

1 SYSTÉMY INTERMODÁLNÍCH PŘEPRAV 
Intermodální přepravní systém je druh dopravy využívající více dopravních oborů při 

přepravě nákladu. V tomto systému se přepravují výhradně unifikované jednotky, které se po 

dobu přepravy nemění ani váhou, ani formou. Existuje více různých systémů, které používají 

odlišné přepravní jednotky. Mezi nejpoužívanější patří systém kontejnerových přeprav, 

systém výměnných nástaveb, bárkové systémy, systém intermodálních návěsů a speciální 

Rollende Landstrasse – Rolling Road (ROLA).[1] 

Systém kontejnerových přeprav 

Základním prvkem tohoto systému je používání standardizovaných a unifikovaných 

přepravních jednotek v podobě kontejnerů. Jde o zdaleka nejrozšířenější systém 

a pravděpodobně také nejperspektivnější. Manipulace s kontejnery je díky standardizovaným 

rozměrům poměrně snadná a časově úsporná. 
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Systém výměnných nástaveb 

Přepravní jednotku v tomto případě tvoří výměnná nástavba silničního vozidla. Výměnné 

nástavby byly primárně určeny na jednoduchou a bezpečnou manipulaci s nákladem pro 

silniční dopravu. Hlavní výhodou výměnných nástaveb oproti kontejnerům je jejich větší 

ložná míra a menší hmotnost při stejných vnějších rozměrech. To je vykoupeno tím, že je ve 

většině případů nelze stohovat. 

Bárkové systémy 

Bárkové systémy1 jsou systémy charakteristické pro kombinovanou vnitrozemskou a námořní 

vodní dopravu. Přepravními jednotkami jsou čluny, které fungují zároveň jako kontejnery. Ty 

se po námořním úseku přepravují ve speciálních lodích, tzv. nosičích. Jsou vyloďovány a 

naloďovány pomocí portálových jeřábů, zdvižných plošin nebo sami vplouvají na nosiče. 

Představuje to podstatnou časovou úsporu oproti manipulaci s kusovým paletizovaným 

zbožím. 

Systém intermodálních návěsů 

Pro intermodální přepravu je možné použít také intermodální návěsy. Silniční návěs se tady 

překládá na určitý úsek na železnici. Může jít o běžné návěsy nebo o speciálně upravené 

sedlové návěsy, které jsou uzpůsobeny pro manipulaci s kleštinami. Přeprava na železnici se 

uskutečňuje v železničních vagónech, upravených pro vertikální nakládku. 

Rollende Landstrasse – Rolling Road (ROLA) 

V tomto případě se také jedná a spojení silnice a železnice. Princip tohoto způsobu 

intermodální přepravy spočívá v tom, že silniční vozidla najedou na železniční vagon 

a tak jsou dále přepravovány, jedná se tedy o přepravu doprovázenou. Přepravní jednotkou 

je celé silniční vozidlo. 

Ve vývoji intermodální přepravy od roku 2007 do roku 2011 lze vidět neustálý nárůst objemů, 

obzvláště u intermodálních návěsů, proto je vývoj nové intermodální jednotky opodstatněn. 

Vývoj intermodální přepravy v letech 2007 až 2011 ilustruje tabulka 1, graficky potom 

obrázek 1. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Z anglického Barge Carrier Systems. 
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Tabulka 1 - Vývoj intermodální přepravy v letech 2007 - 2011 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Velké kontejnery 7 442 8 001 7 129 8 436 8 824 

Výměnné nástavby 170 167 137 230 254 

Intermodální návěsy 25 25 49 102 302 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Zdroj: autoři 

Obrázek 2 - Vývoj intermodální přepravy v letech 2007 – 2011 

Zpracování: autoři; Data: [5] 
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PROJEKT TELLIBOX 
Projekt s názvem Inteligentní megaswapboxy pro pokročilou intermodální nákladní přepravu1 

je společným evropským projektem s účastí několika různých subjektů, které jsou spojeny s 

intermodální přepravou. 

Oficiální název intermodální jednotky, takzvaného MegaSwapBoxu (dále MSB) je odvozen z 

názvu projektu, a zní TelliBox. Nová jednotka by měla spojovat výhody kontejnerů, 

výměnných nástaveb a intermodálních návěsů.  

Jejími základními vlastnostmi jsou: 

 vnitřní objem 100 m3,  
 vnitřní výška tři metry,  
 tři otevíratelné strany,  
 možnost vertikální manipulace,  
 stohovatelnost,  
 využitelnost v silniční, železniční, říční a pobřežní dopravě,  
 dostatečná ochrana nákladu. [6] 

Zároveň musí být splněna legislativní omezení rozměrů, platná v evropských státech, zejména 

při naložení na šasi v silniční dopravě. Některé z požadavků jsou z části protichůdné, a proto 

bylo potřebné najít optimální poměr splnění jednotlivých kritérií. 

Projekt byl zahájen v dubnu roku 2007 a na začátku roku 2011 úspěšně prošel fází testování a 

ke konci března 2011 byl ukončen. V březnu se také uskutečnila první veřejná prezentace 

konečného produktu na intermodálním terminálu v Duisburgu, kde byl MSB představen 

veřejnosti. V současnosti se už pracuje na přípravě zavádění do praxe. 

Projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropské Unie v rámci Sedmého rámcového 

programu pro výzkum a technologický rozvoj. Celkové náklady projektu byly vyčísleny 

na 4,37 miliardy eur, z čehož podpora pokryla 4,1 miliardy eur2. 

                                                 
1 Z anglického Intelligent MegaSwapBoxes for Advanced Intermodal Freight Transport. 
2 CORDIS - Informační služba EU pro výzkum a vývoj. 



13th International Scientific Conference 
LOGI 2012 

143 

2.1 Technické řešení projektu Tellibox 

 

Obrázek 3 - Schéma technického řešení (ShoeBox) 
Zdroj: [6] 

MSB jako nový typ intermodální jednotky je zcela nově navržen tak, aby co nejlépe 

odpovídal zadaným kritériím. Schéma konečného konstrukčního provedení lze vidět 

na obrázku 2. 

Celá konstrukce MSB nese jeho váhu. Jejím důležitým prvkem jsou boční stěny, které jsou 

hlavní součástí celé struktury. Dalšími součástmi jsou horní a dolní rám, přičemž horní rám je 

navržen jako relativně pevnější. Střecha je zdvihatelná, což pak umožňuje dosáhnout větší 

nakládací výšku. Sloupek ve středu na každé straně také zpevňuje celou konstrukci. 

Obě boční stěny jsou otevíratelné. Na každé straně jsou dva páry dveří, z čehož jsou vždy dvě 

prostřední součásti uchyceny na sloupku umístěném ve středu stěny a další pak na stranách. 

Každé dveře jsou složeny ze dvou částí a jsou tak skládací. Otevírání jedné strany ilustruje 

obrázek 3. 
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Obrázek 3 - Otevírání boční stěny 

Zdroj: YouTube 
Váha samotného MSB je 7,5 tuny a nosnost činí 23 tun. Vnitřní objem je 100 m3

 a do MSB se 

vejde 33 europalet v jedné vrstvě. Co se týče vnitřních rozměrů, MSB je 3,023 m vysoký, 

2,45 m široký a 13,6 m dlouhý. Díky zdvihatelné střeše je umožněno zvýšit výšku zadních 

dveří pro nakládku až na 3,223 m.  

 
Obrázek 4 - TelliBox na nízkém vagónu typu Sffggmrrss 

 
MSB se dá používat na současných nízkých vagonech typu Sffggmrrss, což lze vidět na 

obrázku 4 a po silnici lze novou jednotku přepravovat na speciálním návěsu pomocí tahače s 

výškou točny max. 875 mm, který je vidět na obrázku 5. Tento tahač má rohové manipulační 

prvky ve spodní části ve vzdálenosti 45 stop a ve vrchní části ve vzdálenostech 45 a 40 stop, 

kvůli lepší stohovatelnosti s ISO kontejnery. Sám MSB je stohovatelný ve čtyřech vrstvách. 

Zdroj: [7] 
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Obrázek 5 - Tellibox na speciálním návěsu 

 

ZÁVĚR 

Projekt nových megaswapboxů zavádí nová technologická řešení a zároveň respektuje zásady 

unifikace a standardizace vzhledem k systémům, které jsou dnes rozšířené. Nové technologie, 

jako je TelliBox, jsou jednou z cest podpory intermodální přepravy. Zlepšování technologické 

stránky intermodálního systému pomůže zlepšovat podmínky provozu intermodální přepravy 

a tak zlepšit její výkony. Budoucnost ukáže, zda bude projekt skutečně prakticky úspěšný.  
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AKČNÍ PLÁN PRO ODSTRANĚNÍ ÚZKÝCH HRDEL 

V LOGISTICKÝCH ŘETĚZCÍCH – PLÁNY PRO 

LEGISLATIVU 

Anotace: Příspěvek se zabývá výstupy z projektu EU s akronymem FLAVIA. Úkolem 

Univerzity Pardubice bylo sumarizovat chybějící prvky infrastruktury na koridoru projektu 

FLAVIA a stanovit pořadí problémů, jehož odstraněním dojde k nejlepšímu zvýšení 

propustnosti koridoru v oblasti národní legislativy. 

Klíčová slova: FLAVIA, koridor, logistický řetězec 

Úvod 

Hlavní úkol zprávy 4.2.3, která je podkladem tohoto článku, byl: Co může 

zákonodárný orgán (zákonodárci) na různých úrovních udělat, aby zajistil snadnější obchod a 

dopravu? Metodika byla rozdělena do následujících kroků. V prvním kroku byly 

identifikovány a seřazeny regulační potřeby v obchodu a dopravě na evropské a národní 

úrovni. Ve druhém kroku byly všechny regulační potřeby specifikovány, odůvodněny a 

okomentovány. Zapojení partneři využili předchozí zprávy 3.2.4 “Obchodní překážky”, 3.5.8 

“Licence a legislativa” a částečně 3.5.9 “Interoperabilita”. 

1 Stav (situace) v České republice 

Nařízení z oblasti dopravy na evropské úrovni jsou uvedeny v Tab. 1. Každá oblast 

je rozdělena do třech druhů dopravy – železniční, vnitrozemská vodní a silniční doprava. 

Ve sloupci s názvem “Regulační potřeby” je stručný popis chybějící nebo nevyhovující 

legislativy, která by mělo být zavedena nebo upravena. V posledním sloupci je pak hodnocení 

významnosti a pořadí regulačních potřeb v rámci celé tabulky. Pro pořadí byla použita 

bodovací stupnici od 1 do 4, kde 1 znamená “ Hezké mít” (nejméně důležité), 2 znamená 

“Potřeba implementace”, 3 znamená “Nejvyšší čas realizovat”, 4 znamená “Čím dříve, tím 

lépe” (nejvyšší důležitost). Tato bodovací stupnice by měla být použita pro určení pořadí 

ve všech tabulkách v příslušném sloupci. Každá potřeba v Tab. 1 by měla být označena 

kódem např. TŽ 1. První písmeno označuje oblast nařízení (T pro technické, L pro licence 

apod.). Druhé písmeno označuje druh dopravy (Ž – železniční, V – vnitrozemská vodní a S – 



13th International Scientific Conference 
LOGI 2012 

148 

silniční). Třetí pozice v kódu (číslo) označuje pořadí potřeby. Zapojení partneři specifikovali 

a rozpracovali regulační potřeby uvedené v Tab. 1. 

Tab. 1: Seznam chybějících nebo nevhodných dopravních nařízení v EU – z pohledu ČR 
Oblast nařízení Druh dopravy Regulační potřeby Hodnocení 

Technická nařízení 

Železniční 
TŽ1: Aplikace ETCS a TSI 2 
TŽ2: TSI normy pro vozidla 2 

Vnitrozemská 
vodní 

TV1: Sjednocení záznamů plavidel na 
světě 

1 

TV2: Nakládka a vykládka lodí řízených 
počítačem 

2 

Silniční 

TS1: Technická způsobilost vozidel 3 
TS2: Průjezdnost vozidel v omezených 
oblastech (mosty, tunely), atd. 

4 

TS3: Označení vozidel 2 

Licence 

Železniční 

LŽ1: Licence k provozování drážní 
dopravy 

2 

LŽ2: Napojení na veřejná logistická centra 
(VLC) 

4 

Vnitrozemská 
vodní 

LV1: Vysoká konkurenceschopnost 2 

Silniční 
LS1: Odborná způsobilost - ukázka 4 
LS2: Řidičské průkazy 2 

Podmínka pro vstup 
na trh 

Železniční VŽ1: Dokončení liberalizace železničního 
trhu 

2 

Silniční VS1: Koncese a jejich sjednocení 3 

Životní prostředí a 
udržitelný rozvoj 

Železniční 

EŽ1: Investice do technického vybavení 
(lokomotivy) 

1 

EŽ2: Certifikace lokomotiv z pohledu 
bezpečnosti 

2 

EŽ3: sjednocení nouzových postupů 2 
Vnitrozemská 
vodní 

EV1: Externality v dopravě 2 

Silniční 

EH1: Řešení dopravních nehod, únik 
nebezpečných věcí 

2 

EH2: Jízda podél placených úseků (např. 
nevyužití poplatků za dálnice) 

4 
 

Ostatní  Železniční 

OŽ1: sjednocení lékařských vyšetření 2 
OŽ2: Nedostatek komunikace mezi 
operátory – povinnosti předávání 
informací 

2 
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Oblast nařízení Druh dopravy Regulační potřeby Hodnocení 

Silniční 
OS1: Pojištění nákladů na / ve vozidlech 2 
OS2: Zdravotní způsobilost 2 

Technická nařízení: Cílem technického nařízení je zjednodušit a sjednotit hlavně 

technické normy a technické předpisy, kde největším problémem je TS2: průjezdnost 

silničních nákladních vozidel na omezených místech a včasné informace o těchto místech. 

Licence: Důležitou oblastí nařízení je harmonizovat podmínky pro získání licence 

ke vstupu na železniční trh tak, že by to mělo být stejné pro všechny státy. 

Podmínka pro vstup na trh: Velmi nezbytné opatření je zavedení úplné liberalizace 

právních předpisů, aby mohli soukromí železniční operátoři působit v mezinárodním měřítku. 

Životní prostředí a udržitelný rozvoj: Jednou z nejdůležitějších oblastí je sledování 

a minimalizace externalit v dopravě i přes jejich neocenitelnost. 

Ostatní: Dalším důležitým opatřením je sjednocení sledování a dokladů o zdravotní 

způsobilosti řidičů, atd. 

2 Pět nejvýznamnějších návrhů 

Nedostatek parkovacích a odstavných ploch (ES3) 
Odpověď na otázku, zda je nebo není v ČR dostatečná kapacita skladovacích 

a parkovacích míst pro těžká nákladní je nejednoznačné (dvojznačné). Problém je současná 

statická kapacita skladovacích a parkovacích stání, zejména podél hlavních tahů na území ČR. 

Během týdne můžeme říci, že tato kapacita v celé síti je dostatečná, ale rezervní kapacita není 

velká. K přetížení odstavných ploch dojde, když řidiči zastaví kvůli povinným přestávkám 

a omezení při řízení. 

Řízení nákladních aut na velké vzdálenosti se dá ve zjednodušené formě přirovnat 

k železniční dopravě, zejména s ohledem pracovní režim řidiče. Na dlouhou vzdálenost jsou 

přepravy v silniční nákladní dopravě řízeny podle určitých pravidel. Přepravy z jihovýchodní 

Evropy (Rumunska, Ukrajiny, Turecka) do západní Evropy (Nizozemí, Belgie, Francie) by 

měly být velmi podrobně plánovány. Řidiči by se měli snažit naplánovat trasu vzhledem 

k povinným přestávkám a omezením v jízdě tak, aby minimalizovali své časové ztráty. 

Tento přístup v kombinaci s geografickou polohou ČR v rámci Evropy a týdenními 

výkyvy v provozu dává za příčinu vzniku kritických dopravních situací. Jsou známy případy 

vícenásobných kongescí, a následném parkování těžkých nákladních vozidel na přetížených 
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odstavných parkovištích. Řidič se tak často dostane do situace, kdy buď poruší zákonné limity 

doby řízení, nebo zastaví vozidlo mimo povolené odstavné plochy. Existují případy 

dopravních nehod v důsledku nesprávného odstavení vozidla na odstavném parkovišti. 

Důsledné provádění evropských předpisů (TŽ2) 
Dnešní Evropa se rychle mění. Je nutné se vypořádat s výzvami, kterým čelíme jak 

uvnitř, tak i vně Evropy. Politika, legislativa a nařízení, se musí rychle přizpůsobit 

technologickým změnám, podporovat inovace a chrání zájmy a bezpečnost Evropanů. 

Veřejné orgány musí jednat efektivně, pružně a cíleně. To je důležité, aby se zabránilo 

rozdílům v právních předpisech, tzn., pokud něco děláme tak, aby to bylo správně 

prezentováno a dodržováno. 

Objíždění placených úseků nákladními automobily (např. nepoužívání dálnic, apod.) (ES2) 
Nejběžnějším problémem je objíždění placených úseků dálnic po silnicích nižších 

tříd, které jsou pak přeplněné a rychleji se opotřebovávají. Státu navíc vzniká ztráta z příjmu 

z mýtného. Dopravci si nepoužíváním dálnic a mýtných úseků snižují náklady. To má ale 

negativní vliv na bezpečnost provozu, kvalitu pozemních komunikací a související nárůst 

externích nákladů. 

Podmínky licenční skupiny C (LS1) 
Řidičské oprávnění může být uděleno pouze osobě, která dosáhla věku stanoveného 

zákonem, je fyzicky a technicky způsobilá k řízení motorových vozidel, má trvalý pobyt nebo 

přechodný pobyt alespoň 185 dnů na území ČR, není trestně stíhána nebo nezpůsobilá, 

nedostala zákaz řízení motorových vozidel a splňuje další podmínky stanovené zákonem 

(např. pro získání kategorie C řidičský průkaz musí být žadatel již je držitelem řidičského 

průkazu skupiny B (minimálně 1 rok) apod. - viz § 91). 

Řidičský průkaz může být vydán osobě, která je starší: 

 15 let pro kategorii AM, 
 16 let pro kategorii A1, 
 17 let pro T skupinu a podskupinu B1, 
 18 let pro skupiny s omezením, B, BE, C, CE a podkategorie C1 a C1 E, 
 21 let pro skupiny A, bez omezení, D, DE, D1 a D1 podskupina E. 

 

Žadatelovu zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel posuzuje registrovaný 

praktický lékař, lékař závodní preventivní péče nebo jakékoli centrum vybrané pracovníkem, 

které má lékařskou registraci nebo zdravotní zařízení závodní preventivní péče. Posudek 
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na žadatelovu zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel, je uvedeno ve vyhlášce č. 

277/2004 Sb. Stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. 

Jazyková bariéra personálu (S1) 
Investice do studia cizích jazyků se vyplatí. Až tři čtvrtiny zaměstnavatelů v České 

republice vyžaduje u uchazečů o zaměstnání znalost cizího jazyka. Nejběžnější poptávka je 

po angličtině. V České republice, a to zejména u starších věkových skupin, je tento problém 

větší, protože většina starších lidí se ve škole učila ruštinu. Chce-li zaměstnavatel zvýšit 

úroveň cizího jazyka u zaměstnanců, musí vytvořit proto určitou podporu, ale čelí problémům 

s financováním cizích jazykových kurzů a pracovní dobou zaměstnanců. 

 

Závěr 

V článku byly identifikovány nejpalčivější problémy z pohledu právních předpisů, 

které trápí dopravce a zasilatele v ČR. Řada těchto problémů je řešitelná v poměrně krátkém 

časovém horizontu, jiné ale vyžadují důslednou koordinaci s ostatními zeměmi EU. Nelze 

také vynechat kontrolu dodržování schválených pravidel. Bez ní je celý proces pouze okovem 

na poctivé dopravce a ne bičem na nepoctivce. 

 
Tento příspěvek byl napsán za podpory projektu číslo 2CE189P2 „FLAVIA”. 
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SAFETY IN LOGISTIC TRANSPORT CHAINS  

USING THEORY OF GRAPHS 

Jan Chocholáč, Martin Trpišovský, Petr Průša 1 

 

 

ABSTRACT 

This article focuses on the elementary explanation of safety requirement in logistic 

transport chains. One of ways to accomplish safety in these chains is searching the 

most reliable paths in the transport networks. In this article there is the explanation of 

algorithm for searching the most reliable paths in undirected graphs which are models 

of real transport network and the practical application of the algorithm in the terms of 

the Czech Republic. 
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BEZPEČNOST LOGISTICKÝCH PŘEPRAVNÍCH ŘETĚZCŮ  

S VYUŽITÍM TEORIE GRAFŮ 

ÚVOD 

Tento článek pojednává o možnostech využití efektivních nástrojů teorie grafů ke 

zvýšení bezpečnosti logistických přepravních řetězců. Detailněji je zde rozebrána 

problematika vyhledávání nejspolehlivější cesty v neorientovaných grafech a je zde 

prezentována i praktická implementace algoritmu do podmínek sítě pozemních komunikací 

České republiky. 

Novodobý vývoj logistiky akcentuje systémový pohled na materiálové toky jako  

na řetězce operací probíhajících v prostoru a v čase, za pomoci fungujících toků informací. 

[1, s. 17] 

Hlavním cílem logistiky je zajistit správné položky, na správném místě,  

ve správné době, s odpovídajícími informacemi a náklady. Tento cíl musí být vždy splněn. 

V případě jeho nesplnění dochází k ohrožení dodavatelsko-odběratelských vztahů a k narušení 

logistického řetězce. Jednou z možností, jak v praxi dosáhnout výše zmíněného cíle, je zajistit 

co největší možnou bezpečnost logistických přepravních řetězců. 

Na bezpečnost logistických přepravních řetězců je možné pohlížet z různých 

perspektiv. Totéž platí i o způsobech, jak bezpečnost těchto řetězců maximalizovat. Jedním 

z nich, je vyhledání nejspolehlivější cesty na dopravní síti. Termín nejspolehlivější cesty 

prezentuje teorie grafů a můžeme na něj též nahlížet různou optikou.  

Nejbezpečnější, popřípadě nejspolehlivější cestu je možné představit si na dopravní 

síti tak, že při realizaci přepravy z výchozího uzlu  do koncového uzlu  dané dopravní sítě, 

je při použití právě této cesty, jež je výsledkem algoritmu vyhledání nejspolehlivější cesty, 

nejnižší pravděpodobnost, ze všech možných a realizovatelných cest na dané dopravní síti, že 

právě na této cestě dojde k dopravní nehodě, teroristickému útoku, ke vzniku zpoždění, 

k poškození přepravovaného artiklu atp.  

Potenciální riziko, které vzniká vždy při přepravě, ať už osob, zboží nebo materiálu, 

je možné snižovat maximalizací bezpečnosti logistického přepravního řetězce. 
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CESTY NA NEORIENTOVANÝCH GRAFECH 

Neorientované grafy jsou souvislé, hranově ohodnocené, obyčejné grafy, které 

reprezentují schematické znázornění dopravní sítě, ať už silniční, železniční, letecké, vodní, 

potrubní, pásové nebo jiné dopravní sítě včetně všech jejich možných kombinací. [1, s. 29] 

Souvislým grafem se nazývá takový graf, kde mezi libovolnou dvojicí jeho vrcholů 

 existuje alespoň jedna cesta. [1, s. 24] 

Graf  se nazývá hranově ohodnoceným grafem, pokud existuje funkce 

, která přiřadí každé hraně  nezáporné číslo, jež vyjadřuje určitou vlastnost dané 

hrany, ať už je kvalitativního nebo kvantitativního charakteru. [1, s. 17] 

V případě, že reálnou dopravní síť je při jisté míře abstrakce transformována do 

podoby neorientovaného grafu, kde hrany tohoto grafu budou reprezentovat jednotlivé úseky 

dané dopravní sítě a vrcholy tohoto grafu budou představovat uzly na dopravní síti, lze 

konstatovat, že se jedná o článek logistického přepravního řetězce, kterým protéká zboží, 

materiál, informace a řada dalších toků.  

1.1 SPOLEHLIVOST CESTY 

Při určování spolehlivosti cesty je uvažován souvislý, hranově ohodnocený graf. 

Ohodnocení hran  vyjadřuje pravděpodobnost úspěšného průchodu danou hranou.  

V případě převodu výše uvedených axiomů na model reálné dopravní sítě, kde vrcholy grafu 

budou představovat jednotlivé uzly na příslušné dopravní síti a hrany grafu budou 

reprezentovat úseky komunikací dané sítě, je možné hodnotu  například stanovit jako 

pravděpodobnost, že na úseku komunikace nedojde k havárii. [1, s. 41] 

Spolehlivost cesty  mezi dvěma zadanými vrcholy  grafu 

 je definována: 

. (1) [1, s. 41] 
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Cesta  je nejspolehlivější cestou mezi vrcholy  a , jestliže pro ni 

platí následující vztah: 

. (2) [1, s. 41] 

Úloha vyhledání nejspolehlivější cesty je transformována na úlohu vyhledání 

minimální cesty. Při této transformaci se vychází z následujících úvah: 

 úloha vyhledání nejspolehlivější cesty je maximalizační úlohou, v níž je hledána cesta 

(respektive cesty), pro kterou je součin pravděpodobností hran v ní obsažených 

maximální – maximum funkce spolehlivosti je 1, tato možnost by nastala v případě, že 

by v grafu mezi dvojicí vrcholů  a  existovala cesta, jejíž všechny hrany jsou 

ohodnoceny pravděpodobností rovnající se jedné, 

 logaritmováním funkce  zůstává úloha úlohou maximalizační, s tím 

rozdílem, že je hledána cesta, pro kterou součet logaritmů pravděpodobností 

obsažených v cestě dosahuje maxima, maximum funkce spolehlivosti je přitom rovno 

0, 

 s využitím vlastností logaritmické funkce jsou nově  hrany grafu ohodnoceny 

následujícím způsobem: 

 (3), 

úlohu původně maximalizační lze změnit na úlohu minimalizační, protože: 

 (4)  

a pro cestu , pro kterou je  minimální je 

 maximální a je tudíž maximální i . [1, s. 41] 

1.2 ALGORITMUS VYHLEDÁNÍ NEJSPOLEHLIVĚJŠÍ CESTY 

Tento algoritmus je aplikován u obyčejného, souvislého, hranově ohodnoceného  

a neorientovaného grafu  a skládá se ze čtyř základních kroků:  
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1. krok: Všechny vrcholy v grafu  v libovolném pořadí jsou označeny jako 

, avšak tak, aby počáteční vrchol cesty byl označen  a koncový vrchol 

cesty odpovídal . 

2. krok: V tomto kroku je velmi důležitý význam ohodnocení hran v grafu . 

Diferencují se dva případy dle toho, zda hrany v grafu reprezentují úspěšný (viz 2a) nebo 

neúspěšný (viz 2b) průchod danou hranou. 

  2a) Pokud ohodnocení hran vyjadřuje pravděpodobnost úspěšného průchodu 

hranou, algoritmus pokračuje krokem č. 3. 

  2b) Pokud ohodnocení hran vyjadřuje pravděpodobnost neúspěšného průchodu 

hranou, dochází k následující změně původního ohodnocení: 

   2ba)  (5), 

     2bb)  (6), 

              2bc) řešení pokračuje 3. krokem. 

3. krok: Hrany v grafu nově jsou nově ohodnoceny:  (7). 

4. krok: V grafu s ohodnocením dle kroku č. 2 je vyhledána minimální cestu. Tato 

cesta je zároveň i nejspolehlivější cestou. [1, s. 42] 

Nejkratší, popřípadě minimální cestu je možné vyhledat s využitím Fordovy nebo 

Dijkstrovy metody. [1, s. 37] 

1.3 IMPLEMENTACE ALGORITMU 

Tato podkapitola obsahuje praktickou implementaci teoreticky výše popsaného 

algoritmu vyhledání nejspolehlivější cesty.  

Obrázek č. 1 prezentuje obyčejný, souvislý, hranově ohodnocený, neorientovaný graf 

. Ohodnocení hran vyjadřuje pravděpodobnost úspěšného průchodu danou hranou, což si při 

transformaci na model reálného systému silniční sítě lze představit jako pravděpodobnost, že 

na daném úseku pozemní komunikace nedojde například ke vzniku dopravní nehody. 

V obrázku č. 1 je proveden první krok algoritmu, kdy dochází k označení vrcholů v grafu. 
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Obrázek č. 1: Obyčejný hranově ohodnocený graf 

ZDROJ: [1, S. 43], AUTOŘI 

Na obrázku č. 2 je uveden další postup algoritmu pro vyhledání nejspolehlivější 

cesty. Vzhledem k tomu, že jednotlivé hrany reprezentují pravděpodobnost úspěšného 

průchodu danou hranou, tak algoritmus druhý krok vynechává a pokračuje krokem č. 3, 

v němž dochází k transformaci ohodnocení jednotlivých hran dle vzorce č. 7. Transformované 

ohodnocení hran je znázorněno v obrázku č. 2 tučně v obdélnících. Podtržené tučné hodnoty u 

všech vrcholů reprezentují nové ohodnocení vrcholů pro algoritmus vyhledání minimální 

cesty, jež je zároveň i algoritmem pro vyhledání cesty nejspolehlivější. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: Třetí krok algoritmu vyhledání nejspolehlivější cesty 

ZDROJ: [1, S. 43], AUTOŘI 
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Obrázek č. 3 již reprezentuje výsledek algoritmu a je v něm zvýrazněna tučnou 

přerušovanou křivkou nejspolehlivější cesta, jejíž počátek je v uzlu  a dále prochází uzly 

a ústí do uzlu .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3: Výsledek algoritmu – nejspolehlivější cesta 

ZDROJ: [1, S. 43], AUTOŘI 

IMPLEMENTACE ALGORITMU PRO VYBRANÉ PARTIE DOPRAVNÍ SÍTĚ ČESKÉ REPUBLIKY 

Výše prezentovaný algoritmus je možné při určité míře abstrakce aplikovat i na 

vybrané partie dopravní sítě České republiky.  

1.4 DOPRAVNÍ SÍŤ ČESKÉ REPUBLIKY 

Pro aplikaci algoritmu na vyhledání nejspolehlivější cesty v rámci České republiky 

byly preferovány následující kategorie pozemních komunikací – dálnice a silnice I. třídy, 

vzhledem k dostupnosti dat. 

Tuto selektovanou dopravní síť je třeba transformovat do podoby obyčejného, 

souvislého, hranově ohodnoceného a neorientovaného grafu  s využitím určité míry 

abstrakce, protože se jedná o model reálné dopravní silniční sítě. Jednotlivé úseky dopravní 

sítě, jež odpovídají hranám v grafu, jsou ohodnoceny pravděpodobností úspěšného průchodu 

danou hranou.  
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Tento úspěšný průchod hranou může být v reálném dopravním systému vyjádřen 

například hodnocením European Road Assessment Programme [9]. 

1.5 OHODNOCENÍ ÚSEKŮ NA SELEKTOVANÉ DOPRAVNÍ SÍTI 

EuroRAP neboli European Road Assessment Programme diferencuje zkoumané 

kategorie pozemních komunikací do pěti základních kategorií dle pravděpodobnosti vzniku 

dopravní nehody na daném úseku příslušné dopravní sítě. V případě, že každému úseku je 

přiřazena pravděpodobnost úspěšného průchodu daným úsekem na základě provedeného 

hodnocení EuroRAP, jsou získány právě následující varianty, jež připadají v úvahu. 

V závorce za hodnocením příslušné komunikace je uvedena pravděpodobnost úspěšného 

průchodu daným úsekem: 

 nízké riziko (0,9), 
 nízké – střední riziko (0,7), 
 střední riziko (0,5), 
 střední – vysoké riziko (0,3), 
 vysoké riziko (0,1). 

Na obrázku č. 4 je zobrazeno hodnocení dle EuroRAP z roku 2010 s příslušnými 

výsledky pro selektovanou silniční dopravní síť České republiky. 
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Obrázek č. 4: Hodnocení EuroRAP, 2010 

ZDROJ: [9] 

1.6 APLIKACE ALGORITMU 

V případě, že je třeba zvýšit bezpečnost logistického přepravního řetězce s využitím 

nástrojů, které poskytuje teorie grafů, lze vyhledat nejspolehlivější cestu mezi dvěma uzly 

v rámci dopravní sítě, přičemž jeden z uzlů bude místem nakládky a druhý z uzlů reprezentuje 

místo vykládky. 

Místem nakládky, vrcholem v grafu  a počátečním uzlem budou v tomto příkladu 

České Budějovice. Vykládka bude provedena v Plzni, tento vrchol bude označen v grafu 

 a bude se jednat o koncový uzel realizované přepravy. 

V tomto příkladu jsou abstrahovány ostatní faktory, kterými jsou například náklady 
realizované přepravy. Prioritní je zajistit maximální možnou bezpečnost v rámci daného 
logistického řetězce. 

Na obrázku č. 5 je prezentován obyčejný, souvislý, neorientovaný a hranově 

ohodnocený graf. Jeho hrany (jednotlivé úseky komunikací) budou ohodnoceny dle metodiky 

v podkapitole 2.2. Tento graf bude sloužit jako podklad pro algoritmus vyhledání 
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nejspolehlivější cesty. Jedná se o podgraf grafu pozemních komunikací České republiky 

sestrojeného dle hodnocení EuroRAP. Uzel  odpovídá poloze Českých Budějovic, uzel  

poloze Táboru, uzel  Písku a uzel  Plzni. 

Vzhledem k tomu, že jednotlivé hrany reprezentují pravděpodobnost úspěšného 

průchodu danou hranou, tak algoritmus druhý krok vynechává a pokračuje krokem č. 3, 

v němž dochází k transformaci ohodnocení jednotlivých hran dle vzorce č. 7. Transformované 

ohodnocení hran je znázorněno tučně v obdélnících. Podtržené tučné hodnoty u všech vrcholů 

reprezentují nové ohodnocení vrcholů pro algoritmus vyhledání minimální cesty, jež je 

zároveň i algoritmem pro vyhledání cesty nejspolehlivější. 

Nejspolehlivější cesta mezi uzly  a  je zvýrazněna tučnou přerušovanou 

křivkou a prochází uzly  a . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5: Graf z vybrané partie silniční sítě České republiky 

ZDROJ: [9], AUTOŘI 

V případě aplikace výsledku algoritmu na podgraf reálné dopravní sítě České 

republiky, tak by měla být přeprava trasována z místa  (České Budějovice) jižně po silnici 
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I. třídy č. 3, z níž by měl dopravní element odbočit jihozápadně na silnici I. třídy č. 39, kterou 

by pokračoval přes Kájov, Horní Planou a Volary až do Horní Vltavice, odkud by dále 

směřoval po silnici I. třídy č. 4 přes Vimperk a Volyni do Strakonic, kde by odbočil západně 

na silnici I. třídy č. 22, kterou by pokračoval přes Horažďovice do Klatov, kde by změnil 

směr severně na silnici I. třídy č. 27, jež by dopravní element přivedla přes Přeštice do uzlu 

, kterým je Plzeň, což je lokace vykládky. Tato trasa je na daném podgrafu dopravní sítě 

České republiky trasou nejspolehlivější a zvyšuje tak bezpečnost logistického přepravního 

řetězce. 

ZÁVĚR 

Bezpečnost logistického přepravního řetězce může být jedním z prvků 

konkurenčního boje mezi poskytovateli logistických služeb na trhu. Teorie grafů prezentuje 

širokou škálu nástrojů, které je možné implementovat při určité míře abstrakce do praxe a 

maximalizovat tak bezpečnost logistických přepravních řetězců. 

Aplikace algoritmu vyhledání nejspolehlivější cesty v rámci dopravní sítě je jedním 

z velmi efektivních nástrojů, jak naplánovat a realizovat nejen materiálové toky. 
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ŘÍZENÍ ZÁSOB V POTRAVINÁŘSKÉM PODNIKU 

ÚVOD 

Oblast řízení zásob je z hlediska podniku velmi důležitá, protože ovlivňuje uspokojení 
potřeb a přání zákazníků. Je velmi důležité držet zásoby právě těch položek, ať již se jedná  
o materiál, výrobky nebo polotovary, které jsou pro výrobu podniku, jeho další produkci a pro 
uspokojení aktuálních potřeb zákazníků důležité. 

Řízení zásob v potravinářském průmyslu má jistá specifika oproti oblasti řízení zásob 
například hromadných substrátů. Jedním z nich je fakt, že prodej veškerých potravinových 
produktů je omezen dobou jejich minimální trvanlivosti, která koresponduje s dobou, kdy 
mohou být nabízeny zákazníkům a následně i prodávány. Po uplynutí této doby musí podnik 
dané produkty zlikvidovat, nejsou jimi uspokojeny potřeby zákazníků a stávají se tak objekty 
reverzní logistiky.  

2 ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU 
V současné době se řízení zásob v podnicích věnuje zvýšená pozornost, což je dáno 

nejen zvyšující se konkurencí, ale také rostoucí snahou efektivně uspokojit potřeby a přání 

zákazníků, maximalizovat zisk a optimalizovat kapitál, který je v zásobách vázaný. 

Řízením zásob obecně se zabývá teorie zásob, kterou lze charakterizovat jako souhrn 

matematických metod používaných k modelování a optimalizaci procesů vytváření zásob 

různých položek s cílem zabezpečit plynulý chod podniku. [1, s. 61] 

Zásoby vážou značný objem kapitálu, který při přezásobení podniku chybí při 

financování technického rozvoje a ohrožuje i jeho platební schopnost. Držení zásob zároveň 

zvyšuje náklady podniku, neboť jejich skladování je spojeno se spotřebou lidské práce  

a dalších hospodářských prostředků (mzdové náklady skladníků, náklady spojené s provozem 

skladů – energie, údržba skladovacích zařízení, ostraha apod.). [1, s. 61] 

Objem kapitálu vázaného v zásobách se pohybuje v českých podnicích okolo 16 %  

ve zpracovatelském průmyslu a okolo 20 % u obchodních podniků. [1, s. 61] 

2.1 Důvody existence zásob 
Samotná existence zásob vyplývá ze základních funkcí, které zásoby v podniku plní, 

jedná se o: 

 geografickou funkci plynoucí ze skutečnosti, že lokality výroby a spotřeby jsou 
ve většině případů rozdílné, 
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 vyrovnávací a technologickou funkci, která zabezpečuje plynulost výrobního 
procesu v případě existence kapacitního nesouladu mezi výrobními operacemi, 
dále zásoby umožňují zhromadňování výroby a produkci v ekonomicky 
výhodných velikostech dávek, překlenují časové kolísání výroby a spotřeby, 
zlevňují dopravu a do jisté míry eliminují nepředvídatelné výkyvy na straně 
vstupu i výstupu zásobovacího procesu, 

 spekulativní funkci spočívající v nákupu zásob před očekávaným zvýšením 
ceny za účelem úspory podnikových nákladů nebo za účelem dosažení 
mimořádného zisku v případě jejich prodeje dalším subjektům za vyšší než 
pořizovací cenu. [1, s. 62] 

Hlavním důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi 

jednotlivými články v logistickém řetězci. [2, s. 14] 

Rozpojení výstupu z jednoho procesu od vstupu do následujícího procesu 

prostřednictvím vloženého vyrovnávacího zásobníku (zásoby) může mít dva důvody. Jednak 

vyrovnávat časový anebo množstevní nesoulad mezi jednotlivými procesy, jednak tlumit  

či zcela zachycovat náhodné výkyvy, nepravidelnosti, poruchy a jiné aspekty. [3, s. 69] 

Zásoby slouží v rámci podniku pěti účelům: 

 umožňují podniku dosáhnout efektů / úspor založených na rozsahu výroby, 
 vyrovnávají poptávku a nabídku, 
 umožňují specializaci výroby, 
 poskytují ochranu před nepředvídatelnými výkyvy v poptávce a v době cyklu 

objednávky, 
 poskytují jakýsi tlumič, nárazník mezi kritickými spoji v rámci distribučního 

kanálu. [4, s. 112] 

2.2 Základním úrovně zásob 
Při samotném řízení zásob je nutné sledovat několik základních úrovní zásob, které 

slouží jako určité hranice k provedení příslušného rozhodnutí. 

Do základních úrovní zásob řadíme: 

 maximální zásobu, 
 minimální zásobu, 
 signální stav zásoby. [1, s. 66] 

2.2.1 Maximální zásoba (xmax) 
Představuje nejvyšší stav zásoby, kterého je dosaženo právě v okamžiku příchodu 

nové dodávky na sklad. [1, s. 66] 
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2.2.2 Minimální zásoba (xmin) 
Reprezentuje stav zásoby v okamžiku těsně před příchodem nové dodávky na sklad. Je 

dána součtem pojistné, strategické a technologické zásoby. Jelikož se strategická  

a technologická zásoba vytváří pouze u omezeného počtu položek, tak se v praxi nejčastěji 

setkáváme se situací, kdy je minimální zásoba totožná se zásobou pojistnou. [1, s. 66] 

2.2.3 Signální stav zásoby (objednací zásoba, bod objednávky) 
Představuje takovou výši zásoby, při které je potřeba vystavit novou objednávku tak, 

aby dodávka přišla na sklad nejpozději v okamžiku, kdy skutečná zásoba dosáhne úrovně 

minimální zásoby. [1, s. 66] 

Signální stav zásoby reprezentuje takové množství položky, které bude spotřebováno 

během pořizovací lhůty tp. [1, s. 66] 

Při řízení zásob se velmi často pracuje s termíny okamžitá a průměrná zásoba. 

2.2.4 Okamžitá zásoba 
V praxi může být vyjádřena jako fyzická nebo dispoziční zásoba. Fyzická (neboli 

faktická) zásoba udává aktuální velikost skladové zásoby (dle skladové evidence). Velikost 

dispoziční zásoby se určí tak, že od velikosti fyzické zásoby se odečte uplatněné (ale ještě 

nevydané) množství položky a přičte se objednané (ale dosud nedodané) množství  

položky. [1, s. 66] 

Záporná dispoziční zásoba udává velikost požadavků, které nebyly uspokojeny kvůli 

vyčerpání fyzické zásoby. Dispoziční zásoba se zvětší po potvrzení objednávky dodavatelem 

či po vydání výrobního příkazu. Naopak se zmenší při uplatnění požadavku na výdej.  

[3, s. 71] 

2.2.5 Průměrná zásoba 
Nejčastěji se stanoví jako aritmetický průměr denního stavu fyzické zásoby položky za 

určité (zpravidla roční) období. [1, s. 66] 

2.3 Systémy řízení zásob 
V případech, kdy je spotřeba Q během určitého období dopředu přesně známa, platí 

mezi frekvencí dodávek v a velikostí dodávek x vztah č. 1 (viz níže). [1, s. 68] 

(1) 
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S takovouto situací se však v praxi setkáváme jen výjimečně. Ve většině případů má 

spotřeba zásob pravděpodobnostní charakter, to znamená, že dochází ke kolísání spotřeby. 

Poté vztah č. 1 platí pouze pro střední hodnoty těchto veličin. [1, s. 67] 

Kolísání spotřeby a tedy i skutečného stavu zásoby kolem její střední hodnoty je nutno 

vyrovnávat. V zásadě existují dva základní způsoby vyrovnávání: buď se mění frekvence 

dodávek při jejich konstantní velikosti, nebo lze měnit velikost dodávek při pevném intervalu 

mezi nimi. Výhodou obou přístupů je skutečnost, že případná chybná rozhodnutí lze v dalším 

kroku napravit. 

 

Podle zvoleného systému vyrovnávání se využívá: 

 Q-systém řízení zásob, 

 P-systém řízení zásob. [1, s. 68] 

V následující podkapitole jsou rozebrány oba dva výše zmíněné systémy řízení zásob. 

2.3.1 Q-systém řízení zásob 
Q-systém (z anglického fixed-order quantity model) pracuje s pevnými velikostmi 

objednávek a dodávek a kolísání ve spotřebě vyrovnává změnami frekvence objednávek. Při 

aplikaci tohoto systému se stanoví signální stav zásoby, který slouží ke krytí poptávky během 

intervalu pořízení zásob tp a v okamžiku, kdy skutečný stav zásoby dosáhne signální úrovně, 

se vystaví nová objednávka. [1, s. 68] 

Q-systém řízení zásob se obecně považuje za vhodný pro případ relativně rovnoměrné 

poptávky. Nutným předpokladem fungování tohoto systému je průběžný přehled  

o stavu zásob. Z toho důvodu se uplatňuje zejména u důležitých položek zásob, u nichž si 

podnik nesmí dovolit deficit zásoby. [1, s. 69] 

2.3.2 P-systém řízení zásob 
P-systém (z anglického fixed-time period model) se zakládá na principu, že v předem 

pevně stanovených objednacích termínech délky tk se vystavují objednávky nestejné velikosti. 

Jedná se o systém s periodickým sledováním stavu zásob. Velikost objednávky se určí jako 

očekávaná spotřeba za interval nejistoty, který je roven hodnotě  tp + tk, s přihlédnutím 

k velikosti pojistné a dispoziční zásoby, viz vztah č. 2. [1, s. 69] 

                   (2) 

P-systém řízení zásob se v praxi uplatňuje zejména tehdy, když podnik nakupuje od 

jednoho dodavatele větší počet položek materiálu. Poté je z hlediska objednacích  
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a dopravních nákladů výhodné agregovat všechny položky do jediné objednávky a dodávky. 

[1, s. 70] 

Vzhledem k tomu, že P-systém i Q-systém je poměrně náročný na získání a přesnost 

vstupních údajů, tak není příliš vhodný pro řízení položek zásob kategorie C. Pro tyto položky 

byl vyvinut jednoduchý, avšak velmi spolehlivý systém řízení zásob pomocí dvou zásobníků. 

[1, s. 70] 

2.3.3 Systém dvou zásobníků 
V systému dvou zásobníků (z anglického two-bin system) existují buď fyzicky, nebo 

pouze evidenčně dva různě velké zásobníky. Ve velkém zásobníku se skladuje běžná zásoba, 

malý zásobník plní úlohu pojistné zásoby. V případě, že dojde k vyprázdnění velkého 

zásobníku, tak je to automatický signál pro vystavení objednávky. Do okamžiku příchodu 

nové dodávky se spotřeba kryje z malého zásobníku. Po příchodu nové dodávky je nejprve 

doplněn malý zásobník a zbytek je uskladněn ve velkém zásobníku. Tento systém je velmi 

jednoduchý a jeho výhodou jsou především nízké náklady na kontrolu stavu zásob. [1, s. 71] 

3 ŘÍZENÍ ZÁSOB V POTRAVINÁŘSKÉM PODNIKU 
Potravinářské podniky musí řídit zásoby jednak tak, aby maximalizovaly uspokojení 

potřeb a přání jejich zákazníků, avšak také s přihlédnutím k trvanlivosti jednotlivých 

produktů. Jedním ze subcílů potravinářských podniků je minimalizace ztrát z důvodu 

neprodejnosti produktů díky jejich expiraci minimální doby trvanlivosti. 

V následujících podkapitolách bereme v úvahu potravinářské podniky, které disponují 

určitou sítí prodejen. Tato síť zajišťuje možnost předisponovat zboží v rámci prodejní sítě  

a zaručit tak jeho alokaci do distribučního místa, které má silnější potenciál k jeho prodeji, 

než původní místo určení, kam bylo zboží distribuováno primárně.  

3.1 Toky zboží do potravinářských prodejen 
Obrázek č. 1 znázorňuje toky, které ústí do prodejen s potravinářským zbožím. Zboží 

proudí jednak z centrálních skladů nebo od přímých dodavatelů, bez jakýchkoliv mezičlánků 

v logistickém řetězci, přímo do prodejny po vygenerování objednávky odběratelem.  

Dalším způsobem, kterým je možné zajistit dodávku zboží v rámci prodejny je 

takzvaná předispozice mezi prodejnami, ke které často dochází zvláště u zboží s blížící se 

expirací minimální trvanlivosti, popřípadě s nízkoobrátkovým zbožím. Tento způsob je 

možné aplikovat pouze v rámci prodejní sítě a dochází tím i k eliminaci ztrát kvůli 
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neprodejnosti zboží z důvodu jeho případné expirace na původním distribučním místě před 

jeho alokací na jinou prodejnu. 

 

Obrázek č. 1 – Toky zboží do potravinářských prodejen 

ZDROJ: AUTOŘI 

Vybrané potravinářské řetězce distribuují do svých prodejen určité skupiny zboží, na 

jejichž objednání nemají prodejny vliv. Jedná se o takzvané zboží do vyprodání zásob, které 

je většinou distribuováno jednorázově a po jeho vyprodání již není zákazníkům dostupné, 

přičemž prodejny ho nesmí objednávat nebo není na jejich objednávku pozitivní reakce 

v podobě dodání příslušného zboží. 

3.2  Toky zboží z potravinářských prodejen 
Zboží z prodejny může téct následujícími způsoby: 

 prodej zboží, 
 stažení zboží z důvodu neprodejnosti zboží, nařízení přímého dodavatele, 

nařízení nadřazené organizační složky ve firmě apod., 
 krádež zboží, 
 předispozice zboží na jinou prodejnu. 

Toky zboží na prodejnu a z prodejny jsou detailněji znázorněny na následujícím 

obrázku č. 2. 
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Obrázek č. 2 – Toky zboží z potravinářských prodejen 

 

ZDROJ: AUTOŘI 

3.3 Metodika práce se zbožím 
Vzhledem k tomu, že potravinářské podniky manipulují a nabízejí zboží, jehož 

prodejnost je omezena jeho datem minimální trvanlivosti (viz Vyhláška o způsobu označování 

potravin a tabákových výrobků č. 113/2005), tak je z jejich pohledu nutné zaručit, aby se 

primárně prodávalo to zboží, jež má nejkratší časový úsek mezi aktuálním dnem a dnem jeho 

minimální trvanlivosti.  

Jednou z možností, jak zajistit přednostně prodej zboží s blížícím se koncem jeho 

minimální trvanlivosti, je aplikace metody FIFO neboli first-in / first-out jak v rámci 

skladového hospodaření, tak v rámci doplňování zboží přímo do regálů a na paletové pozice 

v rámci prodejny. 

Aplikace metody FIFO zajišťuje minimalizaci možných ztrát, které vznikají 

v důsledku odepisování neprodejného zboží, z důvodu překročení jeho minimálního data 

trvanlivosti a současně jeho chybného skladování, popřípadě jeho chybné prezentaci v rámci 

prodejní plochy. 

3.4 Řízení zásob v potravinářských prodejnách 
Při řízení zásob v potravinářských prodejnách je kladen největší důraz na artikly 

s nejkratší záruční dobou, zpravidla 24 hodin, protože právě ty mohou generovat největší 
ztráty. K těmto artiklům se zpravidla řadí nebalené pečivo, jež může být nabízeno  
a prodáváno zákazníkům zpravidla pouze v den, kdy bylo na prodejnu i distribuováno. 
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V ideálním případě, který by nastal za předpokladu, že by zákazníci koupili veškeré 
objednané množství artiklu, by platil vztah č. 3, kde  je velikost jedné dodávky artiklu,  je 

počet dodávek příslušného artiklu v rámci jednoho prodejního dne a  je spotřeba všech 

zákazníků daného artiklu v rámci jednoho prodejního dne.  

                    (3) 

Tento případ by byl pro prodejnu optimální, protože by uspokojila přání a potřeby 

všech zákazníků, a zároveň by nemusela odepisovat žádné zboží. 

Největší důraz je kladen na optimalizaci hodnoty , aby bylo dosaženo výše uvedené 

rovnosti, viz vztah č. 3. 

Spotřeba zákazníků, ať už jakéhokoliv statku nebo služby, je však obecně 

determinována mnoha faktory, mezi něž můžeme zařadit disponibilní finanční prostředky, 

cenu produktu, cenu substitutů, komplementů a konkurence, akční nabídky, kvalitu 

zákaznického servisu. V dnešním moderním turbulentním prostředí však o výběru daného 

artiklu na prodejně rozhodují i jiné faktory, mezi něž řadíme i faktor stylu, reklamy, značky 

produktu, dostupnosti prodejny. 

Díky výše zmíněným faktorům je prakticky nemožné i s využitím dostupných metod 

predikovat a kvantifikovat budoucí hodnotu spotřeby například pro následující den nebo 

týden u vybraného zboží. 

Snahou všech potravinářských prodejen by měla být maximalizace úspěšnosti 

predikce budoucí spotřeby všech artiklů s akcentem na zboží s krátkou dobou jejich 

trvanlivosti, čímž by mělo dojít k maximalizaci uspokojení přání a potřeb zákazníků  

a minimalizaci ztrát prodejen z důvodu expirace minimální trvanlivosti zboží. 

ZÁVĚR 
Oblasti řízení zásob je z hlediska podniku nutné věnovat výraznou pozornost. Jednak 

je v zásobách vázán kapitál, ale také je jimi ovlivňováno uspokojování přání a potřeb 
zákazníků. Řízení zásob v potravinářském průmyslu má svá neopomenutelná specifika, která 
je nutné brát v potaz při určování velikosti objednávaného množství zboží. 

V dnešním moderním turbulentním prostředí je velmi obtížné přesně predikovat 
poptávku zákazníků po zboží a docílit tak toho, aby se objednané množství rovnalo jeho 
spotřebě, což v praxi znamená, že veškeré dodané zboží na prodejnu je spotřebováno 
zákazníky, čímž dochází k maximalizaci uspokojení přání a potřeb zákazníků  
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a minimalizaci ztrát prodejen z důvodu expirace minimální trvanlivosti zboží. Na poptávku 
zákazníků totiž působí řada faktorů různého charakteru, které nejsou konstantní v čase. 

Příspěvek vznikl za podpory řešení projektu CZ.1.07/2.3.00/20.0226 „Podpora sítě excelence výzkumných a akademických 
pracovníků v oblasti dopravy DOPSIT. 
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ABSTRACT 

General purpose maritime containers present majority of maritime containers used in 

the world. Within the research activities of Department of Road and Urban Transport 

measurements of strength of securing points in 40-ft. general purpose maritime 

container have been carried. The paper provides the results of the tests. 
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PRACTICAL TESTS OF STRENGTH OF SECURING POINTS 

IN MARITIME CONTAINER 

1. INTRODUCTION 

Within the research activities of Department of Road and Urban Transport 

measurements of strength of container securing points have been made. The tests were carried 

out in a 40-ft. container from Hapag-Lloyd (type 42G1).  The test series was made from 7th to 

8th of November 2012.  Weather during the tests was sunny or partly cloudy and the 

temperature was about 12°C. 

General purpose maritime containers present majority of maritime containers used in the 

world. The aim of this paper is to present results of measurements of strength of securing 

points in typical general purpouse maritime container tested at METRANS terminal in 

Dunajská Streda in Slovakia. From the point of load securing is maritime container a structure 

with strong walls and other cargo securing systems, mainly lashing rings and lashing bars. 

The requirements for cargo securing systems (where provided) are specified in the standard 

ISO 1496-1 in Annex F. In line with F.1.2 these systems consist of: 

- shoring, or  

- cargo securing devices, or  

- combination of both. [1]. 

The Annex F describes cargo securing devices only. “They are permanent fixtures to 

which lashings (such as ropes, straps, chains, cables, etc.) may be attached.” [1] This cargo 

securing devices are optional for freight containers. If they are fitted then Annex F of the 

standard must be followed. According F.1.3.1: “Anchoring points are securing devices 

located in the base structure of the container.” and “Lashing points are securing devices 

located in any part of the container other than their base structure.” The difference between 

lashing points and anchoring points is not only in fitting place but also in required minimum 

strength of 1000 daN for anchoring points and 500 daN for lashing points applied in any 

direction. This is in contradiction with the testing requirement F.3.1 where such points are 

tested: “in a plane perpendicular to the axis of the container structural member to which it is 

attached and at an angle of 45° to the horizontal plane.“ , so not in any direction.  

The standard EN 12640 [2] specifies more detailed minimum requirements for 

lashing points (this standard uses the term lashing point) on commercial vehicles than ISO 
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1496-1, but it is not dedicated for freight containers. This standard specifies that vehicles with 

a gross mass above 12 tonnes should have lashing points of minimum strength of 2000 daN. 

According to the test requirements in EN 12640 lashing points shall be tested in the most 

unfavourable directions; (vertical lashing angle α = 30° to 90°, horizontal lashing angle 

longitudinal βx = 0° to 90°). 

Securing points were tested in vertical lashing angle α = 0° to 90° and horizontal 

lashing angle longitudinal  β = 0° to 90° in tests carried within this paper. 

2. CONTAINER TESTED AND EQUIPMENT USED 
Anchoring and lashing points of general purpose 40-ft. container from Hapag-Lloyd 

were tested.  

Table 1 Parameters of container used in tests 
Serial number HLXU 4006136 

Owner Hapag-Lloyd 

Manufactured type GH - 49413 

Size and type code 42G1 

Year of manufacture 1994 

Internal length 12029 mm 

Internal width 2350 mm 

Internal height 2392 mm 

Maximum gross mass 30480 kg 

Tare 3780 kg 

Maximum payload 26700 kg 

Internal volume 67,7 m3 

Lashing bars in front corner posts 2 x 3 ( 12mm / ( 20mm- right corner post 

repaired)) 

Lashing bars at doors 2 x 3 ( 12mm) 

Number of inner corrugations in sidewall 42 

Lashing rings in sidewalls corrugations at floor level 

(total and positions in corrugations) 

18 ( 12mm) 

2;7;12;17;22;27;32;37;42 

Lashing rings in sidewalls corrugations at roof level 

(total and positions in corrugations) 

42 ( 12mm) 

2;4;6;8;10;12;14;16;18;20;22; 

24;26;28;30;32;34;36;38;40;42 

 

Hydraulic piston with hydraulic aggregate was used to create the force in lashing. Load cell of 

capacity up to 3200 daN and computer evaluation of the force was used. Lashing chains (  8 

mm) of LC of 4000 daN, shackles and lashing hooks with webbing were also used.  
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Fig.  1 The container and equipment used in the tests 

Lashing ring in each sidewall corrugation was marked whether it is at floor level (D-down) or 

at roof level (U-up) and right side (R) and left side (L) of container. Lashing bars in front 
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corner posts were marked numerically from the floor level up as 1RF (right front corner post), 

2RF, 3RF, 1LF, 2LF, 3LF. Lashing bars at the doors were again marked numerically from the 

floor level up as 1RR (right door corner), 2RR, 3RR, 1LR, 2LR, 3LR. 

3. TEST RESULTS  
TEST 1 – 22LU - 22RD  lashing rings ( 12) 

The first test was carried out between two securing points in 22nd corrugation from the 

container headboard marked as 22RD (right side down) and 22LU (left side up). 

  
Fig.  2 Test no.1 (  = 44°, x = 90°) 

Welding of lashing ring 22RD was broken at force above 2700 daN. Lashing ring 22LU 

without deformation. Welding of lashing rings at roof level is done better than at floor level. 

No lashing ring at roof level was broken during the tests. This result shows the importance of 

the quality of welding of anchoring points.  

TEST 2 – 22LU – 27RD lashing rings ( 12) 
The lashing rings 22LU and 27RD was tested at second test. No deformation was noticed at 

force of 2500 daN. Testing force was then increase up to 3000 daN. 

   
Fig.  3 Test no.2 (  = 40°, x = 60°) 

Welding of lashing ring 27RD was partially broken on one side but still capable of force 

above 2700 daN at the end of the test. 
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TEST 3 – 2LD lashing ring ( 12) and 1RF lashing bar ( 20) 
The third test was carried out between two securing points close to front wall between 

securing ring 2LD and lashing bar 1RF. 

 

   
Fig.  4 Test no.3 (  = 2,5°, x = 77° lashing / 60° shackle on lashing bar) 

Welding of lashing ring 2LD was partially broken on both sides and lashing ring bent out at 

force slightly above 1200 daN. 

TEST 4 – 1LF lashing bar ( 12) and 1RF lashing bar ( 20) 
The fourth test was carried out between two bottom lashing bars in front corner posts.  

   
Fig.  5 Test no.4 (  = 0°, x = 90° lashing / 60° shackle on lashing bar / 66° hook on lashing 

bar) 

Testing force was increased slightly above 3100 daN peak force without no permanent 

deformation of lashing bars. 
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TEST 5 – 1LF lashing bar ( 12) and  two lashing rings 7RD,12RD ( 12) 
The fifth test was carried out between lashing bar 1LF and two lashing rings 7RD and 12 RD 

at floor level. Because of previous experiences with poor welding of bottom lashing rings the 

lashing force was distributed to two lashing rings.  

   
Fig.  6 Test no.5 (  = 0°, x = 43° lashing) 

The lashing bar was capable of force 2200 daN without no permanent deformation then the 

force was increased and lashing bar bent out and welding partially broken at force slightly 

above 2900 daN. Lashing rings 7RD and 12LD without permanent deformation. 

TEST 6 – 1RF lashing bar ( 20) and lashing ring 14RU ( 12) 
The sixth test was carried out between bottom lashing bar in right front corner post 1RF and 

lashing ring 14RU. 

 

  
Fig.  7 Test no.6 (  = 30°, x = 0° lashing) 

The lashing ring and bar was capable of force slightly above 3000 daN without no permanent 

deformation. It must be noted that part of the lashing force is transfered to the sidewall 

because of the contact of the lashing with container sidewall.  The result also shows that such 

type of lashing is very efficient and lashing rings are capable to withstand higher force than 

1000 daN according to the ISO 1496-1 even at roof level where minimum 500 daN is 

required. 
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TEST 7 – 1RF lashing bar ( 20) and lashing ring 6RU ( 12) 
The seventh test was carried out between bottom lashing bar in right front corner post 1RF 

and lashing ring 6RU. 

  
Fig.  8 Test no.7 (  = 53°, x = 0° lashing) 

The lashing ring and bar was capable of force slightly above 3000 daN without permanent 

deformation. 

TEST 8 – 1RF lashing bar ( 20) and lashing ring 2LU ( 12) 
The eighth test was carried out between bottom lashing bar in right front corner post 1RF and 

lashing ring in left sidewall corrugation at roof level 2LU. 

  
Fig.  9 Test no.8 (  = 43°, x = 75° lashing) 

The lashing ring 2LU was capable of force of 3000 daN without permanent deformation. 

TEST 9 – 1RF lashing bar ( 20) and lashing ring 6LU ( 12) 
The ninth test was carried out between bottom  lashing bar in right front corner post 1RF and 

lashing ring in left sidewall corrugation at roof level 6LU. 
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Fig.  10 Test no. 9 (  = 38°, x = 54° lashing) 

The lashing ring 6LU was capable of force of 3000 daN without permanent deformation. 

TEST 10 – 1RF lashing bar ( 20) and lashing ring 12LU ( 12) 
The tenth test was carried out between bottom lashing bar in right front corner post 1RF and 

lashing ring in left sidewall corrugation at roof level 12LU. 

    
Fig.  11 Test no. 9 (  = 28°, x = 34° lashing) 

The lashing ring 12LU and lashing bar was tested to 2200 daN without deformation but when 

the force was increased slightly above 2700 daN lashing bar 1RF was broken. Again the 

experience has showed that even the bar of diameter of 20 mm  is not sufficiently strong when 

poor welded. Lashing ring 12LU was without deformation after the test. 

TEST 11 –  2RD lashing ring ( 12) and 12LU lashing ring ( 12) 
The eleventh test was carried out between lashing ring 2RD at floor level and 12LU at roof 

level. 
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Fig.  12  Test no.11 (  = 32°, x = 40° lashing) 

Welding of lashing ring 2RD was broken at force slightly above 2150 daN. Lashing ring 

12LU without deformation. Again poor welding of bottom lashing rings influence the strength 

of anchoring point. 

TEST 12 –  14LU lashing ring ( 12) and two lashing rings 12RD, 17RD ( 12) 
The twelfth test was carried out between lashing ring 14LU at roof level and two lashing rings 

12RD and 17 RD at floor level. Because of previous experience with poor welding of bottom 

lashing rings from previous tests the lashing force was distributed to two lashing rings.  

   
Fig.  13  Test no.12 (  = 44°, x = 90° lashing) 

The lashing ring 14LU was capable of force of 3000 daN for 5 minutes without permanent 

deformation. 

TEST 13  –  14RU lashing ring ( 12) and 14LU lashing ring ( 12) 
The thirteenth test was carried out between lashing ring 14RU and 14 LU at roof level. 
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Fig.  14  Test no.13 (  = 0°, x = 90° lashing) 

Both lashing rings bent out at force about 1300 daN, maximum tension force was 2000 daN 

and stable force at the end of the test slightly above 1800 daN. Both lashing rings were 

deformed but not broken. This test shows that such lashing angle is not suitable for such 

lashing rings when force is higher than 1000 daN. 

TEST 14 –  17RD lashing ring ( 12) and 17LD lashing ring ( 12) – top-over 
lashing 
Two pallets were used to achieve suitable vertical lashing angle and to lessen the force for 

anchoring points. Securing rings 17RD and 17LD were connected by top-over lashing. 

   
Fig.  15  Test no.14 ( left = 40°, right = 45°, x = 90° lashing) 

Maximum peak force of 3200 daN was tested and force above 3000 daN was verified to 

withstand. Both lashing rings without deformation after the test. Pallets without any 

movement to centre line, corner planks deformed. It could be helpful to consider piece of 

timber close to anchoring points to get more suitable angle and lessen the force on lashing 
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point when vertical lashing angle below 30° is needed. However, appropriate corner 

protectors for lashings shall be considered if necessary. This method could be used for low 

cargo lashed by direct lashings. 

TEST 15 –  1RR lashing bar ( 12) and two lashing rings 32LD, 37LD ( 12) 
The test of bottom lashing bar at floor level at the doors was carried between lashing bar 1RR 

and two lashing rings 32LD and 37LD. Because of lashing angle a part of the lashing force is 

taken by container sidewall.   

   
Fig.  16  Test no.15 (  = 0°, x = 45° lashing) 

Lashing bar was tested with maximum peak force of 3200 daN and force about 2800 daN was 

simulated for five minutes. After the test slight deformation was noticed. 

TEST 16 –  1RR lashing bar ( 12) and 1LR lashing bar ( 12) 

Straight lashing between two bottom lashing bars just inside the container doors was 

connected for test.  

   
Fig.  17  Test no.16 (  = 0°, x = 90° lashing) 

Lashing bars firstly withstood a maximum peak force of 2150 daN but when the tension force 

was increased again lashing bar 1RR broke at the force slightly above 1800 daN. No 

deformation of lashing bar 1LR was noticed. Again we can compare weaker welding of 1RR 

lashing bar to 1LR lashing bar.  

3. SUMMARY  
Results of the tests have showed that quality of welding influence strength of lashing points 

and lashing bars considerably.  
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Table 2 Summary results of tests  
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Lashing rings of tested container at floor level have broken in four tests. But lashing rings at 

roof level was deformed only once when vertical lashing angle was zero. No welding was 

broken. All lashing points and lashing bars was capable to withstand at least 1000 daN in 

tested directions. The highest strength of lashing rings and bars is when lashing leads close to 

container walls mainly when part of the force is taken by the wall itself.   
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Lashing capacity of  2000 daN for lashing rings (Ø12) could be used for vertical lashing angle 

α from 30° to 90° and even 3000 daN when properly welded. However, for vertical lashing 

angle α from 0° to 30° only 1000 daN lashing capacity could be used.  

For  lashing bars (Ø12)  in front corner posts lashing capacity of 2000 daN could be also used 

and for lashing bars near the doors lashing capacity of 1500 daN could be used. When lashing 

leads close and parallel with container walls lashing capacity of 3000 daN can be used for 

lashing rings and bars where part of the force is taken by walls.   
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TRANSPORT SYSTEM AND DETERMINATION OF ITS 

SUBSYSTEMS 

Jindřich Ježek 1 

 

 

ABSTRACT 

The need of movement and transfer in the society causes the need of a transport 

system. In practise, four types of subsystems can be determined - the subsystem 

determined by the object of transfer, the subsystem determined by the kind of 

transport, the subsystem determined on the basis of an operation system, the subsystem 

set by transport accomplishment on own account or using a third party. Detaching four 

basic subsystems can be observed solely at the theoretical level, at the practical level 

all four subsystems mingle, and it is not possible to separate them. 
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DOPRAVNÍ SYSTÉM A VYMEZENÍ JEHO SUBSYSTÉMŮ 

Úvod 
Dopravní systém a jeho subsystémy jsou důležité pro fungování  ekonomiky a 

společenského života. V širším smyslu lze definovat dopravní systém a jeho jednotlivé 

subsystémy jako lidské aktivity vyplývající z přemístění osob, zboží a informací z jednoho na 

druhé místo. Týká se to socioekonomického úsilí, které musí společnost vynaložit, aby se 

přemístily osoby, zboží a informace mezi dvěma odlišnými místy v prostoru.  

Vymezení subsystémů 
Na základě celého rozsahu přemísťovacích potřeb a širokého spektra dopravních služeb 

lze rozlišit v rámci dopravního systému několik dopravních subsystémů. V zásadě lze 

uvažovat o čtyřech subsystémech: 

 subsystém vymezený předmětem přemístění, 

 subsystém vymezený druhem dopravy, 

 subsystém vymezený na základě provozního systému, 

 subsystém daný provedením dopravy na vlastní účet nebo použitím třetí strany. 

Subsystém vymezený předmětem přemístění 
Vhodným výchozím bodem je předmět přemístění. Zde lze rozlišit dvě široké kategorie: 

osobní přepravu a nákladní přepravu. Platí skutečnost, že obě kategorie vytváří velmi 

odlišnou poptávku pokud jde o kvalitu, pohodlí a rychlost. Znamená to, že musí být zcela 

odděleny systémy dopravního provozu a dopravy pro cestující a zboží. Pouze ve výjimečných 

případech, jako jsou letecké nebo trajektové služby, jsou cestující a zboží přepraveni 

společně. 

Každý člověk, který se rozhoduje jak uskutečnit jízdu, má ve skutečnosti dvě možnosti: 

buď používá druh dopravy zaměřený na jednotlivce nebo se uchyluje k druhu dopravy, který 

současně zajišťuje pohyb větších skupin lidí.  

První druh dopravy se vztahuje na soukromé automobily, motocykly, mopedy nebo 

jízdní kola. Dokonce i cesty uskutečněné pěšky jsou součástí individuální dopravy. Obvykle 

je zúčastněná osoba vlastníkem zapojeného vozidla, i když v současnosti stoupá půjčování 

automobilů. Za součást individuální osobní dopravy lze považovat také taxislužbu. 
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Ve druhém případě řada lidí, kteří nepatří do stejné rodiny současně používá stejné 

vozidlo. Toto lze označit jako hromadnou veřejnou osobní přepravu. Tyto jízdy obvykle 

vyžadují platbu za jízdné.       

Vedle klasifikace v rámci využití (individuální versus hromadná přeprava) lze 

posuzovat dopravní systém i z hlediska dostupnosti. Dopravu lze označovat za veřejnou, 

pokud je dostupná pro každého, který platí požadované jízdné. V případě soukromé dopravy 

je přístup naprosto jasně omezen. 

Tabulka č.1: Druhy osobní dopravy 
 Individuální Hromadná 
Soukromá automobil, jízdní kolo, 

motocykl, moped 
školní autobusy, autokarové 
služby 

Veřejná  taxi vlak, tramvaj, autobus, metro 
 

Subsystém vymezený druhem dopravy 
Další vymezení subsystému lze provést podle druhu použité dopravy a požadované 

infrastruktury. Na této bázi  lze rozlišit silniční dopravu, železniční dopravu, vnitrozemskou 

plavbu, námořní dopravu a leteckou dopravu.  ´ 

K určení volby druhu dopravy může napomoci řada faktorů, jako např.: množství, druh 

a hodnota přepravovaného zboží, ujetá vzdálenost, jakož i stejně přístupná kapacita 

jednotlivého druhu dopravy.  

Osobní doprava 
V osobní dopravě jsou kromě pohodlí a ceny nejdůležitějšími kvalitativními kritérii 

rychlost a dostupnost. Dále je nutné zmínit schopnost dosahovat rozptýlená cílová místa 

použitím jednotlivého druhu dopravy. Ve skutečnosti je vztah mezi rychlostí a dostupností 

opačný: čím větší dostupnost, tím menší rychlost, při které může být cesta uskutečněna. 

Proto může někdo dosáhnout nekonečný počet cílových míst pěšky nebo na kole, ale 

někdo může pouze urazit omezenou vzdálenost za hodinu. Také  osobní automobily nabízí 

prakticky neomezenou dostupnost, i když stále rostoucí kongesce může omezovat  dostupnost 

automobilu v městských centrech na stupeň, při kterém se stává veřejná doprava lepší volbou. 

Dostupnost veřejné dopravy závisí na počtu tras a vzdálenosti mezi zastávkami na trase. 

Vlaky, tramvaje, autobusy a metro mají více omezenou dostupnost než soukromý automobil, 

v důsledku jejich infrastruktury. Veřejná doprava zabírá mnohem méně prostoru než 

automobily, ať při řízení či parkování.   
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Tabulka č.2: Použití prostoru různými druhy dopravy v osobní dopravě 
Druh dopravy Prostor požadovaný 

pro přepravu 10 000 
cestujících za hodinu 

Počet vozidel 
požadovaných pro 
přepravu  1 000 cestujících 

Průměrné 
obsazení 
vozidla 

Automobil 6 – 10 jízdních pruhů 700 1,4 
Autobus 2 – 5 jízdních pruhů 20 50,0 (1) 
Tramvaj 1 – 2 tratě 13 75,0 (1) 
Metro 1 kolej   

(1) Je odhadnuta míra obsazení 60% 
Zdroj:  Verbrrugen H, Fines en openbaar verover in: Poté, R. Fileboek 

 

Klíčovými faktory při volbě společné a individuální dopravy je spolehlivost a doba 

cesty. Jestliže je dostupný výkonný systém veřejné dopravy, potom určitě nabízí vlak, 

tramvaj, autobus a metro reálnou alternativu pro uživatele soukromého automobilu. Ale i 

když se zlepšila spolehlivost a zkrátila cestovní doba, musí být ještě splněna řada dalších 

podmínek: veřejná doprava musí z větší části fungovat na její vlastní infrastruktuře; musí být 

prioritní v dopravním systému; musí být bez poruch; musí vyžadovat promyšlené řízení a 

provozní systém. Veřejná doprava se musí sama prezentovat jako integrovaný systém a to by 

se mělo projevit v jejích jízdních řádech a jízdném. Nicméně, komplementární vlastnost 

veřejné dopravy musí být akcentována prostřednictvím dalšího rozvoje zařízení park-and-ride, 

s parkovacími zařízeními pro soukromé automobily na městských předměstích s přímými 

linkami veřejné dopravy do centra města. 

Nákladní doprava 
Volba druhu dopravy v nákladní dopravě je určena druhem zboží a vzdáleností, na 

kterou je třeba zboží přepravit. 

 
Tabulka č.3: Subsystémy v nákladní dopravě 
Druh zboží Kontinentální doprava Mezikontinetální 

doprava Krátká vzdálenost Dlouhá vzdálenost 
Zboží s vysokou 
hodnotou 
Rychle zkazitelné 
zboží 
Křehké zboží 

Silniční 
 
Železniční 

Silniční 
 
Železniční 

Mořská 
 
Letecká 

Zboží s malou 
hodnotou 

Silniční 
Vnitrozemská plavba  
Železniční 

Vnitrozemská plavba  
Silniční 
Železniční 
Mořská 

 

Zdroj: autor 
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V kontinentální dopravě u zboží s vysokou hodnotou, rychle zkazitelného zboží a 

křehkého zboží je obvykle preferována silniční doprava bez ohledu na trvání přepravy. 

Vzhledem k tomu, že silniční doprava nabízí možnost rychlé dodávky „od dveří ke dveřím“, 

není požadován žádný svoz nebo rozvoz. Kromě toho nabízí silniční doprava vysoký stupeň 

flexibility, což znamená, že se může snadno přizpůsobit principu just in time.  

U zboží s vysokou hodnotou nejsou hlavním měřítkem náklady dopravy, protože činí 

pouze zlomek celkových nákladů. V případě rychle zkazitelného zboží existují jiné důvody 

pro volbu silniční dopravy. Jestliže přeprava trvá příliš dlouho, existuje riziko, že toto zboží 

se může během dodávky zkazit a znehodnotit. Křehké zboží je také obvykle posíláno po 

silnici, protože zahrnuje nejmenší riziko poškození během přepravy. 

V případě zboží s malou hodnotou, tj. hromadného zboží, se klade obvykle preference 

na vnitrostátní plavbu a železnici, zejména když zahrnuje dálkovou lodní přepravu. Na rozdíl 

od zboží s vysokou hodnotou, je cena přepravy důležitým faktorem. Nicméně, v důsledku 

nižší dostupnosti těchto druhů dopravy je také nezbytné počítat s dodatečnou přepravou zboží 

k železnici po silnici. Díky těmto dodatečným nákladům zůstává silniční doprava hlavním 

konkurentem pro vnitrostátní plavbu a železnici. Pokud se týká mezikontinetálních přeprav, 

drží dominantní postavení transoceánská doprava s leteckou dopravou, která však hraje pouze 

sekundární úlohu. 

Rostoucí problém kongesce v posledních desetiletích vede ke zvažování nových forem 

přepravy zboží. Proto se věnuje pozornost krátké mořské plavbě a intermodálním systémům.  

Krátká mořská plavba se vztahuje k námořní dopravě na relativně krátkou vzdálenost, 

při které nedochází ke křížení oceánů. Z evropského pohledu definuje Evropská komise 

krátkou mořskou plavbu jako přepravu zboží lodí mezi přístavy ležícími v zeměpisné Evropě 

nebo mezi těmito přístavy a přístavy ležícími v mimo Evropských zemích, mající pobřeží  na 

uzavřených mořích hraničících s Evropou. Tento pojem zahrnuje jak tuzemskou tak i 

mezinárodní dopravu, včetně sběrných služeb, podél pobřeží a na a z ostrovů, do řek a jezer. 

Sběrné služby vytváří krátkou mořskou síť mezi přístavy, aby se přepravované zboží (obvykle 

kontejnery) sloučilo nebo nově rozdělilo na nebo z mořské služby v jednom z těchto přístavů.   

Krátká mořská plavba potom zahrnuje kombinaci dopravy po moři a vnitrozemské vodní 

dopravy a je používána v Evropě napříč oblastí, která se rozprostírá od severního Norska, přes 

Baltické moře, dolů kolem Britských ostrovů k Iberskému poloostrovu a odtud do 

Středozemního moře a Černého moře. Nejdůležitějšími výhodami krátké mořské plavby jsou  
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existence levné infrastruktury, možnost lodní přepravy od dveří ke dveřím (protože použité 

lodě jsou schopné dosáhnout vnitrozemí přes řeky a kanály), nízko nákladová doprava spolu s 

její vysokou kapacitou a přátelským environmentálním charakterem, především z důvodu  

externích nákladů a vysoké energetické účinnosti. Tato doprava by potřebovala všeobecnou 

podporu na úrovni EU. 

Intermodální systémy používají různé formy dopravy, aby se uskutečnila dodávka zboží 

od dveří ke dveřím. Je možné rozlišovat tři odlišné typy provozu: svoz a rozvoz, operace 

v terminálech a pohyb nákladu mezi terminály.  

Svoz a rozvoz zahrnují přepravu zboží po silnici od odesílatele do terminálu, respektive 

z terminálu k zákazníkovi. V terminálu je náklad přeložen z jednoho druhu dopravy na jiný. 

Kromě překládek terminály vykonávají i jiné funkce, z nichž je jednou z nejdůležitějších 

funkcí skladování.  

Pohyb nákladu mezi terminály, který tvoří hlavní část přepravy, probíhá po železnici 

nebo po vnitrozemských vodních cestách.  Pro tento typ operace mohou být také použity 

pobřežní trasy. 

Kombinovaná přeprava tedy zahrnuje použití dvou nebo více různých druhů dopravy 

společně propojených do formy dopravního řetězce. 

Jak železniční, tak i silniční dopravci podnikli četné iniciativy na národní a Evropské 

úrovni, aby vyzkoušeli a šířili kombinaci přepravy silnice – železnice.  V roce 1967 založilo 

jedenáct železničních společností Intercontainer pro organizování a podporování 

mezinárodního kontejnerového dopravního provozu. Zpočátku byly přepravovány pouze 

námořní kontejnery, ale později je následovaly pozemní kontejnery výměnné nástavby. 

Nicméně, stále dochází k tomu, že námořní kontejnery z přístavů  převládají. Od 1. července 

1993 se Interfrigo, založené v roce 1948 a specializované na železniční přepravy 

chladírenskými vozy, se spojilo s Intercontainer a vzniklo Intercontainer-Interfrigo (ICF). V 

zemích, které se připojily k ICF, je společnost reprezentována buď samotnou železniční 

společností nebo dceřinou společností. Od 1. ledna 2004 ICF z důvodu přemístění společnosti 

poskytuje služby na jádrové síti 160 terminálů v nejdůležitějších evropských námořních 

přístavech a ekonomických centrech. Tyto přístavy jsou propojeny přímými vlaky se 

skupinami vozů nebo kyvadlovými vlaky. Vlaky se skupinami vozů mohou být flexibilní, ale 

jejich provozní náklady jsou poněkud vyšší, jestliže musí být jejich sestava individuálně 

přizpůsobována.  Kyvadlové vlaky mají stále řazení. Jejich vozy jsou přizpůsobeny 
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specifickým požadavkům, a proto jezdí sem a tam mezi dvěma terminály bez změny řazení.  

Jsou vysoce životaschopné z hlediska ekonomických a provozních poměrů, protože 

nevyžadují žádné operace v seřaďovacích stanicích. Téměř 85 % veškerého dopravního 

provozu je odbaveno tímto způsobem.  K vytvoření části tzv. sekundární sítě, kterou ICF 

nabízí za specifických podmínek, bylo identifikováno dalších 290 terminálů, aby se 

individuálně vyhovělo příslušným zákazníkům. 

Druhá skupina dodavatelů nabízejících kombinovanou přepravu silnice-železnice jsou 

tzv. rejdařské společnosti (ferroutage), které poskytují dopravní služby pro návěsy, výměnné 

nástavby a kamionové soupravy. Většina společností byla založena národními dopravci a 

obvykle zůstávají majoritními akcionáři.  V rámci podpory mezinárodní spolupráce, byly 

rejdařské společnosti zapojeny do „Mezinárodní unie společností kombinované silnice-

železnice přepravy (Union Internationale des societés de transport combiné Rail-Route – 

UIRR). K 1. lednu 2005 mělo UIRR 19 členů založených  ve 14 evropských zemích. 

Na trhu kombinované silnice-železnice přepravy konečně působí také řada soukromých 

provozovatelů dopravy.  

Pokud jde o intermodální přepravu po splavných řekách, lze obvykle rozlišit dvě 

techniky. Jednak systém se zdvihnutím nebo pokládkou (zkráceně lo/lo), při které jsou 

kontejnery vertikálně vyzdvihnuty na nebo z lodi prostřednictvím jeřábů. Druhou technologií 

je systém Roll-on/Roll-of, při kterém ložné jednotky (kontejnery, výměnné nástavby, vozový 

park) najíždí nebo vyjíždí z lodi.  

Evropská komise v rámci podporování intermodality předložila v roce 2003 návrh pro 

evropské směrnice o Evropské intermodální ložné jednotce (EILU). Tato ložná jednotka by 

měla umožnit překládky mezi silnicí, železnicí a splavnými řekami. 

Subsystém vymezený na základě provozního systému 
V osobní i v nákladní dopravě lze provést rozlišení na základě provozního systému. 

V případě pravidelných nebo linkových služeb probíhají operace po fixních trasách, se 

stálými zastávkami a ve stálých časech. Například jde o případ veřejné dopravy a 

plánovaných letů leteckých společností.  

Na druhé straně existují dopravní služby, které nejsou provozovány podle fixního plánu. 

Například ve vnitrozemské plavbě a v námořní dopravě lze poukázat na „tramp shipping“ 

(přepravu bez plavebního řádu), zatímco v letecké dopravě se hovoří o „chartering“ 

(pronájmu letadla, neboli letu mimo pravidelný letový řád). 
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Subsystém daný provedením dopravy na vlastní účet nebo použitím třetí strany 
Konečné hledisko, které si zasluhuje pozornost jak v osobní, tak i nákladní dopravě, je 

volba mezi provedením dopravy na vlastní účet nebo použitím třetí strany. Pokud jde o osobní 

dopravu, dochází k volbě mezi soukromou a veřejnou dopravou.  Rozhodnutí bude záviset od 

toho, zda osoba vlastní  nebo nevlastní automobil, a zda existuje dostupná dostatečně 

spolehlivá služba veřejné dopravy. Pokud jde o nákladní dopravu, existuje rozlišení mezi 

operacemi na vlastní účet a službami poskytnutými třetí stranou.  

ZÁVĚR 
Dopravní systém a doprava vznikají velmi zřídka samovolně. Obvykle jsou výsledkem 

nějaké primární potřeby získat zboží nebo službu.  Doprava má tedy zprostředkující charakter 

a je odvozenou potřebou. Prostorová separace dvou míst s různými lidskými aktivitami, jako 

jsou práce, nakupování, učení, zábava, působí na vytváření potřeby po pohybu ve společnosti 

a tudíž vyvolává potřebu dopravního systému, který by tyto potřeby uspokojil.  

 
Příspěvek vznikl za podpory řešení projektu CZ.1.07/2.3.00/20.0226 „Podpora sítě excelence výzkumných a akademických 

pracovníků v oblasti dopravy DOPSIT. 
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ABSTRACT 

This paper deals with the issue of delays of urban public transport vehicles at signal 

controlled junction. Using the survey which was conducted on selected lines in Žilina 

city was established an average delay at individual junctions achieved by public 

transport vehicles. In this paper there are also described different controller types 

which control signal planes at these junctions.  Bus delay can be reduced by using bus 

priority, which may contribute to the increased interest of passengers about public 

transport.    

 

KEY WORDS 

Bus delay, controller, bus priority, 

 

LANGUAGE OF THE PAPER 

Slovak 

 
 

                                                 
1 prof. Ing. Alica Kalšová, PhD., University of Žilina, Faculty of Operation and Economics of Transport and 
Communication, Department of Road and Urban Transport, Univerzitná 1, 010 26 Žilina, Slovakia, 
alica.kalasova@fpedas.uniza.sk,  
2 Ing. Jana Kupčuljaková, University of Žilina, Faculty of Operation and Economics of Transport and 
Communication, Department of Road and Urban Transport, Univerzitná 1, 010 26 Žilina, Slovakia, 
jana.kupculjakova@fpedas.uniza.sk 



13th International Scientific Conference 
LOGI 2012 

197 

ZNIŽOVANIE ZDRŽANÍ VOZIDIEL MHD NA SVETELNE 

RIADENÝCH KRIŽOVATKÁCH 

Úvod 

S nárastom individuálnej automobilovej dopravy (IAD) v centrálnych oblastiach miest 

vznikajú mnohé problémy, ktoré musia mesta riešiť. Jedným z nich je zaistenie efektívnej 

prepravy osôb, ktorú je možné zabezpečiť buď rozvojom siete pozemných komunikácií alebo 

zvyšovaním efektivity jej využívania. Zvyšovanie efektivity využívanie už existujúcej siete 

pozemných komunikácií je možné zabezpečiť budovaním systémov MHD. Jednoduchým 

príkladom je prepočet priestorovej náročnosti dopravných prostriedkov, kde autobus 

prepravujúci 180 cestujúcich zaberie 45m2 komunikácie čomu zodpovedá 5 osobných 

automobilov (OA), ktoré v našich podmienkach prepravujú približne 10 cestujúcich. 

Z uvedeného vyplýva, že prostriedok MHD je 18- krát efektívnejší. Avšak prudký nárast IAD 

ma za následok znižovanie výkonov mestskej hromadnej dopravy (MHD), kde v susedných 

štátoch, tak ako aj u nás, sa postupne zmenil predchádzajúci pomer MHD k IAD z približne 

80:20 na dnešných 30:70. Tento jav je sprevádzaný mnohými negatívnymi dopadmi, či už na 

životné prostredie, plynulosť a bezpečnosť dopravy, funkčnosť dopravného systému miest 

ako celku, tak aj na z toho vyplývajúcu nespokojnosť obyvateľov a návštevníkov týchto 

miest.  

Zdražania vozidiel MHd 

Keďže v dnešnej dobe sa kladie veľký dôraz na rýchlosť premiestnenia, MHD sa javí 

ako pomalší spôsob prepravy a teda pre cestujúcich menej atraktívny. Je to spôsobené 

charakterom pohybu vozidiel mestskej dopravy, ktoré musia zastavovať na zastávkach, čim je 

ich priemerná rýchlosť nižšia ako rýchlosť OA. Ďalším problémom MHD sú jej časové straty, 

z ktorých najvýraznejšiu časť tvoria zdržania vozidiel MHD na svetelne riadených 

križovatkách. Na zistenie rozsahu týchto zdržaní bol vykonaný prieskum na vybraných 

trolejbusových linkách v Žiline. 

Prieskum bol vykonaný v stredu 13.04.2011. Stred týždňa bol zvolený z dôvodu 

eliminácie zvýšených intenzít dopravy na začiatku a konci týždňa. Prieskum sa realizoval 

počas ôsmich hodín na spojoch, ktoré boli vykonané v rámci časového rozmedzia od 9:00 do 
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17:00 podľa cestovného poriadku. Prieskum bol realizovaný počas ranného sedla od 9:00 do 

13:00 a poobednej špičky od 13:00 do 17:00. V rámci prieskumu boli vybrané dve linky, na 

ktorých sa prieskum vykonával. Linka číslo 3 a linka číslo 4. Podľa cestovných poriadkov 

týchto dvoch liniek bol celkový počet zmeraných spojov 65 a to v rozsahu 32 spojov na linke 

č. 3 a 33 spojov na linke č. 4. 

Jednotlivé zdržania boli zaznamenávané do sčítacích hárkov, kde bolo potrebné 

vyplniť základné údaje o danom spoji, a následne pri samotnom meraní zdržaní, čas príchodu 

na križovatku, čas čakania na križovatke a čas prejazdu križovatkou. Dĺžka zdržaní na 

križovatkách bola meraná pomocou stopiek, ktoré sa spustili v okamihu zastavenia vozidla na 

križovatke a zastavili sa v okamihu prejazdu vozidla okolo návestidla danej križovatky.  

Charakteristika liniek 
Prieskum bol vykonaný na linke číslo 3 a linke číslo 4. Obe linky majú charakter 

okružnej linky a spájajú centrum mesta s dvoma najväčšími sídliskami Žiliny. Linka číslo 3 

prechádza 5 svetelne riadenými križovatkami a 4 svetelne riadenými priechodmi pre chodcov. 

Doba prevádzky na linke je od 5:00 do 22:00. Počas prepravnej špičky je linkový interval 10 

min a počas prepravného sedla je linkový interval 20 min. Linka číslo 4 prechádza 6 svetelne 

riadenými križovatkami a jedným svetelne riadeným priechodom pre chodcov. Doba 

prevádzky na linke je od 5:00 do 22:30. Počas prepravnej špičky je linkový interval 10 min 

a počas prepravného sedla je linkový interval 20 min. 

Vyhodnotenie prieskumu 
Pri vzájomnom porovnaní výsledkov prieskumu pre obe linky, je možné konštatovať, 

že na linke č. 4 sú na niektorých križovatkách dosahované oveľa väčšie zdržania, dokonca 

v niektorých prípadoch až dvojnásobne. Aj keď linka prechádza menším počtom križovatiek 

(priechodov) zdržanie všetkých meraných spojov počas celého vykonávania prieskumu (od 

9:00 do 17:30) bolo na úrovní 1 hod 40 min a 21 s, čo je o 30 min viac ako na linke č. 3, kde 

táto hodnota bola na úrovni 1 hod 10 min a 13 s. Na linke č. 4 bolo síce  vykonané meranie na 

33 spojoch a na linke č. 3 na 32 spojoch, ale táto skutočnosť výrazne neovplyvní rozdiel 

medzi zdržaním. 

Obe linky prechádzajú len dvoma spoločnými križovatkami: 

 križovatka ulíc P.O. Hviezdoslava- Kálov, 

 križovatka ulíc Komenského- Veľká Okružná. 
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Z tabuliek 1 a 2 vyplýva, že celkové zdržania pre všetky namerané spoje na týchto 

dvoch križovatkách sú pre obe linky v podstate rovnaké. Križovatka ulíc P.O. Hviezdoslava- 

Kálov spôsobuje najväčšie časové zdržania aj pre linku č. 3 aj pre linku č. 4.  Zdržania sú na 

úrovni približne 24 min. Priemerné zdržanie pre každý spoj na tejto križovatke je pre linku č. 

4- 45 s, rovnako ako aj pre linku č. 3.  

Na križovatke ulíc Komenského- Veľká Okružná sú celkové zdržania pre všetky 

merané spoje takmer rovnaké na úrovni 9 min. Priemerná hodnota zdržania pre každý meraný 

spoj je aj v tomto prípade rovnaká a to 17 s. To znamená že v priemere sa každý vykonaný 

spoj na tejto križovatke zdrží 17 s.  

V tabuľkách 1 a 2 je ďalej spracované vyhodnotenie celkového a priemerného 

zdržania na križovatkách ako aj uvedený spoj, na ktorom bolo zaznamenané najväčšie 

zdržanie na každej križovatke a hodnota tohto zdržania. Hodnoty sú uvádzané v tvare 

hh:mm:ss, okrem hodnôt uvádzaných pre spoj s max. zdržaním, kde sú hodnoty v tvare 

hh:mm, a teda zodpovedajú linkovým intervalom na danej linke. Križovatka, ktorá spôsobuje 

celkovo najväčšie časové straty je vyznačená červenou farbou. Zelenou farbou je vyznačená 

križovatka, na ktorej boli zaznamenané najmenšie časové zdržania. Tabuľka č. 1 zobrazuje 

tieto úde pre linku č. 3 a tabuľka 2 pre linku č. 4. 
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Tab. 1 Vyhodnotenie zdržania na križovatkách pre linku č. 3 

Názov križovatky 
(priechodu) 

Celkové 
zdržanie 

pre všetky 
spoje 

Priemerné 
zdržanie pre 
všetky spoje 

Spoj s max. 
zdržaním 

Hodnota 
zdržania 
pre spoj 

V. Spanyola (priechod) 0:02:48 0:00:05 15:42 0:00:27 
V. Spanyola-Veľká 

Okružná 
0:08:03 0:00:15 11:27 0:01:27 

Veľká Okružná- 1. Mája 0:06:37 0:00:12 14:32 0:00:47 
P.O. Hviezdoslava- Kálov 0:23:48 0:00:45 14:42 0:02:19 

Komenského- Veľká 
Okružná 

0:09:10 0:00:17 14:42 0:00:51 

Veľká Okružná (1. 
priechod) 

0:01:20 0:00:02 9:47 0:00:25 

Veľká Okružná (2. 
priechod) 

0:05:13 0:00:10 16:47 0:01:07 

Veľká Okružná- V. 
Spanyola 

0:10:20 0:00:19 15:42 0:01:07 

V. Spanyola (priechod) 0:02:54 0:00:05 14:22 0:00:21 

Zdroj: [vlastné spracovanie] 

Ako vyplýva z uvedenej tabuľky 1 najväčšie zdržania boli vo väčšine prípadov 

zaznamenané počas dopravnej špičky a teda je zrejmé, že so zvyšovaním intenzity vozidiel 

individuálnej dopravy sa zvyšujú aj časové zdržania vozidiel MHD. Nie všetky namerané 

hodnoty bolo možné uviesť, ale aj z týchto vyplýva rovnaký záver ako z uvedených hodnôt. 

Tzn., že počas dopravnej špičky boli zaznamenané vyššie zdržania vozidiel MHD na 

križovatkách riadených SSZ.  
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Tab. 2 Vyhodnotenie zdržania na križovatkách pre linku č. 4 

Názov križovatky 
(priechodu) 

Celkové 
zdržanie 

pre všetky 
spoje 

Priemerné 
zdržanie pre 
všetky spoje 

Spoj s max. 
zdržaním 

Hodnota 
zdržania 
pre spoj 

Košická 0:21:23 0:00:39 15:07 0:02:01 
Košická- Predmestská 0:19:24 0:00:35 11:57 0:01:00 
Predmestská- 1. Mája 0:15:40 0:00:28 11:37 0:01:08 

P.O. Hviezdoslava- Kálov 0:25:00 0:00:45 9:37 0:01:42 
Komenského- Veľká 

Okružná 
0:09:30 0:00:17 10:37 0:00:46 

Komenského 0:07:07 0:00:13 14:07 0:01:15 
Hlinská ( priechod) 0:02:17 0:00:04 15:57 0:01:18 

Zdroj: [vlastné spracovanie] 

Pre linku č. 4 nie je možné uviesť rovnaký záver ako pri linke č. 3. Ako je vidieť aj 

v tabuľke 2 vysoké hodnoty zdržania vozidiel MHD na križovatkách (priechode) neboli 

dosahované len počas dopravnej špičky, ale aj počas dopravného sedla. Z hodnôt, ktoré boli 

získané prieskumom je možne konštatovať, že zdržania na linke č. 4 boli takmer rovnomerne 

rozložené počas celého trvania prieskumu. 

Riadenie CSS na Meraných križovatkách 

Na riadenie križovatiek, na ktorých boli merané zdržanie vozidiel MHD, sa používajú 

viaceré typy radičov. Na križovatkách, ktoré prešli rekonštrukciou v priebehu roka 2011, je 

riadené zabezpečené pomocou radičov CROSS RS 4. Riadenie ďalších križovatiek je 

zabezpečené radičmi typu VSF 12 , BDE a posledný typ použitého radiča je radič typu MTC 

3000.  

Prevažná časť križovatiek, ktorými prechádza linka č. 3, je riadená pomocou radičov 

typu CROSS RS 4, ako je vidieť v tabuľke 3. Tento typ radiča je konštruovaný tak, aby 

poskytol maximálnu modularitu a zároveň logiku nevyhnutnú pre plne autonómne 

decentralizované riadenie závisle na premávke. Tento radič môže slúžiť ako hlavný radič 

líniovej alebo plošnej koordinácie a je kompatibilný s protokolom OCIT pre komunikáciu 

s ostatnými radičmi. Radič je možné použiť s akýmkoľvek dostupným detektorom , napr. 

indukčnými slučkami, videodetekcia a pod.. Pomocou softwarového balíka CROSS PTC, 

ktorý je určený na parametrické programovanie a nahrávanie dopravných definícii do radiča, 

je možné nadefinovať a do radiča nahrať pevné signálne plány, dynamické riadenie 
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križovatky, „nočnú celočervenú prevádzku“, preferenciu IZS, ako aj preferenciu MHD. 

Ďalším typom radiča použitého na križovatkách, ktorými prechádza linka č. 3, je radič typu 

BDE. Ide o starší typ radiča, ktorý nevyhovuje súčasným dopravným podmienkam a na 

uvedených križovatkách neumožňuje aktívnu preferenciu MHD. Tento typ radiča sa nachádza 

na križovatke ulíc P.O. Hviedzoslava- Kálov, ktorá spôsobuje najväčšie časové straty aj pre 

linku č. 3 aj pre linku č. 4 (viď tab. 1 a 2). Na tejto križovatke nie je zabezpečená ani detekcia 

vozidiel. 

Tab. 3 Typy radičov na križovatkách prechádzajúcich linkou č. 3 

Názov križovatky (priechodu) Typ radiča Spôsob detekcie Preferencia 
MHD 

V. Spanyola (priechod) BDE - 

Bez 
aktívnej 

preferencie 
MHD 

V. Spanyola-Veľká Okružná RS 4 videodetekcia 
Veľká Okružná- 1. Mája RS 4 videodetekcia 

P.O. Hviezdoslava- Kálov BDE - 
Komenského- Veľká Okružná RS 4 videodetekcia 
Veľká Okružná (1. priechod) RS 4 videodetekcia Veľká Okružná (2. priechod) 
Veľká Okružná- V. Spanyola RS 4 videodetekcia 

V. Spanyola (priechod) BDE - 

Zdroj: [vlastné spracovanie] 

Aj keď radič typu RS 4 umožňuje zavedenie aktívnej preferencie MHD, ani na jednej 

z uvedených križovatiek preferencia zavedená nie je. Síce je zabezpečená detekcia vozidiel na 

križovatkách pomocou videodetekcie, kde samotné detekovanie je umožnená zmenou 

farebného odtieňa snímanej plochy, vozidla MHD si signál „voľno“ nemôžu iným spôsobom 

privolať.  

Linka č. 4 prechádza svetelne riadenými križovatkami, na ktorých je riadenie 

zabezpečené štyrmi typmi radičov VSF 12, RS 4, BDE a MTC 3000 (tab. 4). Radič typu VSF 

12 je dvojprocesorový radič, ktorého základom sú mikroprocesory INTEL 80188 a 8751. 

Hlavný procesor (80188) riadi a kontroluje funkcie signálov, druhý  (8751) vykonáva iba 

kontrolnú funkciu. Oba procesory sa navzájom kontrolujú a každý v prípade zistenia chyby je 

schopný vypnúť napätie v signálnych návestidlách. Detektory, indukčné slučky, sú 

umiestnené na  vstupoch do križovatky. Ani na týchto križovatkách nie je zavedená aktívna 

preferencia MHD. Na križovatke Košická sa na riadenie využíva radič typu MTC 3000, ktorý 

sa používa na riedenie väčších križovatiek. Radič umožňuje aktívnu preferenciu MHD, ale 

rovnako ako na ostatných križovatkách ani na tejto aktívna preferencia nie je zavedená. 
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Tab. 4 Typy radičov na križovatkách prechádzajúcich linkou č. 4 

Názov križovatky (priechodu) Typ radiča Spôsob detekcie Preferencia 
MHD 

Košická MTC 3000 indukčná slučka 

Bez 
aktívnej 

preferencie 
MHD 

Košická- Predmestská VSF 12 indukčná slučka 
Predmestská- 1. Mája RS 4 videodetekcia 

P.O. Hviezdoslava- Kálov BDE - 
Komenského- Veľká Okružná RS 4 videodetekcia 

Komenského VSF 12 indukčná slučka 
Hlinská ( priechod) BDE - 

Zdroj: [vlastné spracovanie] 

Možnosti zníženia zdržaní 

Ako vidieť na obrázku 1 pre linku č. 3 sú najväčšie zdržania dosahované na križovatke 

ulíc P.O. Hviezdoslava- Kálov. Na tejto križovatke bolo počas vykonania prieskumu (od 9:00 

do 17:30) namerané celkové zdržanie 23 min a 48 sekúnd, čo pri prepočte na priemernú 

hodnotu pre každý spoj predstavuje 45 sekundové zdržania. Zdržania na ostatných 

križovatkách sú v rozmedzí od 2 do 10 min.  

Obr. 1: Zdržania na svetelne riadených križovatkách, ktorými prechádza linka č. 3 
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V. Spanyola (priechod pre chodcov) V. Spanyola- Veľká Okružná
Veľká Okružná- 1. mája P.O. Hviezdoslava- Kálov
Komenského- Veľká Okružná Veľká Okružná (priechod pre chodcov 1)
Veľká Okružná (priechod pre chodcov 2) Veľká Okružná- V. Spanyola
V. Spanyola (priechod pre chodcov)

 
Zdroj: [vlastné spracovanie] 

 

V rámci zdržania na jednotlivých križovatkách pre všetky merané spoje na linke č. 4, 

ako vidieť na obrázku 2, najväčšie zdržania sú zaznamenané na križovatke ulíc P.O. 

Hviezdoslava- Kálov. Celkové zdržanie pre všetky merané spoje je na tejto križovatke 25 

min, čo predstavuje priemerné zdržanie pre každý meraný spoj 47 sekúnd. Vysoké hodnoty 
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zdržania sú aj na prvých troch svetelne riadených križovatkách, ktorými linka prechádza, 

v rozmedzí od 15 do 22 min.  

Obr. 2: Zdržania na svetelne riadených križovatkách, ktorými prechádza linka č. 3 
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 Zdroj: [vlastné spracovanie] 

Jednou z možnosti znižovania týchto zdržaní je zavedenie aktívnej preferencie MHD. 

Ako už bolo vyššie spomenuté väčšina križovatiek, ktorými linky prechádzajú, sú riadené 

radičmi, ktoré umožňujú preferenciu MHD. Ak by sa zaviedla aktívna preferencia bolo by 

možné dosiahnuť výrazné časové úspory, ako aj úspory energie a finančné náklady súvisiace 

s jej spotrebou. No samotným zavedením aktívnej preferencie by sa nepodarilo odstrániť 

problém, kedy vozidla MHD musia čakať v rade osobných vozidiel. V takomto prípade by 

najvhodnejším riešením bola kombinácia aktívnej preferencie spolu s vybudovaním 

vyhradených jazdných pruhov, aby vozidla MHD neboli ovplyvňované ostatnými vozidlami 

čakajúcimi na križovatke.  

Záver 

Zdržania vozidiel na križovatkách nespôsobujú len výrazné časové straty pre MHD 

a predlžujú čas premiestnenia, ale majú za následok aj zvyšovanie finančných nákladov na 

energie. Na základe vykonaného prieskumu je možné konštatovať, že by bolo vhodné zaviesť 

niektoré z preferenčných opatrení aspoň na križovatky, ktoré spôsobujú najväčšie časové 

straty. Jedným z účinných spôsobov znižovania zdržaní by bolo zavedenie aktívnej 

preferencie vozidiel MHD a teda vhodnejšie využívanie už existujúcej infraštruktúry. 

Dostupné štúdie poukazujú na to, že pri znížení času premiestnenia o 10 % sa zvýši prechod 
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z individuálnej dopravy na hromadnú dopravu o 4,6 %. Ak sa zníži čas premiestnenia o 50 %, 

zvýši sa prechod z individuálnej dopravy na hromadnú dopravu o takmer 25 %. Pri znížení 

podielu IAD k MHD by došlo k zníženiu počtu vozidiel v centrálnych oblastiach 

a k následnému urýchlenie prepravy v celom meste. 
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METODY ŘÍZENÍ SKLADŮ 

Skladové hospodářství lze definovat jako využívání finančních a věcných prostředků 

pro pořízení a uchování zásob a jejich vyskladnění. Od toho se odvíjí definice skladování, 

které zajišťuje uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku a spotřeby. 

Také poskytuje vedení podniku nezbytné informace o stavu, podmínkách a rozmístění 

skladovaných produktů. 

Jelikož sklady v podstatě slouží k hospodaření se zásobami, tak se způsoby řízení 

skladů odvíjí od řízení zásob. Skladování má následující funkce: 

Přesun zboží: 

 příjem, 
 transfer či uskladnění, 
 kompletace dle objednávky, 
 překládání, 
 expedice. 

Uskladnění zboží: 

 přechodné uskladnění , 
 časově omezené uskladnění. 

Přenos informací 

Skladování pomáhá udržovat kvalitu zákaznického servisu na požadované úrovni 

různými způsoby. Jedná se o motivy, proč vlastně využívat možnosti skladování. 

 vyrovnávací funkce odchylek, které se v materiálovém toku mohou 
vyskytnout, 

 zabezpečovací funkce zabraňující následkům nepředvídaných rizik ve 
výrobním procesu, případně změny v odbytu, apod., 

 kompletační funkce pro vytváření specifického sortimentu dle individuálních 
požadavků zákazníků či odběratelů, 

 spekulační funkce umožňující využití očekávaných změn cen na trhu, 
 zušlechťující funkce poskytující jakostní změny na uskladněných produktech 

(kvašení, sušení, zrání vína apod.). 

Využívání skladů jako pouhých míst úschovy je stále více nahrazováno jejich 

využitím jako průtokových bodů. Ve větší míře se využívá informací, které umožňují 

realizovat menší dodávky dle přesnějších parametrů a sklady plní spíše konsolidační funkci, 

snižující přepravní náklady k získání lepších přepravních sazeb. 
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Mezi nejpodstatnější logistické systémy, které se zabývají řízením zásob, lze 

zahrnout následující: 

 Kanban, 
 Just in Time, 
 Quick response, 
 Efficient consumer response, 
 Hub and spoke, 
 Gross-docking, 
 ABC analýza a mnohé další. 

Základem metody Kanban je vztah zákazník – dodavatel ve výrobním procesu mezi 

jednotlivými pracovišti. Každým článkem výrobního řetězce je jak zákazník, tak dodavatel. 

Zákazník požaduje polotovary nebo suroviny po předcházejícím výrobním článku, tedy po 

dodavateli. Dodavatel jeho požadavky uspokojuje. Principy fungování metody Kanban jsou 

zásady, že za kvalitu je zodpovědný dodavatel, odběratel je povinen zakázku převzít, spotřeba 

matriálu je bez značných výkyvů a sortimentálních změn. Dodavatel ani odběratel nevytváří 

žádné zásoby. Zásadami pro fungování této metody je fakt, že řídit se jimi musí každé 

pracoviště podniku. Na základě KANBAN karty (což je v podstatě objednávkový list) 

příslušné pracoviště podniku odebere objednané množství společně s touto kartou a 

s nezbytným předstihem kartu pošle dodavateli jako další objednávku. Nevytváří se tedy 

výrobky na sklad, ale pouze na základě karty. 

Hlavní podstatou metody JIT je vyrábět jen to, co je potřebné a tak efektivně, jak je 

to jen možné a aby produkty byly dodány přesně v potřebný a dohodnutý časový okamžik.  

Z toho vyplývá všeobecně přijímané tvrzení, že tvorba zásob je v podstatě signálem určitých 

poruch ve výrobě či řízení. To ovšem neznamená okamžité odstranění veškerých zásob, ale 

odstranit příčiny vedoucí k jejich tvorbě. Hlavním prvkem zavedení systému JIT spočívá ve 

snaze snížení velikosti výrobních sérií, eliminaci činností, které nepřináší hodnotu, rychlém 

pohybu/průtoku materiálu (Lambert), maximálním důrazu na kvalitu, bezporuchovém 

výrobním zařízení a využití výrobních kapacit. Při tom by mělo jít o modulární strukturu 

výrobků, realizovat skupinovou technologii, zavést efektivní systém zásobování a využít 

týmovou práci.  

Určitou filosofií metody JIT je zásada, že každé odchylce ve výrobě a zásobování lze 

předcházet. Spolehlivé dodávky materiálu mohou zajistit pouze spolehliví dodavatelé, se 

kterými je nutno domluvit přesné dodávky požadovaného množství. Od dodavatelů jsou 

vyžadovány dodávky, většinou malé, ale mnohem častěji a v pravý čas. To vede 
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k minimalizaci nutné pojistné zásoby. Dalšími podmíněnými faktory pro implementaci je 

vhodné rozložení místa výroby a spotřeby, minimální dopravní náklady při spolehlivosti a 

plynulosti dodávek, omezení či úplná likvidace skladů. Je třeba konstatovat, že každé řízení 

zásob má svoje přednosti a nevýhody. Mezi nevýhody systému JIT patří většinou zvýšené 

jednotkové náklady na přepravu. 

Metoda Quick response (QR) zefektivňuje systém řízení zásob urychlením jejich 

toku. Implementace systému QR zahrnuje plnou implementaci systému JIT v rámci celého 

distribučního řetězce Podstatou je sdílení informací mezi všemi články řetězce. Jde především 

o poskytování informací, týkající se prodeje, objednávek či zásob. Hlavním předpokladem je 

pro zavedení využívání systému čárových kódů pro identifikaci produktů a dále elektronickou 

výměnu dat EDI. Tímto způsobem je umožněno sledování prodeje jednotlivých výrobků 

zákazníkům. Tyto informace jsou okamžitě předávány zpět ostatním článkům přes výrobce až 

po dodavatele surovin. Podle těchto informací výrobce následně naplánuje výrobu a zajistí 

dodávku surovin tak, aby byla zajištěna plynulá výroba a dodávání zboží k výrobcům a 

zákazníkům. Tímto je umožněno realizovat snížení zásob. 

Efficient consumer response (ECR) je v podstatě varianta systému QR, propojuje 

logistické řetězce přes výrobce, zprostředkovatele, distributory, velkoobchod až maloobchod. 

Hlavní cíl je uspokojit požadavky zákazníků. Hlavní prostředkem je opět identifikace pomocí 

čárových kódů, výměna dat, i peněz. Na základě těchto informací, které putují proti proudu 

zboží, jsou řízeny zásoby, distribuce, doplňování zboží. Probíhá snaha o minimalizaci 

skladových mezičlánků. ECR se opírá o strategii řízení logistických řetězců, vedoucích ke 

stabilizaci toků s minimálními zásobami zboží, strategii objektivního uspořádání sortimentu 

do výrobkových skupin, strategii uvádění nových výrobků na trh a promoční strategii. 

Podstatou koncepce cross-docking je to, že se produkty v podstatě neskladují. Skladů 

je využíváno jako určitých směšovacích distribučních center. Cílem této koncepce je využít 

výhod začlenění distribučního centra do dodavatelského řetězce mezi větší počet dodavatelů a 

maloobchodních sítí. Produkty se do distribučního centra přivážejí v celokamionových 

zásilkách od různých dodavatelů, následně jsou rozděleny v potřebném množství a spojeny 

s jinými výrobky do zásilky pro jednoho zákazníka. Tím zákazník nepřijde o výhodu velkých 

zásilek s nižšími přepravními náklady, kterých by za jiných okolností nemohl využít, neboť 

by se mu nevyplatilo pořídit velké zakázky od jednotlivých dodavatelů a na dodávky malého 

množství by zas měl nasazenou velikou přepravní sazbu. 
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Podstatou ABC analýzy je Paretova zákonitost, která říká, že většinou je 80 % 

důsledků vyvoláno pouze 20 % všech možných příčin. V rámci skladování je 80 % obratu 

zásob tvořeno 20 % sortimentu výrobků. Daný poměr je vždy přímo 80 : 20, je to pouze 

informativní a lze ho měnit podle specifických potřeb daného podniku. Sestavení analýzy 

probíhá na základě zvoleného kritéria, kterým bývá nejčastěji obrat v korunách, případně 

tržby, dodací lhůty apod. Vyjádřením procentického podílu na celkovém obratu se získá 

přehled o tom, které položky se nejvíce podílejí na obratu společnosti. Dále se položky seřadí 

sestupně a rozdělí se minimálně do tří skupin tak, aby položky A se podíleli přibližně na 80 % 

zásob obratu, položky B na 15 % a položky C na 5 %. Lze to ovšem přizpůsobit, aby to 

odpovídalo potřebám podniku. K řízení jednotlivých položek se přistupuje jiným stylem 

řízení. U položek skupiny A se provádí častěji inventura, objednávají se v menších 

dodávkách, ale častěji, pravidelně se hodnotí předpověď poptávky a sledují se nevyřízené 

objednávky a překročení dodacích lhůt. U skupiny B se je velikost objednaných dávek a zásob 

větší než u skupiny A. U skupiny C se provádí větší objednací množství, čímž je možno 

dosahovat vysoké úrovně dodavatelských služeb a inventury se provádí nahodile, méně často 

než u předešlých skupin A a B. 

Zásoby zboží v obchodě. 

Pro řízení zásob jsou důležité dodavatelské služby. Mezi tyto služby patří: dodací 

lhůty, dodací spolehlivost, dodací pružnost (flexibilita) a dodací kvalita. 

Nákup velkoobchodu, pokud jde o úroveň, může být velkoobchodní podnik 

samostatný (jako právní subjekt) nebo jako nákupní aliance a svazy, které mají ústřední a 

regionální sklady. 

Maloobchod může provádět přímý nákup, dodávky ve výrobě, u dovozce 

spotřebního zboží nebo nákup ve velkoobchodním skladu. Způsob nákupu může být různý: 

návštěva obchodního zástupce velkoobchodu v prodejně, telefonická objednávka, písemná 

objednávka, objednávka pomocí výpočetní techniky, objednávka ve vzorkovně u výrobce, 

nákup v samoobslužném velkoobchodě (MAKRO). 

Při rozpojení toku zboží se zásoby člení na okamžitou zásobu, kterou dáváme do 

objednávky, fyzickou zásobu – velikost skutečné zásoby ve skladu, disponibilní zásobu, která 

je v požadavcích u dodavatele a průměrnou zásobu, která má význam pro vázanost finančních 

prostředků v zásobách. 



13th International Scientific Conference 
LOGI 2012 

211 

Optimalizace zásob vyžaduje určit náklady spojené se zásobami, kterými jsou: 

pořizovací cena zásob, ostatní náklady spojené s pořízením, jako je pojištění, dále náklady na 

skladování (ošetření, hlídání a udržování zásob) a vzniklé náklady z důvodů nedostatku zásob. 

Metody na určení optimalizace zásoby jsou deterministické modely, které vychází z pevně 

stanovených velikostí poptávky a stochastické modely, které pracují se zásobou jako 

náhodnou veličinou popisovanou pravděpodobnostním rozdělením. 

Závěr 

Závěrem lze konstatovat, že metody řízení skladů a zásob je velmi rozsáhlé. Jde o 

logistické řízení pohybu zboží. Oblast metod řízení skladů pochopitelně souvisí nejen 

s logistikou, ale dotýká se také rizika podnikání či podniku. Zboží ve skladu může být různé a 

ekonomická situace může způsobit, že zboží, i když je třeba ideálně uskladněno, ztratí na 

svojí hodnotě ekonomickým vývojem. Některé zboží ztrácí svoji hodnotu (potraviny) dlouhou 

dobou skladování a jen výjimečné zboží (víno) může získat skladováním na hodnotě. 

Podnikatel může svým postojem k riziku se snažit zboží posouvat v přepravním řetězci 

urychleně, případně naopak zboží zadržuje ve skladu, protože věří ve zvýšení ceny zboží na 

trhu a tedy dosáhnutí většího zisku. 

LITERATURA  
[1] DONNELLY, J.R., JAMES H., GIBSON, James.L., IVANCEVICH, John,M.: 

Management, Praha: Grada Publishing, spol. s r.o. 1997, ISBN 80-7169-422-3.  
[2] GROS, Ivan.: Logistika, Praha: Vydavatelství VŠCHT, 1996, ISBN 80-7080262-6  
[3] LAMBERT, Douglas, STOCK, James, ELLRAM, Lisa: Logistika, Brna, CPBooks, a.s., 

2005, ISBN 80-251-0504-0 
[4] PERNICA, P. Logistika: Vymezení a teoretické základy, 1. vydání Praha, Vysoká škola 

ekonomická v Praze, 1994, ISBN 80-7079-820-3 
 

 



13th International Scientific Conference 
LOGI 2012 

212 

TIME VALUE IN LOGISTICS 

Rudolf Kampf1, Milan Velechovský, Michal Vilím 2 

 

 

ABSTRACT 

This paper describes the basic division of the value of time, the definition of the time 
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HODNOTA ČASU V LOGISTICE 

Anotace: Článek popisuje základní rozdělení hodnoty času, definice hodnoty času a hlediska 

ze kterých je hodnota času zkoumána na území České republiky, například časová hodnota 

nákladu, hodnota času cestujících a hodnota času spojená s kongescí. 

Klíčová slova: Hodnota času, Doprava, Pracovní doba, Čas, Alternativní náklady. 

Hodnota času v logistice 

Hodnota času představuje alternativní náklady na čas, který uživatel dopravy věnuje 

vlastní přepravě. V podstatě je to částka, kterou by uživatelé dopravy byli ochotni zaplatit, 

aby ušetřili čas, nebo částku, kterou by akceptovali jako náhradu za ztracený čas. 

Jedním z hlavních důvodů hovořících ve prospěch dopravních zlepšení je množství 

času, který uživatel dopravy ušetří. Pomocí hodnoty času, je možné ekonomické přínosy 

dopravního projektu kvantifikovat a porovnat je s náklady (a vytvořit základ analýzy nákladů 

a přínosů).  

Hodnota času se značně liší od člověka k člověku a závisí na účelu cesty, ale lze 

obecně rozdělit do dvou sad ocenění: Pracovní doba a nepracovní doba. Toto rozdělení je 

vhodné, protože hodnota pracovní doby (tj. čas strávený cestováním v průběhu práce) se 

počítá odlišně od hodnoty mimo pracovní dobu (tj. čas strávený cestování mimo práci). 

Hodnota pracovní doby představuje alternativní náklady z té doby, které jsou obecně 

ekvivalentní mzdě pracovníka. 

Například, pokud pracovník má plat 150 Kč za hodinu a jede na schůzku, hodnota 

času v tomto případě je 150 Kč za hodinu, protože to je částka, kterou by zaměstnavatel byl 

ochoten zaplatit za zkrácení jízdní doby. V praxi, čas strávený cestováním například vlakem, 

autobusem nebo automobilem s osobním řidičem by mohl být využit k provedení nějaké 

práce. 

Čas strávený na cestě je jednou z významných uznávaných součástí 

celospolečenských nebo podnikatelských úspor, docilovaných zlepšením dopravní 

infrastruktury nebo dopravní služby. 



13th International Scientific Conference 
LOGI 2012 

214 

Ocenění hodnoty času 

Problematika ocenění hodnoty času uživatelů dopravní cesty je zpravidla řešena 

metodickými postupy, které dávají obecný nebo zcela konkrétní návod, jak tuto hodnotu 

stanovit. Přitom musíme stanovit tuto hodnotu v rozumných mezích tak, aby byla přiměřená 

českému ekonomickému prostředí a akceptovatelná jakýmkoliv jiným posuzovatelem, který 

bude hodnotit přínos některých projektů nebo naopak reflektovala rozhodovací procesy 

jednotlivých subjektů v dopravě. 

Hodnoty času je možné rozlišit např. jako: 

 Hodnotu času jako celospolečenskou úsporu např. úsporu vznikající ze snížení 

nehodovosti na komunikacích 

 Hodnotu času jako konkrétní úsporu nebo ztrátu docílenou uživateli infrastruktury 

 Hodnotu času jako částku, kterou jsou uživatelé ochotni zaplatit za konkrétně 

docílenou úsporu např. na zpoplatněné dálnici nebo zpoplatněném mostě, tunelu nebo 

za zrychlení cesty použitím rychlého způsobu dopravy. 

Hodnotu času můžeme charakterizovat jako: 

 celospolečenskou úsporu,  

 můžeme ji odvodit, 

 může být také smluvní peněžní částkou, 

 postupem, akceptovaným pro určité časové období, 

 určitou metodou hodnocení efektivnosti a spolehlivosti různých investic do dopravní 

infrastruktury.  

Hodnotu času, kterou jsou uživatelé ochotni uhradit je třeba zkoumat pečlivěji. Lze 

vycházet z metody stanovení nákladů na jízdní dobu, která má ekonomickou hodnotu rovnou 

hodnotě alternativního využití času jinou činností. Ta je ekvivalentní pracovnímu času mzdy 

uživatele dopravy, pro mimopracovní čas se tato hodnota mění podle individuální ochoty 

zaplatit za úsporu času při cestování. Hodnota času v zaměstnání by měla odpovídat 

průměrným mzdám, oproti tomu hodnota volného času je oceňována méně, než by se 

očekávalo. V různých zemích se pro ekonomické rozvahy užívají různé stanovení ceny času. 
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Tab. 1 Poměry spolehlivosti pro osobní dopravu podle druhu dopravy  

Druh dopravy Koeficient spolehlivosti 
Automobil 0,8 
Vlak 1,4 
Autobus, tramvaj, metro 1,4 

Zdroj: úprava autor1 

Stanovení hodnoty času cestujících 

Stanovení času cestujících je pravděpodobně nejsložitější hodnotou. Závažným 

problémem je nelinearita časových úspor. Ta se týká problému správnosti ocenění velkého 

množství malých časových úspor stejně jako malého počtu velkých časových úspor ve stejné 

celkové výši. 

 

Protože však nejsou zjištěny ani teoretické ani empirické důvody, proč nehodnotit 

malé časové úspory stejně jako velké, praktické důvody vedou ke stanovení shodné ceny času 

v úsporách bez ohledu délky.  Výjimku tvoří hodnota volného času, kde lze v jiných úrovních 

ocenit využití časových úspor, ale opět praktické důvody vedou ke stanovení lineární 

hodnoty. 

Při kvantifikaci hodnoty času je třeba rozlišit dvě oblasti ekonomiky – formální a 

 neformální: 

 Formální sektor se sestává z příjemců mezd. 

 Neformální sektor se sestává z osob nepobírající mzdu. 

Čas na cestě můžeme rozdělit na pracovní a volný (nepracovní). Pracovní cesty jsou 

všechny související s pracovními aktivitami. Volný čas se sestává z ostatních aktivit, jako 

jsou společenské, osobní, rodinné návštěvy, osobní záležitosti, cesty do školy apod. 

Úspory volného času při pracovních cestách mohou mít hodnotu pokud je méně času 

stráveného na cestě, je více času pracovního dne věnováno ekonomicky produktivním 

účelům, zaměstnavatel platí zaměstnanci hodinovou mzdu s nulovou návratností, pro 

zaměstnavatele má tedy úspora času hodnotu placené mzdy – placených nákladů, vzhledem 

k daním, sociálnímu a zdravotnímu pojištění je hodnota času uvažována včetně těchto 

                                                 
1 DE JONG, Gerard. Preliminary Monetary Values for the Reliability of Travel Times in Freight Transport. 
Amsterdam, 2009. ISSN: 1567-7141. 
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nákladů, je obecnou praxí uvažovat jako hodnotu času příjem cestujícího, v rozvinutých 

zemích s vysokými sociálními náklady se uvažují skutečné náklady zaměstnavatele s pracovní 

silou, použití průměrných mzdových nákladů komplikuje skutečnost, že oficiální mzdové 

statistiky podhodnocují příjmy cestujících, průměrné mzdy neodpovídají příjmům nejlépe 

placených pracovníků, a ti kteří cestují v průběhu pracovní doby jsou zpravidla nadprůměrně 

odměňováni. Hodnota času vzrůstá při ztrátách v kongescích proti jízdě za podmínek volného 

proudu. Při velkých časových ztrátách v rozsáhlých kongescích tento faktor dále vzrůstá.  

Hodnotu času ovlivňují: 

 Denní diety na služebních cestách. 

 Neproduktivní vázání vozidel a nákladu. 

 Sociální strukturu cestujících. 

 Rozdělení cest na pracovní a nepracovní je dáno: 

 Fondem hodin v roce – 8760 hodin/rok 

 Fondem pracovní doby v roce - 2150 hodin/rok 

 Počtem sobot a nedělí 52x2 = 104 dní 

Obr. 1 Rozdělení jízdní doby 
Zdroj: úprava autor1 

 

                                                 
1 DE JONG, Gerard. Preliminary Monetary Values for the Reliability of Travel Times in Freight Transport. 
Amsterdam, 2009. ISSN: 1567-7141. 

Jízdní čas bez zpoždění Očekávané zpoždění 
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Nespolehlivost jízdního času 

Median μ 

Rozsah rozdělení jízdního času 
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Časová hodnota nákladu 

Přeprava zboží: pokud zboží stráví méně času během přepravy, je menší množství 

zboží neproduktivně vázáno a nemusí být drženo na zásobách. Ne každá časová úspora vede 

zásadně k ekonomické úspoře, (dodávka mimo provozní dobu ). Proto se do úspor zahrnuje 

pouze podíl na hodnotě zboží, zpravidla 50 – 75 % celkové hodnoty. 

Výpočet časové hodnoty nákladu (v peněžních jednotkách): 

ČHN = (PVN x ZHN x HN) / (365 x 24) 

ČHN – časová hodnota nákladu  

PVN – podíl vozidel jejichž náklad může být předmětem časové úspory 

ZHN – podíl z hodnoty nákladu, tvořící časovou úsporu (zisk, ztrátu) 

HN – hodnota nákladu  

Časová hodnota nákladu vychází z předpokladu, že za rok zpoždění má náklad 

nulovou peněžní hodnotu, 60 % jízd vozidel je vytíženo nákladem  a 50 % z průměrné 

hodnoty může být započteno jako ztráta (úspora). 

Časová hodnota neproduktivně vázaného vozidla v dopravním proudu nebo 

kongesci 

Při hodnocení časových úspor i ztrát, způsobených zdržením nebo naopak 

zrychlením dopravy je vhodné vycházet z pořizovací hodnoty vozidla, doby odpisování a 

podílu časových ztrát na celkové provozní době za dobu životnosti. Tento výpočet však nelze 

uplatnit u  individuální osobních vozidel, která jsou pořizována na základě jiných než přísně 

ekonomických kritérií. 

Zvýšení hodnoty času a vliv kongescí 

V kongesci se uvažuje s podstatně vyšší cenou časové ztráty, proti časové ztrátě 

vzniklé jízdou po delší nebo pomalejší trase, a to z následujících důvodů: 

Časová ztráta z kongesce je závislá na intenzitě dopravy, je tudíž proměnná a ne 

zcela předvídatelná. 

Časové ztráty z kongesce zapříčiňují zpoždění, zmeškání a tedy vyšší počet ztráty, 

škody a frustrace a to prakticky u všech skupin cestujících. 
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Hodnocení ceny nepracovního času by mělo být věcí dohody. Od nulové hodnoty 

volného času až po čistý příjem. Je zjevné, že cestující si cení svého volného času a jsou 

ochotni platit za rychlejší cestu. Kolik je cestující ochoten platit za úsporu času závisí na jeho 

příjmu a  majetkových poměrech. 
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FORMS OF ACCOUNTS IN TRANSPORT 

INTRODUCTION 

After validity the Regulation (EC) No 1370/2007 of European Parliament and of the 

Council of 23 October 2007 (in Slovak conditions it is valid since 2009), the Regulation 

makes some problems in case of contracting in public passenger transport services. Slovak 

operators operating suburban bus transport have some problems how to determine the price in 

public passenger transport services. One of the main problems is determination economically 

justified costs in case of direct award. Because of the determination of economically justified 

costs and their assessment from the position of the authority of public services, it is necessary 

to ensure comparable recording costs. The cost finding should be based in the calculation 

formula. The price of transport service is calculated by the calculation formula. That means 

each synthetic accounts should be divided into analytical accounts depending on the structure 

calculation formula used to determine the price for authority of public transport services. 

COST FINDING 

Synthetic reporting provides a summary of the assets and resources of its coverage. 

Synthetic reporting is a sum of accounts which belong to book of accounts (among them 

belong active capital, liabilities, costs accounts and income accounts). These accounts are also 

known as synthetic accounts in which are recorded only in monetary terms. Because of the 

fact that synthetic reporting does not provide enough evidence, it is necessary to create 

analytical accounts, which belong under to synthetic accounts. On these accounts are recorded 

not only in monetary terms but also in material terms. Analytical evidence provides more 

detailed data. Analytical accounts are created based on the particular business needs and they 

are given by internal regulations specified for each company. In case of suburban bus 

transport especially in case of contracting in public passenger transport services, the structure 

analytical account should be defined in contract about public passenger transport services. 

The analysis must be based on the current accounting system which is valid for enterprisers. 

On this system, individual cost items are characterized by three numbers. The first of them 

characterizes account class. The second characterizes accounting group and the last one 

specifies the name of the account.  
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In the article is characterized the manner how to account in case of main costs. Among 

main costs belong fuels, direct wages and charge-off from transport vehicles. Individual costs 

items are shown in type calculation formula. The type calculation formula can be edited 

according to specific conditions (for example adding other items, arrangement cost items 

according to their importance in the development of performance).  

Recommended type calculation formula has the following structure: 

1. Fuels 

2. Direct material 

 2.1 Other direct material 

3. Direct wages 

4. Charge-off from transport vehicles 

5. Repairs and maintenance of the transport vehicles 

6. Other direct costs 

 6.1 Travel 

 6.2 Contributions to the insurance companies and employment fund 

 6.3 Other direct costs 

 Direct costs 

7. Operating costs 

 Own costs of operation 

8. Costs on company society consumption 

9. Administration costs 

  

In this type formula, there are main costs. To the costs it is possible to create different 

analytical costs under the character of companies providing suburban bus transport services.  

Figure 1 describes share of individual costs to total costs. The operators from Slovakia in 

suburban public transport achieved these costs in 2012. The figure shows that the biggest part 

of the total costs is driving fuel- 28 %, then direct wages- 19 % and depreciation of vehicles. 
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Figure 1 The share of individual costs to total costs. 

 

As it was mentioned individual costs can have different proportion of the total costs. 

The biggest proportion of the total costs has fuel cost nearly 30 %. The second are direcst 

wages nearly 20 % of the total costs. With proportion 14 % of the total costs is charge- off 

from transport vehicles. Because of the biggest proportion of the total costs, these main costs 

will be analyzed in four companies provided suburban bus transport. 

FUEL COSTS 

The first analyzed item is fuel cost. Fuel costs belong to own costs, which are applied to 

certain performance and belong to direct costs, too. Finally there are variable costs which vary 

depending on volume of  realized performance.Because of big proportion of total costs, it is 

necessary to analyse what everything is contained in account.  

Direct material is charged into account class 5 COSTS. 

50 Expended purchases, 501- Consumption of material (fuel, tyres, other direct material). 

Every consumption of material is charged on account 501, as it was mentioned. Table 1 

shows the manner of accounting in four selected companies. (Companies provide suburban 

bus transport.) 
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Table 1- Fuel contained in the account 501 

501 company A company B company C company D
diesel- bus diesel fuel-standart diesel- bus
oil diesel- extra charges diesel petrol- referential vehicles

price differences- diesel petrol diesel- referential vehicles
petrol oil oil
oil

Fuel

 

Source: data processing by author based on companies documents. 

According to the data in the table, it can be seen that company A and company B have some 

costs the same. In case of account 501 there are: oil, fuel. Company C has similar costs items, 

but in case of company D there are costs related to referential vehicles.  

DIRECT WAGES 

According to type calculation formula, next in order is cost direct wages. Direct cost is 

charged to account Costs specially 521 Labor Costs. In table 2, it is possible to see another 

range of analyzed costs in four companies A, B, C, D. 

Table 2 – Direct wages contained in the account 521 

521 company A company B company C company D
labor costs labor costs labor costs labor costs
labor costs- bonus reward apprentices other salaries- part time job wages of technical and administrative staff
labor costs- sikness absence wages- extra charges retirement benefits bonuses under the collective agreement
labor costs- other costs compensation money labor costs reserve for leave absence

reward the first retirement
sikness absence

Direct 
wages

 

Source: data processing by author based on companies documents. 

CHARGE - OFF FROM TRANSPORT VEHICLES 

Charge-off from transport vehicles is charged to account 55 Deprecation, reserves and 

adjusting entry of costs, 551- Deprecation of long- term tangible assets and deprecation of 

long- term intangible assets. In case of suburban bus transport, charge-off from vehicle, 

deprecation of machines used in buses and other tangible assets are charged to account 551. 

Specific cases of accounting companies can be seen in Table 3. 
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Table 3 – Charge- off from transport vehicles contained in the account 521 

551 podnik A podnik B podnik C podnik D

deprecation long- term tangible 
assets (bus)

deprecation long- term 
tangible assets

deprecation of vehicles
deprecation of long- term 
tangible and intangible 
assets 

deprecation long- term tangible 
assets (machines used in buses)

deprecation long- term 
intangible assets

deprecation 
(charge- off 

from  
vehicles)

 

Source: data processing by author based on companies documents. 

CONCLUSION 

Based on analysis it is possible to say that analytical accounts in companies provided 

suburban bus transport are designed to be the most convenient for operators. Such an 

approach does not create conditions for effective control of costs from the position of the 

authority. It may happen that the authority, which order public passenger transport services 

from two or more operators, will have a different basis of accounting operators. For that 

reason it would be necessary to define the structure of analytical accounts by the contract in 

public passenger transport services. These accounts would be accepted as economically 

justified costs which uniformly to all businesses in SR. 

This article was developed with the support of the project VEGA No. 1/0144/11: 

POLIAK, M. et al.:  The influence of public mass passenger transport quality changes on 

increasing of its competitiveness in relation to individual motoring 
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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AS TOOL OF 

OUTSOURCING  

1. Introduction 

Outsourcing is work based on activities done by people who are not employees of the 

company. It is not new in logistics. Outsourcing existed before the topic earned a name and 

became business chic.  

Companies outsource for many reasons. It is work based on activities done obviously 

by people who are not employees of the company. It is nothing new in logistics. Outsourcing 

existed before the topic earned a name and became business chic. Likewise transport, 

warehouse, forwarder and other logistics service providers want to provide outsource services.  

They want to improve profits, transition from being a commodity service provider, gain 

volumes and throughput by leveraging existing core logistics service, increase revenues and 

more.  This creates a mutual need between the two parties.  Yet despite this common interest, 

half of the outsourcing relationships end unsatisfactorily within three years.  Half are not able 

to go beyond a buyer-seller relationship. 

Often we talk about outsourcing as the important tool of strategic management of the 

company but strictly speaking we can take outsourcing and purify it from activities which are 

not related to our line of business. The translation of the term outsourcing may sound like 

external sources or using the external sources. 

In praxis it means that enterprise or business enterprise carries some collateral 

activities on external providers of such services and then they concentrate on the main 

operation. External providers are organizations, legally and economically independent 

subjects. 

They look to reduce costs, shorten cycle time, improves shareholder value, decrease 

inventory, focuses on core competencies, gain information technology, increase expertise and 

more. This creates a mutual need between the two parties.  Yet despite this common interest, 

half of the outsourcing relationships end unsatisfactorily within three years.  Half are not able 

to go beyond a buyer-seller relationship. 
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2. Advantages, disadvantages and risks of Outsourcing 

Outsourcing in a broader sense include the whole lifecycle of co-operation inclusive 

the functional partnership interrelations. It also includes the monitoring system, crisis plan of 

emergency situations possibly also the procedure of premature ending of interrelations. 

Reasons why to use the Outsourcing are following: the company do not have access to latest 

logistic technologies, do not dispose the best logistic know-how, do not have sufficiency of 

logistic experience, do not have sufficiency of specialist in the logistic area or the company 

hesitate to control the extension of company activities due to the globalization and the 

broadening of European Union. 

Main advantages of Outsourcing: 

 acquisition of competitive advantage, 
 cost reduction. 

Other advantages: 

 bearings on main operation of the company, 
 formation of lower main operation business entities, 
 higher flexibility of reaction on customers needs, 
 fast restructuring  of company activities, 
 management, reduction and controlling of costs, 
 rationalization and higher efficiency of company activities, 
 access to new technologies without additional cost, 
 capital subsidy and others. 

Basis of successful Outsourcing are: 

 selection of right supplier of external services – 44% 
 thoroughly structured contract – 40% 
 continuous management of interrelations – 39% 
 harmonization of company aims and plans – 39% 

During the Outsourcing process oriented from company to the supplier, the mutual 

boundary between company and supplier must be defined. This boundary usually consist of 

the technical and the procedural part which enable to secure mutual communication during 

providing, respectively exploitation of the external service.    

There are also risks related to Outsourcing. On the one hand the term Outsourcing 

often lead to strictly cost thinking, on the other hand there exist a risk in the dependence on 

the partner, respectively the external company in the quality and reliability of provided 
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service area. Other risks are: difficult decision-making touching the change of the partner 

after the long-term co-operation, the need of right presumption by choosing the partner on 

long run, increased demands on coordination of the supplier chain and also the need to 

negotiate with foreign subjects instead of own employee. The loss of control on outsourced 

activities, the loss of regularly contact with the customer and the loss of competences also 

belong to the risks related to Outsourcing. 

The disadvantages of Outsourcing consist in the possibility of conflicts among the 

partners in outsourcing ration, problematic data protection, reduction of number of employee, 

reduction of spheres of influence, the need of management of relations and also the effort to 

provide maximum contract. 

Common element of new contractual relations between customer and supplier of 

external services is the securing of executed service. There are some conditions which must 

be fulfilled to secure quantify response and quality external service. These conditions are: 

quality team, suitable circumstances, precise definition of the process of transition to the 

external service and consistent monitoring of appointed aim. Outsourcing is a long-term 

relation strongly bonded on people. This is the reason why we during the process of selection 

of supplier put accent on responsibility, expertise and company aims. 

Except above mentioned managerial problems Outsourcing also contain some legal 

problems. It is necessary to secure some legal frame which consist two steps. The first one is 

the formation or selection of the Outsourcing provider the second one is to enter into a 

contract. The Outsourcing will be realized in accordance with this contract.  

The provider may become on recipient of Outsourcing initiative – usually it 

subsidiary company established for the purpose of this aim. Individual possibilities differ in 

the capital interest of other partners. It is not in common extent, but mostly it oscillates 

between 100% property participation of parent company to minimalistic control or blocked 

property participation. Next part-owner is usually the partner with dispose of good know-how 

in the displaced area or the management of the company. Second possibility is to choose 

foreign provider of Outsourcing anyhow – by the force of tender, competitive tendering or 

appeal to one internally chosen or recommended supplier. 

The key condition of success of the Outsourcing is the completion of a contract 

realizing the Outsourcing. Contractual relation should be strong and long-term and so it is 
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necessary to put emphasis on balanced mutually long-term profitability of good functioning 

relation. The contract should not hinder the successful development of neither company. 

3. Supply chain management  and how to use it as a tool of outsourcing 

As mentioned above, there are many reasons to outsource.  Companies often look to 

reduce costs, shorten cycle time, improve shareholder value, decrease inventory, focuses on 

core competencies, gain information technology, increase expertise and more. The driver can 

be generating cost reductions and downsizing; this has been a traditional reason for 

outsourcing. But there are others, such as gaining capabilities that are not available internally, 

implementing lean programs, streamlining operations, strategically positioning the company, 

or improving or adding capabilities to gain competitive advantage. Regardless of the reason, 

outsourcing succeeds when it is well thought out and done properly.  

What has evolved with outsourcing is the growth and amount of functions placed 

with outside firms and has created new businesses with 4PLs and 3PLs. Initially, the 

outsourced functions often represented non-core or non-vital activities or some other 

determinant where the company did not want to invest its own resources-capital, people, 

technology and facilities. Now outsourcing is seen as a strategic way to align the supply chain 

with the company direction and to become a leading- edge practitioner. It is also recognized 

as a tactical way to better manage service and costs. 

What has evolved with outsourcing is the growth and amount of functions placed 

with outside firms and has created new businesses with 4PLs and 3PLs. Initially, the 

outsourced functions often represented non-core or non-vital activities or some other 

determinant where the company did not want to invest its own resources--capital, people, 

technology and facilities. Now outsourcing is seen as a strategic way to align the supply chain 

with the company direction and to become a leading-edge practitioner and an effective 

managing the offshore supply chain, as to suppliers, logistics service providers and their 

coordinated integration from vendor door to final delivery location, has caused companies to 

assess the utilization of outsourced logistics providers, either 3PL or 4PL. Some firms have 

seized this outsource opportunity to transform their total import supply chain; they see it as a 

way to compress cycle time and decrease inventory levels. Others have focused on arranging 

the transportation part as the outsourced need. Such differences raise discussion as to what is 

and is not outsourced offshore supply chain management.  
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It is important to get particular attention as an outsourced activity and to realise what 

is and what is not outsourcing. It is reasonable that outsourcing works as a driver in supply 

chain management evolving into a global function and in the outsourcing of the import supply 

chain. 

We can start with those special situations which look as outsourcing, but it does not 

follow the conditions of outsourcing. If we follow the above mentioned, we can say, that 

outsourcing is not about landed costs, pushing flawed process onto an outside party to handle 

or understanding the risks associated with not supplying products when needed. Basically it is 

not only about the transportation or giving up control to an outside company. It may look as 

simply finding a single-source, one-stop shopping, supply chain service provider, but these 

are also not those areas which the outsourcing is about. Outsourcing is not about using just 

one approach to fit all products and needs or to outsource freight transactions. It is not one 

way approach for outsourcing, but there are much more reasons to use it and to manage it by 

the force of supply chain management. 

Because the outsourcing is about the total supply chain, about taking control of all 

parts of the supply chain, about using process, technology and people, and about identifying 

what is required to be agile and responsive to customers, internal or external. These are the 

most important parts of outsourcing, but there are more points of view we can look to 

outsourcing and its positives and negatives. Outsourcing is, easily said, a strategic and tactical 

tool of companies looking for the prosperity and comparative competitiveness, because the 

outsourcing basically about incorporating flexibility that will arise and is needed with product 

life cycle and the resultant supplier sourcing changes, either it is not about knowing that this 

is a demand-driven activity. 

As well as above mentioned, we can also say, that it is important to respect 

outsourcing as business process outsourcing (BPO). Supply chain management is a process 

that runs across a corporation. BPO is a way to break down functional silos that hinder supply 

chain effectiveness, design and implementation. It also uses technology as a process enabler. 

The result is to have a lean supply chain by removing waste, time and inventory created by 

organizational posturing.  

The supply chain management can be used as a tool of outsourcing, but it is not 

similar to alternative supply chain approaches for build-to-order versus build-to-stock, for 

different value items or for high volatility versus commodity-type products. 
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We also cannot say, that outsourcing is about supplier performance as perhaps the 

dominant issue or knowing that it is a demand-driven activity, or blending internal and 

outside capabilities (4PL or 3PL) into a leading edge, global supply chain model. 

4. Some important questions in supply chain management outsourcing  

There are some important questions in outsourcing supply chain management we 

must answer to really understand the situation.  

Mutual question of “why” 

There is a “why” question we must answer first.  Why does one party want to 

outsource part of its supply chain responsibility?  Why does the other party want to take on 

that activity and accountability?  Each needs to define its motives and more exactly define any 

hidden reasons. A clear explanation is needed and should go beyond “improve business 

performance”, “improve productivity”, “improve delivery” or similar, abstract reasons. 

Mutual question “what”  

What is being outsourced or what can or may be outsourced at all. This question may 

seem obvious, but it is necessary to answer it because the matter may go much deeper and 

may obscure the real project and program.  Both parties need to fully understand it.  

At the minimum, discussion should include the question whether it is transaction or 

process? Transactions reflect assignment of work; process reflects delegation of 

responsibility. If the topic is using a forwarder to help with supplier ocean transport or having 

a warehouse pick and pack products and deliver them, then those are transactions.   

Supply chain management should be a process.  So if the contract logistics need is 

for transactions, then it must be clear as to what the transactions are, what triggers them, how 

they must be performed and, more importantly, how they fit into the process.  However if the 

topic is managing the import supply or managing store inventory and replenishment, then 

those are processes.  When supply chain process is being outsourced, then very clear 

definitions of the process must be developed. 

Than we have to know what is the condition of the transaction or process?  Whether 

the outsourcing involves transactions or process, it should be assessed.  The logistics activity 

must be understood.  Outsource providers need to understand how the activity operates, both 

as its function and how it fits in the overall supply chain and company operation.  They need 
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to assess as to process, technology and people.  Assessment should address internal and 

external gaps and redundancies, interactions, objectives, performance results—both real and 

perceived—and time requirements and demands.  Strengths and weaknesses must be 

identified.  Not knowing whether the process is flawed can contribute to the risk of failure.   

What is the desired outcome?  
Each party wants something tactical or perhaps strategic.  This has to be clearly 

expressed.  Both parties need to be clear to each other.  This helps set the implementation 

plan, timing and direction.  At the same time, expectations should be reasonable.  Otherwise 

the seeds of outsourcing failure may be sown. 

For the company looking to outsource, it can be an attempt to reduce costs or achieve 

other benefits that it is unable to realize internally.  A 15% cost reduction goal may be 

attainable; while a 40% may be more difficult and require a different approach as to design, 

implementation and timing.   

Or the desired outcome could be very different, such as an effort to transform the 

business.  The company may want to create a value proposition and capability for customers 

that it does not perform now.  Or it may be seeking to transition away from one business into 

another or other business transformation.  Outsourcing may present the means to make a 

significant shift to lean supply chain management.  So the intent goes beyond having a third 

party perform the existing activity.  It means creating a new operating model, including 

change management.  The “why” can change the type of outsourcing service provider that the 

company should be talking with, such as a 4PL instead of a 3PL. 

Is it transaction or process? 
Transactions reflect assignment of work; process reflects delegation of responsibility.  

If the topic is using a forwarder to help with supplier ocean transport or having a warehouse 

pick and pack products and deliver them, then those are transactions.  Supply chain 

management should be a process.  So if the contract logistics need is for transactions, then it 

must be clear as to what the transactions are, what triggers them, how they must be performed 

and, more importantly, how they fit into the process.  However if the topic is managing the 

import supply or managing store inventory and replenishment, then those are processes.  

When supply chain process is being outsourced, then very clear definitions of the process 

must be developed. 
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What is the condition of the transaction or process?   
Whether the outsourcing involves transactions or process, it should be assessed.  The 

logistics activity must be understood.  Outsource providers need to understand how the 

activity operates, both as its function and how it fits in the overall supply chain and company 

operation.  They need to assess as to process, technology and people.  Assessment should 

address internal and external gaps and redundancies, interactions, objectives, performance 

results—both real and perceived—and time requirements and demands.  Strengths and 

weaknesses must be identified.  Not knowing whether the process is flawed can contribute to 

the risk of failure.  Identifying a flawed process up front changes the project dynamics to 

include reengineering to make it work properly. 

Are the risks identified?   
There are inherent risks with any change; and there are risks created with the type of 

change.  Outsourcing involves change; so there are risks.  Supply chain management has more 

experience with outsourcing than other business functions.  Historically using outside 

transaction-activity service providers-- trucking companies, public warehouses, freight 

forwarders and freight bill payment services--has occurred in logistics.  Experience can 

change risk sensitivity; but it should not diminish risk recognition.  Also risk assessment and 

mitigation should be done for Sarbanes Oxley Section 404 and for Committee of Sponsoring 

Organizations. 

Outsourcing of supply chain management should be designed and developed to 

succeed. Both parties must take the dialogue deeper. Whether it develops into a partnership 

depends on mutuality. The three issues frame and drive the relationship, its direction, purpose 

and its continuity. It should be based on a prudent, rational, open exchange between the firm 

wanting to outsource and the firm wanting to handle the outsourcing. There should be no rush 

to judgment and have no artificial deadlines for completion. All this increases the chances for 

success. Supply chain outsourcing is too important to fail. 

Outsourcing can start well; keeping it going well can be difficult. Today’s metrics 

can become outdated. Mutual interests must stay aligned even as needs and business can 

change. Otherwise atrophy can set in as the relationship struggles to go from static, doing the 

same things repetitively, to dynamic, doing it differently. Change is a fact; the rate of change 

is at issue. How to handle change can be a delineator as to the end of the arrangement or 

moving beyond buyer-seller to relationship management. The outsourcing must be able to 

adapt, to be agile. 
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Conclusion 

Global sourcing is now a competitive requirement of doing business. This perceived 

survival imperative has created an extended supply chain, as to distance and time, which has a 

menu of supplier and logistics demands. Outsourcing may be also used as a tool of 

transformation of existed structure of fixed costs into the variable costs. So called hidden 

costs include administrative costs, financing, logistics, communication costs, human sources, 

insurance, management and others.  

New form of cooperation requires exact balancing. Balancing relations become more 

transparent. In before used dependent position actual costs (as for example downtimes or co-

operation of other units) often were not included into the price.  

Directing the offshore supply chain, as to costs, performance, inventory, visibility, 

collaboration, integration and agility is an imperative for corporate success. Supply chain 

management is a process that crosses the company.  This can put outsourcing and contract 

logistics provider in conflict with the traditional organization silos. Important is to manage the 

Outsource Operation. Do not assume the contract will manage the logistics service provider 

and operation.  

To the extent that some items are not competitive, new company must introduce such 

steps which will help them to break through competitively. Such item must start to find new 

customers which may bring additional financial benefit. 

One of the possibilities how to find out real benefits of outsourcing is to measure 

how changed values of each company process, for example how did the profit increase or how 

increased the revenue resulted from together created products or services. 

If we want to reach the advantages of outsourcing, we must build some construction 

of relations between the provider of outsourcing services and the receiver of the outsourcing. 

It is necessary to use the key performance indicators continuously, meet regularly, 

especially during the implementation, to review progress, problems and successes, test 

accountability, assess the relationship and manage the outsourcing. 
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ABSTRACT 

The aim of any organization should be looking for quality information. And that's 

mainly due to the reduction of the high costs associated with poor quality data that 

threaten the enterprise. Therefore, the main business purpose must be constantly 

improving the quality of information aimed at improving business efficiency and 

effectiveness, ensuring the satisfaction of the requirements and needs of customers and 

stakeholders. The quality of information is necessary to evaluate the articles in the 

supply chain - the entities involved in the provision of logistics services to the final 

customer. 
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KVALITA INFORMÁCIÍ V LOGISTICKOM REŤAZCI 

Abstrakt: Snahou každej organizácie by mal byť záujem o kvalitu informácií. A to hlavne  

z dôvodu znižovania vysokých nákladov spojených s nízkou kvalitou údajov, ktoré ohrozujú 

podnik. Preto hlavným podnikovým zámerom musí byť neustále zlepšovanie kvality 

informácií, zameranej na zvyšovanie podnikovej účinnosti a efektívnosti, čím sa zabezpečí 

uspokojenie požiadaviek a potrieb zákazníkov a zainteresovaných strán. Kvalitu informácií je 

potrebné hodnotiť aj v jednotlivých článkoch logistického reťazca – v subjektoch zapojených 

do poskytovania logistických služieb konečnému zákazníkovi.  

Kľúčové slová: informácie, kvalita informácií, presnosť, správnosť. 

1. ÚVOD 
Niektoré organizácie v logistike sa snažia riešiť problematiku kvality informácií (IQ), 

hľadajú vlastné prístupy. Vzhľadom k tomu, že veľakrát býva pojem „riadenie kvality“ 

zúžený iba na analýzu kvality údajov a trvalé nasadzovanie opravných aktivít, je potom rada 

konceptov zameraných práve na tieto aktivity. 

Ďalším problémom, ktorý nie je často zmieňovaný, je skutočnosť, že organizácie sa 

domnievajú, že kvalitné informácie je možné vyriešiť jednorazovou aktivitou. Zvyšovanie 

kvality však nie je jednorazový proces, pretože nekvalitné informácie sú dôsledkom 

nekorektne fungujúcich procesov, neefektívneho riadenia atď.  

Ani nasadenie technológií nevedie k vyriešeniu problémov s IQ. Software sám nemôže 

priniesť riešenie neefektívnych alebo nefungujúcich procesov organizácie. Problémy nemôžu 

byť trvalo odstránené, pokiaľ nedôjde k zavedeniu a dodržiavaniu princípov riadenia kvality 

a zavedeniu zodpovednosti zamestnancov za kvalitu. Ak chcú organizácie trvalo odstrániť 

problémy s kvalitou informácií, musí týmto komplexným procesom prejsť. K tomu, aby sa na 

tejto ceste nestratili, potrebujú určitú mapu. Tou mapou je stratégia implementácie IQ 

v organizácií.[1] 

2. KONTROLOVANIE SPRÁVNOSTI A PRESNOSTI ÚDAJOV 
Základným dôvodom na vykonávanie kontroly a merania správnosti a presnosti údajov 

je snaha minimalizovať nekvalitné informácie v podnikoch. Na základe analýzy existujúcich 

údajov v jednotlivých databázach logistických podnikov, je následne možné získať spätnú 

väzbu o správnosti a presnosti vybraných údajov, teda o kvalite údajov. Vďaka vykonanej 

kontrole sa tak získa možnosť vykonávať krátkodobé korekcie alebo dlhodobé opatrenia na 
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zlepšovanie kvality údajov v podniku. V podniku je následne možné napríklad kontrolovať 

zhodu vstupných údajov s definovanými hodnotami databázy, vhodnosť údajov pre danú 

databázu, pridanú hodnotu vstupných údajov, správnosť a presnosť vstupných údajov atď.    

Kontrola slúži aj ako riadiaca funkcia, ktorá spolu zväzuje kvalitu údajov a kvalitu 

dodržania týchto údajov. Prospech kontroly spočíva v tom, že pomáha vyhodnotiť stupeň 

zhody alebo nezhody s požadovanými parametrami. Poskytuje techniku na ohlásenie 

nedostatkov už v počiatočnej fáze výrobného procesu a pomáha zaistiť splnenie požiadaviek 

na kvalitu. Keďže rozhodnutia o kvalite sa zakladajú na kontrole a meraní, nesprávne 

vykonávanie týchto úloh môže mať nedozerné následky.  

Je dôležité od začiatku rozlišovať medzi presnosťou a správnosťou: 
 pojem presnosť obsahuje stupeň zhody s etalónom. Presnosť sa vzťahuje ku 

kvalite výsledku a odlišuje sa od správnosti, ktorá sa vzťahuje ku kvalite 
operácie, pomocou ktorej sa dosiahne výsledok. Môže sa stať, že na 
dosiahnutie výsledku treba zmeniť zariadenie alebo postup. Tento  prípad 
nastáva, ak sa požaduje vyšší stupeň presnosti, ako sa dá dosiahnuť pomocou 
práve používanej metódy alebo postupu, 

 pojem správnosť predstavuje stupeň zjemnenia pri vykonávaní určitej operácie 
alebo stupeň dokonalosti metód, ktoré sa používajú na dosiahnutie 
výsledku.[2] 

Informácie vzťahujúce sa k atribútom správnosti môžu veľmi podrobne špecifikovať 

charakteristiky jednotlivých vlastností. Treba si však uvedomiť, že správne údaje, môžu byť 

nepresné.  

 
  
 
 
 

a) správnosť,              b)presnosť,  c)správnosť - presnosť. 

Obr. 1 Rozdiel medzi správnosťou a presnosťou [2] 
 

Miera dôležitosti merania presnosti a správnosti je významným kritériom pre každý 

podnik pôsobiaci vo výrobnej alebo nevýrobnej sfére. Na základe hodnotenia uvedených 

kritérií, dokáže podnik odhaľovať a odstraňovať chyby vznikajúce zanedbaním uvedených 

kritérií a tým následne minimalizovať náklady súvisiace s nákladmi na opravu nekvalitných 

údajov, súvisiacich s nízkym záujmom o zosúladenie uvedených kritérií.  
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Vychádzajúc z dôležitosti merania presnosti a správnosti údajov, bol zostavený cyklus 

merania správnosti a presnosti údajov obr. 1 v podniku, za účelom neustáleho kontrolovania 

spracovávaných údajov. Pri jeho definovaní sa vychádzalo z potreby spracovávania údajov 

s nízkou mierou chybovosti a odstránenie potenciálneho priestoru na prácu s nekvalitnými 

údajmi. Zameranie sa na znižovanie výskytu chýb v databázach podniku zabezpečí pokles 

nákladov súvisiacich s následnou kontrolou správnosti výsledných informácií. 

Obrázok 2: Cyklus kontrolovania správnosti a presnosti údajov Zdroj: Autor 

Kontrolovanie kvality údajov v podniku je neustály, nekončiaci proces, opakujúci sa v 

cykloch. Na obr. 1 je znázornená všeobecná schéma, ktorá znázorňuje jednotlivé kroky, ktoré 

identifikujú problémy v jednotlivých častiach kontroly databázy. Cyklus sa skladá z ôsmych 

krokov: 
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1. Definovanie druhov databáz v podniku – na základe dostupných informácií, sú 
zosumarizované podklady o všetkých druhoch databázach, ktoré sú v podniku 
používané. 

2. Výber hodnotenej databázy podniku - na základe dostupných informácií, je 
v podniku definovaná databáza, ktorá zapríčiňuje vznik nekvalitných informácií. 

3. Definovanie druhov (štruktúry) údajov v databáze – predstavuje rutinnú kontrolu 
zloženia databázy. Údaje v databáze môžu predstavovať znaky numerické, 
alfanumerické, audio a video, atď. 

4. Výber metódy merania správnosti a presnosti údajov – výber metódy merania 
správnosti a presnosti údajov je založený na hodnotení plnenia subjektívnych a 
objektívnych kritérií. Na meranie správnosti a presnosti údajov v databáze je 
možné použiť metódu komparácie vybranej, skúmanej databázy z inou databázou. 
Na základe zistených nedostatkov, nesúladu vybraných databáz bude na základe 
štatistických metód vyjadrený percentuálny podiel jednotlivých chýb.   

5. Vyčíslenie nákladov súvisiacich s meraním správnosti a presnosti údajov – na 
základe zistených chýb z predchádzajúceho bodu 4, budú pomocou vybranej 
metódy (napr. multikriteriálna metóda) stanovené náklady súvisiace s korekciou 
kontrolovanej databázy. Pomocou vyčíslenia nákladov prislúchajúcich na 
jednotlivé druhy nákladov, bude možné definovať ekonomické dopady 
nekvalitných údajov v databáze. 

6. Definovanie opatrení na zamedzenie vzniku nekvalitných údajov – pomocou 
vhodných nápravných prostriedkov sa definujú postupy, ktoré budú napomáhať 
minimalizovaniu vzniku chýb v podniku napr. spôsob kontrolovania vstupných 
údajov; obmedzenie možnosti vkladania údajov do databázy; spôsob párovania 
údajov v jednotlivých databázach; vstupné údaje bude možné vkladať, len 
z vopred nadefinovaných hodnôt v ponuke jednotlivých databáz; definovanie 
periodicity kontrolovania správnosti údajov v databázach, atď.  

7. Vyčíslenie nákladov súvisiacich s korekciou nesprávnych a nepresných údajov – 
v rámci daného kroku budú zahrnuté náklady vynaložené na meranie správnosti 
a presnosti údajov v databáze zistené v bode 5, ktoré budú  navýšené o hodnotu 
nákladov súvisiacich s korekciou nesprávnych a nepresných údajov.  

8. Vytvorenie databázy nekvalitných informácií – databáza bude slúžiť na ukladanie 
jednotlivých druhov chýb v testovaných databázach podniku, ktorá môže byť 
následne použitá ako podporný prostriedok na štatistické meranie percentuálneho 
výskytu a periodicity jednotlivých chýb. Na základe zistených chýb je následne 
možné zamerať sa na zistené rizikové oblasti výskytu chýb a zaviesť kontrolné 
opatrenia, ktoré ich minimalizujú.   

3. MERANIE A HODNOTENIE KVALITY INFORMÁCIÍ POMOCOU 
MULTIKRITERIÁLNEJ ZNAKOVEJ METÓDY A SPERLINGOVEJ METÓDY 

V podmienkach zisťovania kvality informácií vo vybranom podniku, je vhodné pri 

stanovení znakov kvality využiť napríklad multikriteriálnu znakovú metódu (kvadrantová 

analýza), ktorej podstatou je určenie váh dôležitosti vybraných znakov kvality a stupňa 

spokojnosti zákazníkov s ich plnením. Znaky kvality sa umiestnia do príslušných kvadrantov 
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v závislosti od váh dôležitosti a stupňov spokojnosti. Z umiestnenia v kvadrantoch je zrejmé, 

do akej miery podnik plní dôležité a menej dôležité znaky kvality. Postup hodnotenia kvality 

služieb touto metódou vychádza z nasledujúceho obrázku 3. 

 
Obrázok 3. Postup hodnotenia kvality multikriteriálnou znakovou metódou[3] 

 
Znaky kvality služieb možno určiť expertným odhadom alebo marketingovým 

prieskumom formou otvoreného dotazníka.[3]  

Vychádzajúc z dôležitosti merania presnosti a správnosti spracovávaných údajov, je 

možné následne definovať znaky, ktoré bude možné na základe metód hodnotiť a určiť 

vhodnú metódu, pomocou ktorej bude možné definovať kvalitné informácie.  

Vychádzajúc z vlastností kvalitnej informácie boli na základe vyššie uvedenej 

multikriteriálnej analýzy definované nasledujúce znaky kvality vo vzťahu k používateľovi:  

1. relevantnosť - vstupná kvalita údajov, 
2. dostupnosť - spôsoby získania údajov, 
3. finančné kritériá - náklady súvisiace so získaním údajov, 
4. včasnosť - čas potrebný na získanie údajov, 
5. formát údajov - spôsob spracovania údajov, 
6. štruktúra údajov, 
7. bezpečnosť - spôsob zabezpečenia údajov, 
8.  záruka - garancia získaných údajov, 
9.  presnosť - frekvencia aktualizovania údajov, 
10.  kompatibilita údajov. 

Zo stanovených znakov bol zostavený dotazník, prostredníctvom ktorého bola 

zisťovaná miera spokojnosti respondentov s úrovňou kvality dostupných údajov. Získané 

údaje boli následne spracované prostredníctvom multikriteriálnej metódy a sú uvedené 

v tabuľke 1. 

Určenie znakov kvality  služieb 

Určenie váh dôležitosti znakov kvality 

Určenie stupňa spokojnosti zákazníkov s plnením znakov 

Zistenie výslednej hodnoty kvality služieb 

Umiestnenie znakov kvality do príslušných kvadrantov 
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Tabuľka 1:Výsledky hodnotenia kvality údajov s určením znakov kvality Zdroj: Autor 
Znaky kvality Váha 

dôležitosti 
(vi) 

Stupeň 
spokojnosti 

(si skut) 

Ideálna hodnota 
kvality = 

maximálna (vi * 
si max) 

Skutočná 
hodnota kvality 
= vnímaná (vi * 

si skut) 

1. relevantnosť 1,3 1,0 6,3 1,3 
2. dostupnosť 2,2 1,8 10,8 3,8 
3. finančné náklady 5,0 4,2 25,0 20,9 
4. včasnosť 4,2 3,5 20,8 14,4 
5. formát 0,7 0,5 3,3 0,4 
6. štruktúra 2,1 1,8 10,5 3,7 
7. bezpečnosť 2,9 2,4 14,3 6,8 
8. garancia 1,5 1,3 7,5 1,9 
9. presnosť 3,5 2,9 17,5 10,2 
10. kompatibilita  3,8 3,1 18,8 11,7 
Spolu  -            - 134,5 75,0 

pozn. si max = maximálny stupeň spokojnosti = 5,0 

  

 

Výsledná hodnota kvality bola určená podielom vnímanej a maximálnej hodnoty 

kvality, kde dostaneme prenásobením číslom 100 výsledok v percentách, zákazníci boli podľa 

prieskumu spokojní na 56%. 

Určené znaky kvality a k nim priradené váhy dôležitosti a stupne spokojnosti budú 

ďalej predmetom výskumu v rámci dizertačnej práce. Výsledky výskumu znakov kvality 

budú prepojené so zásadami metodiky TIQM.  

Stupeň spokojnosti 
s plnením znaku 

Váha  
dôležitosti  
znaku 

Obrázok 1:Výsledky hodnotenia kvality údajov  Zdroj: Autor 



13th International Scientific Conference 
LOGI 2012 

243 

4. ZÁVER 

 Proces sledovania a zlepšovania kvality informácií vo vzťahu k meraniu spokojnosti 

zákazníkov je dôležitý, o čom svedčí aj snaha jednotlivých poskytovateľov služieb v logistike 

o získavanie nových informácií a následne o ich efektívne spracovanie. Vzhľadom na 

zložitosť sledovania a kontrolovania kvality informácií je pre zabezpečenie atraktivity a 

hlavne konkurencieschopnosti logistického reťazca potrebné, aby kvalita poskytovaných 

služieb bola v kritických bodoch na akceptovateľnej úrovni z pohľadu koncových  

používateľov. Takáto úroveň je dosiahnuteľná len za predpokladu neustáleho monitorovania 

a vyhodnocovania celého procesu a priebežného prijímania opatrení, vedúcich k eliminácií 

slabých miest.  
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INTEGRATED TRANSPORT SYSTEM AS AN INSTRUMENT 

FOR INCSREASING OF QUALITY OF TRANSPORT 

SERVICES 

Pavla Lejsková1 

 

 

ABSTRACT 

The article deals with integrated transport systems and quality of transport services. 

First part is intent on customer’s benefits of integrated transport system. The 

constitution of an integrated transport system contributes to the quality increase of 

public transport. However, transport companies have to take main responsibility for 

quality. The second part of the article deals with the quality management in transport 

services and quality evaluation. 
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JAKO CESTA KE 

ZVÝŠENÍ KVALITY PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB  

Úvod 

Integrovaný dopravní systém znamená propojení městské a příměstské dopravy, kdy 

páteřní síť tvoří doprava železniční a na tuto jsou napojeny dopravy ostatní. Měla by však být 

propojena i doprava uvnitř města a služby cestujícím by tak měly být poskytovány jednotně 

a s jednotným tarifem.  

Integrace je tedy založena na [6]: 

 kombinovaném používání několika druhů dopravy, 

 koordinaci v oblasti přepravně provozní, 

 koordinaci v oblasti tarifní, 

 kooperaci v oblasti ekonomiky, organizace a řízení mezi dopravci. 

 

Hlavní přínosy IDS pro cestující jsou [6]: 

 systémová dopravní provázanost, přitažlivost veřejné hromadné dopravy, 

 jednotný tarifní systém, 

 jednotný informační systém, 

 jednotný prodejní a odbavovací systém, 

 jednotný systém kvality služeb. 

Mezi hlavní přínosy integrovaného dopravního systému patří jednotný systém kvality 

služeb, tedy nejen jednotné řízení kvality, ale především zvýšení kvality dopravní služby pro 

zákazníka.  

Tuto kvalitu je potřeba sledovat, měřit a především zvyšovat tak, aby odpovídala 

potřebám a požadavkům zákazníka a aby tak integrovaný dopravní systém mohl být 

konkurenceschopnou alternativou individuální automobilové dopravy. 

Je tedy třeba kvalitu služeb nejen sledovat, ale také řídit. 

1. Management kvality ve službách 

Hlavní oblasti managementu kvality ve službách jsou identické s managementem 

kvality výrobních organizací. Lze ovšem vystopovat určité rysy typické právě pro oblast 

služeb.  
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Jsou to především tyto znaky [5]: 

 Charakter naprosté většiny služeb je nehmotný, a tedy je obtížnější měřit úroveň 

jejich kvality. 

 Cena často nehraje u služeb dominantní roli. 

 Pozitivní reference vyplývající z maximální spokojenosti zákazníků hrají ještě 

důležitější úlohu než u hmotných produktů. Ztráta image může mít mnohem 

dramatičtější následky. 

 Zákazníci vnímají riziko při nákupu služeb intenzivněji než při koupi hmotných 

produktů. 

 Pro úspěch a účinnost služby je významná úloha zákazníka. 

 Znaky jakosti služeb zahrnují kromě znaků zjistitelných a posuzovaných 

zákazníkem také znaky, které si zákazník ani neuvědomuje a které neposuzuje. 

 V oblasti služeb roste role lidského faktoru, zejména ve chvílích přímého styku se 

zákazníkem. 

 

Pojem tržní kvalita ve službách lze chápat jako shodu vlastností poskytované služby 

s kvalitou deklarovanou závaznými normami a kvalitou dohodnutou se zákazníkem. Kvalita 

je vlastně splněním požadavků zákazníka. O splnění požadavků rozhoduje zákazník 

a požadavky zákazníků se neustále zvyšují. 

Vzhledem ke zvláštnostem oblasti služeb lze konstatovat, že management kvality služeb 

je mnohem náročnější než v případě výrobních podniků. Podstata a postup managementu 

jakosti ve službách je popsána formou smyčky kvality služeb. Smyčka kvality představuje 

model souvisejících a vzájemně na sebe působících činností, které mají vliv na kvalitu 

v různých etapách výrobního cyklu – od zjištění potřeb až po posouzení, zda jsou tyto potřeby 

uspokojené.  

Tato smyčka kvality obecně platí pro všechny služby, je tedy platná i pro služby 

přepravní a lze z ní vycházet při tvorbě a řízení IDS. 
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Zdroj: autor [5] 

Obrázek 6 Smyčka kvality služeb 

 

Nezbytný je systematicky prováděný marketingový průzkum, mapující potřebnost 

služby a požadavky zákazníků. K těmto účelům je možné nasadit všechny standardní nástroje 

zkoumání trhu. Výsledky jsou shrnuty do stručného popisu služby, který rámcově 

charakterizuje její koncepci. V ní by měla být určena i optimální volba pozice, tj. nasměrování 

služby ke konkrétnímu segmentu trhu. Proces návrhu musí vyústit v podrobný popis 

specifikací vlastní služby, poskytování této služby klientům a regulace jakosti služby. 

Specifikace vlastní služby definuje to, co má být poskytnuto. Děje se tak pomocí znaků, které 

zákazník vnímá a které je schopen posuzovat.  

U každého znaku musí být známa i kritéria přijatelnosti, tj. hodnoty, jejichž překročení 

či nedodržení vyvolá zákazníkovu nespokojenost. Specifikace poskytování služby vymezují 

metody a postupy tohoto procesu. Specifikace regulace (operativního řízení) jakosti obsahuje 

popis hlavních aktivit při návrhu poskytování služby, stanovení metod hodnocení vybraných 

znaků, způsoby analýzy dat i vazbu na přijímání nápravných a preventivních opatření. 

V samotném procesu poskytování služby dochází k přímému kontaktu poskytovatele 

a zákazníka. Tento kontakt je charakteristickým rysem služeb. Zásadní problémem je tedy 

osobní kvalita zaměstnanců, kteří styk se zákazníkem zprostředkovávají.  
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Výsledky poskytování služby musí být v účinném systému jakosti soustavně 

posuzovány a vyhodnocovány. Navíc je třeba si uvědomit, že u služeb by se měl monitoring 

míry spokojenosti zaměřit na ty znaky, které zákazník přímo vnímá. Tyto znaky je nutné 

proměřovat vhodnou metrikou. 

2. POŽADAVKY NA KvalitU přepravních služeb 

Požadavky na kvalitu při poskytování dopravních služeb pomocí IDS lze shrnout do 

několika skupin [10]: 

 zachování života a zdraví cestujících, jejich zavazadel a věcí, 

 dodržení jízdních řádů v pravidelné přepravě cestujících a dohodnutého průběhu 

přepravy v příležitostné přepravě osob, 

 přijatelná časová dostupnost přepravy (pokud možno krátkou dobu mezi sjednáním 

přepravy a její realizací), 

 vhodná frekvence a časové rozložení spojů na pravidelné lince a návaznost na jiné 

spoje nebo jinou dopravu, dostatečná úroveň dopravní obslužnosti území, 

 zajištění sjednané úrovně pohodlí při osobní přepravě, 

 zajištění přislíbených doplňkových služeb, 

 spolehlivost při poskytování sjednaných podmínek a služeb, 

 průběžné poskytování informací o nabízených službách, o průběhu přepravy 

a zejména informaci v případě vzniku poruch v přepravě, o jejich odstraňování 

a o péči směřující k minimalizaci škod a jiných nepříznivých následků pro 

zákazníka, 

 usnadnění plnění povinností zákazníka, 

 odborné poradenství pro zákazníky, 

 další průběžné a doplňkové služby podle charakteru nabízených a poskytovaných 

úkonů. 

 

V každém z uvedených okruhů je nutno vytvořit systém ukazatelů, který umožní 

objektivní hodnocení shody s přislíbenou kvalitou. Základem takového hodnocení mohou být 

propracované technologické postupy doplněné soustavným sledováním skutečného průběhu 

poskytování dopravních služeb. To umožňuje odhalovat kritická místa, ve kterých vznikají 

nejčastější příčiny odklonu od kvality. 

Zjištěný stav kvality poskytuje velmi cenné informace pro rozhodování o dalších 
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zlepšovacích aktivitách. Vedle zjištění pozitivních či negativních aspektů a stanovení 

případných rozvojových trendů musí být součástí analýzy i fundované přezkoumání 

„objektivnosti“ výsledků.  

Dílčí hodnocení umožňuje rozpoznat, v jakých znacích je síla IDS ve vztahu 

k zákazníkům, v čem jsou podstatné rezervy, co by se mělo dále zlepšovat. Zákazníkům toto 

hodnocení umožní vytvořit si podle stavu jednotlivých znaků a jejich osobní preference 

individuální pohled na celkovou kvalitu a tím usměrnit jejich případné rozhodování. 

 
Příspěvek vznikl za podpory řešení projektu CZ.1.07/2.3.00/20.0226 „Podpora sítě excelence výzkumných a akademických 

pracovníků v oblasti dopravy DOPSIT. 
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TELEMATICKÉ APLIKÁCIE V OSOBNEJ A NÁKLADNEJ 

ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE 

Za účelom zabezpečenia bezpečného a nerušeného pohybu dráhových vozidiel v rámci 

celého európskeho železničného priestoru boli vytvorené technické špecifikácie 

interoperability (ďalej „TSI“). Do tohto balíka spadajú aj TSI týkajúce sa telematických 

aplikácií v nákladnej doprave a telematických aplikácií v osobnej doprave. Pre jednotlivé 

aplikácie boli vytvorené samostatné technické špecifikácie interoperability. Ich cieľom je 

zabezpečenie dostatočnej informačnej základne v rámci celého transeurópskeho železničného 

systému. Jednotlivé nariadenia týkajúce sa tejto problematiky sú priamo aplikovateľné pre 

zúčastnené subjekty (manažérov infraštruktúry, predajcov cestovných lístkov, železničné 

dopravné podniky, a pod.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Rozdelenie TSI 

Telematické aplikácie v osobnej doprave sú upravené v TAP TSI. Ide o nariadenie 

Komisie č. 454/2011, ktoré je zmenené a doplnené nariadením Komisie (EÚ) č. 665/2012. 

V rámci tejto TSI je zahrnuté napr.: 

 poskytovanie informácií cestujúcim pred a počas cesty, 

 rezervačné a platobné systémy, 

 skonsolidovanie prípojov medzi vlakmi a jednotlivými druhmi dopravy, 
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 riadenie manažmentu batožiny, 

 vystavovanie cestovných lístkov rôznymi spôsobmi (napr. formou internetu, 

mobilného telefónu, predajných automatov, a pod.) 

V súčasnej dobe majú jednotliví dopravcovia vypracovať návrh individuálneho 

implementačného plánu pre TAP TSI, ktorý má byť doručený projektovému tímu zriadenému 

na pokyn Európskej komisie Európskou železničnou agentúrou (ERA),  a to do 31.12.2012. 

Projektový tím zriadený zastupujúcimi orgánmi železničného sektora a zástupcov predajcov 

cestovných lístkov vypracuje podrobné špecifikácie IT, riadenie a hlavný plán na základe 

pracovného programu, ktorý schváli výbor RISC (Railway Interoperability and Safety 

Committee).  

Na území SR sa problematika telematických aplikácií začína postupne riešiť s cieľom 

zabezpečenia bezpečnosti dopravy a zvýšenia efektivity prepravy osôb a tovarov, 

spoľahlivosti a použiteľnosti. V osobnej doprave sú splnené podľa nariadenia Komisie č. 

454/2011 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „telematické 

aplikácie v osobnej doprave“ transeurópskeho železničného systému tieto povinnosti: 

 rezervačné a platobné systémy- napr. rezervácia miestenky, lôžka, ležadla, 

 vystavovanie cestovných lístkov prostredníctvom pokladníc, predajných automatov na 

lístky- tie sa používajú pri regionálnej doprave, cez mobilný telefón, internet- 

nevzťahuje sa na medzinárodnú prepravu cestujúcich, 

 manažment batožiny- vlakvedúci poskytuje informácie týkajúce sa vybavovania 

sťažností, reklamácií a pod., 

 poskytnutie údajov o tarifách pokiaľ ide o „ambulantný predaj“ 

Zatiaľ je nedostatkom slabé riadenie prípojov medzi vlakmi a ostatnými druhmi 

dopravy, čo je potrebné zabezpečiť, keďže táto povinnosť priamo vyplýva z nariadenia. Aj 

keď sa problematika TAP TSI na území Slovenskej republiky začína riešiť je stále potreba 

implementácie jednotlivých špecifikácií tohto subsystému do praxe. 

Cestovný poriadok obsahuje údaje ustanovené v nariadení Komisie č. 454/2011 a jeho 

ďalšej zmene. Manažéri infraštruktúry a železničné dopravné podniky spolupracujú pri 

podávaní jednotlivých správ (napr. správa o podrobnosti trasy, kde je možnosť podania 

zjednodušenej objednávky trasy v prípade, že ide o pravidelný vlak) podľa ustanovení 

v oboch nariadeniach, ktoré sa týkajú telematických aplikácií v osobnej a nákladnej 

železničnej doprave. 

Telematické aplikácie v nákladnej doprave sú zakotvené v nariadení Komisie (EÚ) č. 

62/2006, ktoré je zmenené a doplnené nariadením Komisie (EÚ) č. 328/2012. Dopravcovia, 
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manažéri infraštruktúry a držitelia vozňov cestou Riadiaceho výboru, spomínaného v článku 

7.1.4 Prílohy nariadenia Komisie č. 328/2012, mali povinnosť predložiť Komisii do 13. mája 

2012 „Master plán“, definovaný v oddiele 7.1.2 tohto nariadenia, vychádzajúci z ich 

podrobných harmonogramov, uvádzajúcich priebežné kroky, výstupy a termíny pre 

implementáciu jednotlivých funkcií TAF TSI. Veľmi dôležitou podmienkou vychádzajúcou z 

tohto nariadenia Komisie  je povinnosť oznámiť a riadne zdôvodniť každú odchýlku od 

časových plánov SEDP (Strategický európsky plán rozmiestnenia) spolu aj s opatreniami, 

ktoré majú zabrániť ďalšiemu omeškaniu. 

V rámci TAF TSI sú zahrnuté nasledovné funkčné a technické špecifikácie 

subsystému, napr.: 

 údaje nákladného listu, 

 žiadosť o trasu, 

 príprava vlaku, 

 plán chodu vlaku, 

 poloha vlaku, 

 sledovanie vozňa na sieti,  

 referenčné súbory a databázy, 

 elektronický prenos dokumentov a pod. 

Dôležitá je povinnosť zakotvená v nariadeniach týkajúcich sa telematických aplikácií 

v osobnej doprave, kde sa uvádza, že ak sa referenčný súbor bežne používa s TAF TSI, musí 

sa jeho vývoj a použitie čo najviac približovať implementácií TAF TSI s cieľom dosiahnuť 

optimálne synergie. (odd. 4.2.19.1. nariadenia Komisie č. 454/2011).  

Pre účely implementácie telematických aplikácií v osobnej a nákladnej doprave 

a zaistenia plnenia jednotlivých ustanovení, bolo v každom členskom štáte zriadené národné 

kontaktné miesto pre implementáciu TAP TSI a TAF TSI, ktorého úlohou je komunikovať 

a informovať o jednotlivých skutočnostiach vyplývajúcich z nariadení pre telematiku 

v železničnej doprave. Spoločným cieľom jednotlivých položiek v rámci TAF TSI a TAP TSI 

je uľahčenie a urýchlenie úkonov v rámci nákladnej a osobnej dopravy, ich zosúladenie, ako 

aj zatraktívnenie železničnej dopravy na dopravnom trhu. K tomuto by mal viesť 

harmonizovaný plán implementácie a spustenie jednotlivých funkcií obsiahnutých 

v nariadeniach.  
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Resume 

Príspevok sa zaoberá postupmi zavádzania telematických aplikáciií v železničnej doprave 

TAP TSI a TAF TSI do praxe a zosúladením požiadaviek vyplývajúcich z jednotlivých 

nariadení. 

Použitá literatúra: 

[1] NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 454/2011 z 5. mája 2011 o technickej špecifikácii 

interoperability týkajúcej sa subsystému „telematické aplikácie v osobnej doprave“ 

transeurópskeho železničného systému 

[2] NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 665/2012 z 20. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie (EÚ) č. 454/2011 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa 

subsystému „telematické aplikácie v osobnej doprave“ transeurópskeho železničného 

systému  

[3] NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 62/2006 z 23. decembra 2005 o technickej špecifikácii 

interoperability týkajúcej sa telematických aplikácií pre subsystém nákladnej dopravy 

transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy 

[4] NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 328/2012 zo 17. apríla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie (ES) č. 62/2006 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa 

telematických aplikácií pre subsystém nákladnej dopravy transeurópskej konvenčnej 

železničnej sústavy 



13th International Scientific Conference 
LOGI 2012 

257 

POSSIBILITIES OF APPLICATION THE METHODS OF 

NETWORK ANALYSIS TO OPTIMIZE WAREHOUSE 

LOGISTICS 

Jaroslav Mašek1, Juraj Čamaj2, Lenka Černá 3 

 

 

ABSTRACT 

The paper deals with problematic of warehouse logistics through the application of 

optimization methods of the network analysis. The proposal is based on the 

fundamental knowledge of the network analysis, on which is formulated the network 

model of warehouse. Transformation of warehouse to the network model is not an end 

in itself, reason is the possibility of applying a wide range of algorithms to optimize 

storage management. 
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MOŽNOSTI APLIKÁCIE METÓD SIEŤOVEJ ANALÝZY 

PRI OPTIMALIZÁCII SKLADOVEJ LOGISTIKY 

Anotace: Príspevok sa zaoberá problematikou skladovej logistiky, možnosťami jej 

optimalizácie pomocou aplikovania metód sieťovej analýzy. Návrh je založený na základných 

poznatkoch sieťovej analýzy, na ktorých je formulovaný návrh sieťového modelu skladu. 

Transformácia skladu na sieťový model nie je samoúčelná, jej dôvodom sú možnosti 

aplikovania širokého spektra algoritmov za účelom optimalizácie skladového hospodárstva. 

Klíčová slova: skladová logistika, optimalizácia, sieťová analýza, model. 

ÚVOD  

Teória sietí nazývaná aj sieťová analýza je dynamicky sa rozvíjajúcou súčasťou teórie 

grafov. Uplatňuje sa najmä pri plánovaní a riadení  rozsiahlejších projektov, v rámci 

termínového plánovania a navrhovania zložitejších výrobných systémov. V technickej oblasti 

ide predovšetkým o navrhovanie rôznych sietí ako sú železničné, inžinierske alebo logistické 

siete.  

Prvé modely sieťovej analýzy sa začali rozvíjať v oblasti techniky, predovšetkým 

v oblasti elektrických sietí. Neskôr sa sieťové modely začali aplikovať do oblasti ekonomiky 

a informatiky. V súčasnosti sa špeciálne sieťové modely uplatňujú v komunikácii, 

manažmente, v systémoch materiálových tokov v doprave a zásobovaní,  ale aj v oblasti 

finančných tokov. Z hľadiska praktického využitia má sieťová analýza významné miesto 

medzi metódami operačného výskumu aplikovanými v praxi. 

1. ZÁKLADNÉ POJMY SIEŤOVEJ ANALÝZY 

Sieťová analýza využíva poznatky a metodológiu teórie grafov. Teória grafov patrí 

medzi najmladšie matematické disciplíny, ako systematická veda sa sformovala v 30. rokoch 

minulého storočia. Teória grafov študuje vlastnosti útvarov umožňujúce prehľadne vyjadriť 

štruktúru reálnych objektov, situácie alebo javy. Reálne systémy sú opisované a skúmané 

pomocou ideálnych matematických objektov. Jedným z takýchto ideálnych objektov, ktorý 

slúži vyjadreniu mnohých obsahovo často celkom odlišných situácií je graf [1]. 

Grafy sa znázorňujú v rovine pomocou bodov a ich spojníc. Pre body sa používa termín 

uzly alebo vrcholy grafu a pre ich spojnice termín hrany grafu. Uzly sa znázorňujú  ako 

krúžky a hrany, ako priame, zakrivené alebo lomené čiary, ktoré spájajú vždy dvojicu uzlov. 
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Podstatná je iba existencia uzlov a skutočnosť, že daná dvojica uzlov je alebo nie je spojená 

hranou. Obrázok, ktorý znázorňuje určitý graf sa nazýva geometrický model.  

Matematická definícia grafu znie: nech V = {vi} (i = 1,2,3....n) je ľubovoľná množina n 

prvkov, K = VxV  a H je ľubovoľná podmnožina množiny všetkých kombinácií druhej triedy 

prvkov množiny V. Neorientovaným grafom nazývame potom usporiadanú dvojicu G = [V, 

H] [1]. 

 
Zdroj: autori 

Obrázok 1: Neorientovaný graf   

Prvky množiny V sa nazývajú vrcholy (uzly) a prvky množiny H hranami grafu G. 

Hrany grafu označujeme buď hij , alebo ako neusporiadanú dvojicu [vi ,vj], kde vi  a  vj sú uzly, 

ktoré príslušná hrana spája. Orientovaná hrana má šípkou vyznačený smer, tzn. určený 

začiatočný a koncový uzol. Graf, ktorý obsahuje násobné hrany, sa nazýva multigraf. 

Neorientovaný graf môžeme považovať za špeciálny prípad orientovaného grafu, stačí v ňom 

nahradiť každú neorientovanú hranu dvojicou orientovaných hrán s opačnou orientáciou.  

Základné rozdelenie grafov na orientované a neorientované nie je náhodné. Hlavným 

dôvodom oddeleného používania neorientovaných a orientovaných grafov je samotný 

charakter reality, ktorá sa prostredníctvom týchto grafov modeluje. Neorientovaný graf 

spravidla znázorňuje stav určitého systému, vzájomný vzťah jeho prvkov vzhľadom na určité 

vlastnosti. Dá sa s ním znázorniť schéma elektrického zariadenia, dopravná schéma 

a podobne. Neorientovaný graf teda predstavuje častejšie statický model reality. Hrany 

orientovaného grafu predstavujú najčastejšie určitý proces, ktorý prebieha v smere 

od začiatočného ku koncovému uzlu hrany, teda od daného k zmenenému stavu objektu 

modelovania. Takýmto spôsobom sa dá znázorniť výrobný proces, cesta dopravného 

prostriedku, vzťah podriadenosti alebo prietok sieťou. Orientovaný graf je teda vhodnejší 

prostriedok pre znázornenie dynamického modelu reality. V niektorých prípadoch je však 
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vhodné použiť graf, ktorý obsahuje orientované aj neorientované hrany, takýto graf sa 

označuje zmiešaný graf. 

Na základe predošlých poznatkov môžeme definovať sieť ako množinu vrcholov 

(uzlov) V = {v0, v1, ...,vn} a množinu orientovaných hrán H {[vi , vj]}, ktoré spájajú niektoré 

dvojice vrcholov, pričom hrana [vi , vj] má počiatok vo vrchole vi a koniec vo vrchole vj. [20] 

Vrcholy sa v sieťových grafov označujú aj ako uzly, preto sa ďalej v práci častejšie používa 

pojem uzol. 

Sieť (sieťový graf) je teda konečný, orientovaný, súvislý, ohodnotený acyklický graf, 

ktorý má jediný prameň a jediné ústie. Sieť môže byť ohodnotená uzlovo alebo hranovo 

a nemá násobné hrany (nie je multigrafom) a ani cykly. V technických i ekonomických 

aplikáciách hrajú dôležitú úlohu komunikačné siete, ktoré sú modelom železničných, cestných 

alebo energetických sietí. Z ekonomických aplikácií sú dôležité hlavne organizačné siete.  

 
Zdroj: autori  

Obrázok 2: Hranovo ohodnotený orientovaný acyklický súvislý graf – sieť.   
 

Prameňom grafu je vrchol, do ktorého nesmeruje žiadna hrana, naopak začína jedna 

alebo viac orientovaných hrán. Označuje sa aj ako počiatočný vrchol. Ústie je vrchol,             

do ktorého smeruje jedna alebo viacero hrán a žiadna orientovaná hrana z neho nevychádza. 

Označuje sa aj ako koncový vrchol.  Pre pomenovanie vrcholu v sieti sa často používa termín 

uzol a v sieťových grafoch sa hrany často označujú ako činnosti. 

2. NÁVRH SIEŤOVÉHO MODELU SKLADU 

Sklad je tvorený a charakterizovaný svojou internou infraštruktúrou. Z hľadiska analýzy 

jestvujúcich procesov a činností v sklade a ich následnej optimalizácie je potrebné sledovať 

sklad na základe jeho objektovej i procesnej stránky. Infraštruktúra predstavuje sústavu, 
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zloženie či usporiadanie jednotlivých prvkov skladu. Infraštruktúru skladu možno chápať 

z niekoľkých hľadísk. V rámci internej infraštruktúry skladu je sklad tvorený predovšetkým 

dvoma druhmi prvkov: 

 objektmi - manipulačné a skladové jednotky, manipulačné zariadenia, skladovacie 

zariadenia, obslužné zariadenia, 

 činnosťami - predstavujú manipuláciu s tovarom, to znamená vykládku tovaru 

na mieste preberania, preberanie tovaru a jeho kvalitatívnu a kvantitatívnu kontrolu, 

ostatné interné skladové procesy ako je výdaj, balenie, kompletizácia a  nakládka.  

Interná infraštruktúra skladu v sebe okrem iného zahŕňa aj systém riadenia skladu, informačný 

systém, ktorý by mal podrobne opisovať časové, kapacitné, materiálové, ľudské a informačné 

toky v sklade.  

Sieťový model skladu sa musí skladať z vrcholov a hrán, preto je potrebné rozdeliť internú 

infraštruktúru skladu na jednotlivé prvky, ktoré potom budú tvoriť vrcholy a hrany sieťového 

grafu. Rozdelenie internej infraštruktúry skladu môžeme vykonať minimálne z dvoch 

pohľadov. Prvý pohľad môže byť na prvky internej infraštruktúry skladu na jednotlivé 

technické a technologické časti, na aktívne a pasívne prvky skladu. Pre takýto sieťový model 

budeme používať označenie štrukturálny sieťový model.  

Druhou možnosťou je rozdeliť internú infraštruktúru skladu z pohľadu jednotlivých činností, 

ktoré sú v sklade vykonávané s tovarom. Tento model označíme ako procesný sieťový model 

skladu. 

3. MOŽNOSTI VYUŽITIA VYBRANÝCH METÓD SIEŤOVEJ 

ANALÝZY V SIEŤOVÝCH MODELOCH SKLADOV 

Transformácia skladu na sieťový model nie je samoúčelná, jej dôvodom sú možnosti 

aplikovania širokého spektra algoritmov za účelom optimalizácie skladového hospodárstva. 

V súčasnosti sa v skladovaní preferujú tieto hlavné tendencie: 

 minimalizovanie zásob,  
 znižovanie viazanosti finančných prostriedkov v zásobách,  
 využívanie technológie Just in Time, 
 využívanie systému cross-dockingu,  
 zvyšovanie obratovosti zásob. 

Všeobecne sa dá povedať, že je snaha o najrýchlejší ,,prietok“ tovaru skladom 

a maximalizáciu využitia kapacity skladu, teda o maximálny tok na minimálnej sieti 
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tovarových ciest v rámci skladu. Preto sa ďalej zaoberáme možnosťami hľadania optimálnych 

tokov a ciest v sieti.  

4. OPTIMÁLNE CESTY V SIEŤOVOM GRAFE SKLADU 

Ak vytvoríme zo skladu sieťový graf, či už na základe jeho štruktúry alebo skladových 

činností, môžeme používať na hľadanie optimálnych ciest v sklade niekoľko metód. Medzi 

základné úlohy sieťovej analýzy patrí hľadanie optimálnych ciest a to:  

 najkratšia cesta, 
 najdlhšia cesta označovaná aj ako kritická cesta,  
 cesta s najväčšou pravdepodobnosťou,  
 cesta s maximálnou priepustnosťou. 

5. OPTIMÁLNE TOKY V SIEŤOVOM GRAFE SKLADU 

Úlohy nájsť optimálne toky v sieťach, tvoria špecifickú skupinu metód analýzy ohodnotených 

grafov. Pojem tok, ktorý budeme ďalej používať je abstrakciou bežne zaužívaných 

fyzikálnych tokov (tok kvapaliny, elektrický prúd, tok materiálu,...). V rámci skladovej 

logistiky budeme pojmom toky označovať najmä materiálové toky prebiehajúce vo vnútri 

skladu. Materiálové toky môžeme charakterizovať naturálnymi, technickými a technicko-

ekonomickými ukazovateľmi a sú ovplyvnené súborom konštrukčných, technických, 

technologických a prevádzkových charakteristík samotného skladu, jeho pasívnymi 

a aktívnymi prvkami.  

Existuje veľa možností použitia metód sieťovej analýzy [2] v oblasti hľadania optimálnych 

tokov v sieťach, avšak z pohľadu použitia metód optimalizácie tokov v sieťovom modeli 

skladu je vhodné zaoberať sa nasledujúcimi tokmi: 

 maximálny tok, 
 minimálny tok, 
 dynamický tok, 
 maximálny a minimálny nákladovo ohodnotený tok. 

ZÁVER 

Vo všetkých oblastiach logistiky prebiehajú neustále dynamické zmeny, obzvlášť to platí 

v oblasti skladovania. Pri existencii veľkého množstva skladovacích priestorov, 

od komplexných logistických centier až po jednoduché príručné sklady, vzniká potreba 

vytvorenia jednotného modelu skladu za účelom aplikácie vhodných optimalizačných metód. 
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Jednou s možností vytvorenia modelu skladu je transformácia skladu na sieťový model, 

na základe ktorého je možné aplikovať na oblasť skladového hospodárstva optimalizačné 

metódy sieťovej analýzy.    
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MOŽNOSTI A VÝZNAM HODNOCENÍ PROMĚNLIVOSTI 

DOBY CESTOVÁNÍ  

Úvod  

Výdaje na infrastrukturní stavby v zemi představují velkou část všech veřejných 

výdajů. Důležitost dopravních staveb spočívá především v tom, že jsou nezbytné pro 

ekonomický růst dané země a jsou řízeny především veřejným sektorem. Především 

v poslední době, vlivem finanční krize, jsou finanční zdroje na výstavbu citelně omezeny.  

Velmi často jsou infrastrukturní projekty postihnuty překročením plánovaných 

nákladů a také překročením plánované doby výstavby. V současnosti je proto kladen velký 

důraz na správná rozhodnutí a plánování. Jedním z přístupů jak docílit správnosti je využití 

přístupu Analýzy nákladů a přínosů (CBA). Současné výzkumy byly zpravidla vždy 

aplikovány na výstavbu nových infrastrukturních staveb a naopak modernizační práce na 

infrastruktuře, jež hlavně způsobují velká narušení provozu, především železniční stavby 

(např. v ČR momentálně probíhající rekonstrukce železničních koridorů Praha – České 

Budějovice a Praha – Plzeň) nebyly takto hodnoceny.  

Vývoj metody Analýzy nákladů a přínosů (CBA) 

Popis metody CBA uvádí jedna z definic následovně: „Proces kvantifikování nákladů 

a přínosů rozhodování o programu nebo projektu a jeho alternativách (ve stejném období), 

aby měl jedno měřítko srovnání pro nezaujaté hodnocení. Na rozdíl od metody současné 

hodnoty investice, CBA odhaduje čistou současnou hodnotu rozhodování diskontováním 

investice a výnosů. I když se hlavně využívá ve finanční analýze, není CBA omezena na 

pouze peněžní aspekty. Často zahrnuje environmentální a společenské náklady a přínosy, 

které mohou být rozumně kvantifikovány.“1 

První zmínka o metodě CBA se datuje od roku 1848 a byla iniciována inženýry 

armádního sboru v USA. V infrastrukturních stavbách byla metoda CBA poprvé použita 

v letech 1950 – 1960. Konkrétně se jednalo o rozhodování v projektech rychlostních 

komunikací v USA a ve Velké Británii. Konkrétně ve druhé jmenované zemi se jednalo o dva 

velké projekty a to, výstavbu trati Viktoria londýnského metra a také dálnice M1.  

                                                 
1 Business Dictionary, 2011 
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Během posledních padesáti let byla metoda CBA nepřetržitě rozvíjena a v současné 

době může být použita jako pokrokový nástroj rozhodování, ovšem jádro předpokladu zůstává 

nezměněné. Uplatnění metody je také možné i v jiných oblastech a to v péči o zdraví a ve 

vzdělávacím systému.   

Omezení metody CBA 
Metoda CBA má i přes dobré základy v mezinárodních zkušenostech a hodnocení 

výzkumu jistá omezení. Především se jedná o společenskou vědu, nikoliv o přesnou vědeckou 

disciplínu. Z velké části je tak metoda založena na aproximacích, pracovních hypotézách 

a zkracování postupu a to buď z důvodu nedostatku údajů nebo omezenosti týkající se zdrojů.  

Prakticky je metoda CBA velmi vhodná pro porovnání projektů jež se týkají stejného 

druhu dopravy jako například různých železničních či silničních projektů, avšak o poznání 

problematičtější jsou intermodální srovnání. Je proto zřejmé, že CBA neposkytuje kompletní 

pokyny pro intermodální srovnání, i když jsou projekty velmi podobné, vyjma druhu dopravy. 

Také volba časového horizontu může mít velmi významný účinek na výsledky hodnocení 

a dále může mít vliv na stanovení míry spolufinancování EU.  

Otázka externích nákladů  
CBA se zaměřuje především na přímé uživatelské přínosy, protože jsou dobrou 

aproximací a to tehdy, jestliže neexistují externí náklady, nebo jiné tržní nedokonalosti 

a jestliže výnosy z rozsahu jsou konstantní. Je však známo, že zahrnutí některých externích 

nákladů jako místní znečištění či rizika nehodovosti, bude důležité pro hodnocení ve velmi 

široké škále případů. Pro širší dopady by stálo za to prozkoumat zejména dopady 

v aglomeracích z velkých městských projektů. Například aktuálně v Praze probíhající dvě 

velké městské stavby citelně ovlivňující život v okolí. Jedná se o stavbu tunelu Blanka, jako 

součásti okruhu, a stavbu metra z Dejvické směr Motol přes Evropskou třídu.  

V zásadě je možné tedy kritizovat výsledky metody CBA, nebo nesouhlasit 

s hodnotou přiřazenou klíčových proměnným. Nikdy ne však oboje. Mnohdy však není 

problémem metodika analýzy, ale komunikace výsledku. Klíčová musí být jasná a stručná 

prezentace různých složek nákladů a přínosů zahrnutých do analýzy.  

Kritické problémy  
Jedním z problémů je určení odhadu zůstatkové hodnoty. Nejčastěji se používá 

jednoduchého odhadu doby životnosti, což znamená, že zůstatková hodnota po produktivní 

době se rovná nule a předtím je hodnota přímo úměrná uplynulé době. Železniční tratě se ale 
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vyznačují velkými udržovacími a obnovovacími náklady, což poukázalo na to, že tento 

přístup není zcela správný, neboť odhad zůstatkové hodnoty musí být založen na několika 

druzích informací.  

Dalším kritickým problémem může být otázka ostatních investic v dané oblasti. Jako 

příklad se dá uvést např. obnovení železniční trati, přičemž vedle této trati může existovat 

paralelně silniční komunikace, u které se počítá v dlouhodobém plánu rozvoje silniční sítě 

s její rozšířením např. 2 x 2 pruhy. V případě posuzování výstavby železniční trati má tato 

plánovaná investice na paralelní silnici vážný dopad na železniční trať, neboť se jedná 

o konkurenční variantu, byť nemá žádný časový rámec.  

Rozpočtová nejistota  
Většina projektů v období projektového cyklu v období mezi první ideou a realizací 

značně mění svůj rozsah. Jako příklad může být uveden projekt I. železničního koridoru 

v úseku mezi Brnem a Českou Třebovou, jež v prvotních idejích měl být schopen pojíždění 

rychlostí 160 km/h v celém úseku. Po realizaci je však dosahována škála rychlostí od 80 km/h 

v obloukovitých úsecích až po 160 km/h na rovinách. Proto existuje určitý stupeň rozpočtové 

nejistoty, který se obvykle snižuje během rozpočtového cyklu. Níže uvedený Obrázek  

zachycuje spojení mezi životním cyklem projektu a rozpočtovou nejistotou. Díky tomu, že 

tato nejistota není známa, proto musí být řádně zohledněna v projektové dokumentaci dané 

fáze.  

 
Obrázek 1 Rozpočtová nejistota v průběhu projektového cyklu   

Zdroj: Flyvberg & COWI, 2004; autor 
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Doposud se jako jeden z hlavních přínosů infrastrukturních staveb uváděla úspora 

času, především cestovní doby. Existují však i kritiky tohoto přístupu, které říkají, že žádná 

úspora času neexistuje. Jedná se o teorii, že časový rozpočet lidí je stále konstantní, ovšem 

např. vyšší možné rychlosti zvyšují dostupnost.  

Ekonomický vliv variability cestovního času  

Variabilita času je pro dopravní experty v poslední době stále důležitější problém. 

Uživatelé dopravního systému jsou, logicky, velmi citliví na důsledky jako je dlouhé čekání, 

ztráta přípoje a příjezd do cílového místa v jiném než očekávaném čase, především 

v pozdějším. Nespolehlivost dělá cesty frustrujícími a způsobuje uživateli stres. Pocit 

cestování bez kontroly nad cestovním časem je nepříjemný a špatný zážitek si cestující daleko 

více zapamatuje. V minulosti byly sdělovány a uveřejňovány pouze jednoduché průměry 

cestovního času (tedy včetně zpoždění). Avšak cestující vnímá cestovní čas jinak, než prostý 

průměr, a díky tomu je vnímání neočekávaných zpoždění hluboce negativní. Níže uvedený 

Obrázek  zachycuje rozdíly mezi sděleným průměrným časem a skutečným vnímáním 

cestovního času uživatele.  

 

Obrázek 2 Rozdíl mezi sdělenými dopravními podmínkami a perspektivou uživatele 

Zdroj: FHWA, 2006; autor 

Logicky vzato, průměrný čas zahrnuje jak očekávaná, tak i neočekávaná zpoždění. 

Očekávaná zpoždění jsou uživatelé schopni zahrnout do svých cestovních časů. Plánovaná 

zpoždění jsou tak mnohem snadněji vyjádřitelná v peněžních jednotkách než neočekávaná.  
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Měření spolehlivosti cestovního času  
Aby bylo možné zahrnout změnu spolehlivosti cestovního času do analýzy nákladů 

a přínosů, je dále potřebné zvažovat: 

a) opatření pro spolehlivost cestovního času,  

b) hodnotu pro spolehlivost,  

c) metodu pro předpověď budoucí spolehlivosti,  

d) metodu pro odhad změn ve spolehlivosti v důsledku projektu.  

V železniční dopravě může být měření spolehlivosti cestovního času založeno na 

databázi jednotlivých dopravců, neboť všichni shromažďují údaje o jízdách vlaků a jejich 

zpoždění. Z těchto údajů pak může být určeno rozdělení zpoždění a další statistické 

parametry. Odhad spolehlivosti přínosů zahrnuje například CBA ve švédském Stockholmu 

pro projekt silnice sever – jih, neboť zahrnutí spolehlivosti do výpočtu ekonomických nákladů 

a přínosů navyšuje o 12 – 13 % přínosy pro uživatele.  

 

Metodika hodnocení proměnlivosti cestovního času (Navržená metodika pro Maďarsko) 
 

Jednou z nejpokročilejších a nejkompletnějších příruček pro dopravní studie je 

příručka Dopravní analýza (DfT, 2011) zpracovaná UK Department of Transport (WebTag).  

Škodlivost nepředvídatelné změny má podle WebTag dva prvky. Prvním 

a nejvýznamnějším prvkem je důsledek pozdního příjezdu, kterým se měří použitím 

průměrného zpoždění a oceňuje se použitím vhodného faktoru zpoždění. Průměrné zpoždění 

nemůže být interpretováno jako složka jízdní doby, protože má neurčitou povahu. Průměrné 

zpoždění by proto mělo obsahovat pouze nepředvídatelné zpoždění. Jakékoliv 

nepředvídatelné zpoždění by mělo být z výpočtu odstraněno a považováno za dodatečnou 

jízdní dobu (plánované zpoždění). Odhady hodnoty faktoru zpoždění kolísají mezi 1 a 5, a to 

podle počtu proměnných, jako je druh služby a jízdní požadavek. Druhý prvek škodlivosti 

vyplývá z další zátěže poznání nepředvídatelné změny a může být popsán jako vnitřní faktor 

podráždění vyplývající ze změny časů příjezdů. Nejpřesněji to lze měřit použitím směrodatné 

odchylky jízdního času a ocenit podle vhodného poměru spolehlivosti.  

Poměr spolehlivosti nám umožňuje představovat proměnlivost zpoždění měřenou 

směrodatnou odchylkou zpoždění, pokud jde o odpovídající změnu v průměrném zpoždění. 

Doporučené hodnoty poměru spolehlivosti jsou podle WebTag 1,4 pro všechny druhy veřejné 

dopravy a 0,8 pro soukromé automobily. Vzhledem k tomu, že je vůbec vzácné mít kompletní 

znalost rozdělení zpoždění, s kterým počítáme směrodatnou odchylku jízdního času, musí se 
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použít alternativní metoda. Vzhledem k tomu, že výzkumníci, jako (Bates et al., 2001) uvedli, 

že účinek proměnlivosti  je méně důležitý, je následně akceptovatelným zástupcem 20 % 

zvýšení faktoru zpoždění pro dodatečnou škodlivost způsobenou v důsledku proměnlivosti 

zpoždění. 

V obecném případě by se měl proto použít centrální faktor opoždění ve výši tři, který 

zahrnuje 20 % zvýšení u možné proměnlivosti (2,5 vyloučená variabilita).  Tam kde může být 

poskytnut dostatečný důkaz k odůvodnění použití různého faktoru zpoždění, by se měla 

přijmout hodnota vyšší nebo nižší než 3. V obecném případě se jedna minuta průměrného 

zpoždění oceněná cestujícími rovná 3 minutám plánované jízdní doby. Tato konverze na 

plánovanou jízdní dobu nám umožňuje přiřadit peněžní hodnotu spolehlivosti použitím 

vhodné hodnoty času.  

Měřítko výkonnosti železnice musí také posoudit míru zrušených služeb. Při 

zohlednění celkového zpoždění způsobeného zrušením vlaků obvykle vynásobíme interval 

služby násobkem 1,5. Faktor zrušení je v souladu s představou, že v tomto případě zpoždění 

ovlivňuje spíše dobu čekání než dobu ve vozidle. Dobou čekání vzniká větší škodlivost než 

dobou strávenou ve vozidle, protože se podílí na dodatečném nepohodlí. Výsledné opoždění 

by se mělo proto vynásobit faktorem opoždění 3, aby se zachytily úplné náklady špatného 

výkonu. 

Průměrný čas jízdy se může vypočítat podle následující rovnice (1): 

 

)1(
n

x
X n n  

kde: 

X  - průměrná doba jízdy 

nx  - cestovní čas v den n 

n   - počet dní použitých v analýze 

 

Rozptyl doby jízdy v případě železnice lze spočítat pomocí následující rovnice (2): 

)2(
)( 2

2

n
Xx

n n  

kde: 
2  - rozptyl jízdní doby 

X  - průměrná doba jízdy 
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nx  - cestovní čas v den n 

n   - počet dní použitých v analýze 

 

V případě, že se uvažovaný vzorek opírá o malý počet (n) pozorovaných jízdních dob, 

při výpočtu rozptylů průměru čtverců rozdílu od průměru, měl by se násobit faktorem n(n-1). 

WebTag doporučuje, aby se dřívější příjezdy považovaly za příjezdy včas, a z tohoto 

důvodu se vyloučily z výpočtu průměrného zpoždění a rozptylu zpoždění. Dále doporučuje, 

aby mohla být některá pozorování prováděna i bez údajů shromážděných provozovateli vlaků, 

během jednoho nebo více týdnů.  Z těchto pozorování lze vypočítat tyto statistické proměnné. 

Na základě těchto obecných zásad mohou být celkové náklady pro neplánované 

zpoždění vyjádřeny následovně (3): 

 

)3(5,1 nnnnnnTTV PassVOTSIPassVOTSDPassVOTLTC  

 

kde: 

TTVTC  - celkové náklady proměnlivosti cestovního času 

       - faktor opoždění (3 jestliže nemáme žádnou informaci o směrodatné odchylce, jinak 

2,5) 

       - poměr spolehlivosti (1,4 pro vlak a jiné služby veřejné dopravy, 0,8 pro automobil) 

L       - průměrné opoždění (dřívější příjezdy jsou považovány za příjezdy včas) 

SD    - směrodatná odchylka cestovních časů (dřívější příjezdy jsou považovány za příjezdy 

včas) 

SI       - interval služby mezi zrušeným a dalším vlakem 

nVOT  - hodnota času (diferencovaná podle typu jízdy a segmentů uživatelů, pokud jsou k 

dispozici) 

nPass  - průměrný počet cestujících (diferencovaný podle typu jízdy a segmentů uživatelů, 

pokud jsou k dispozici). 

 

Je pravděpodobné, že někteří cestující, především ti kteří zřídka cestují, si nebudou 

uvědomovat plánovaná zpoždění. Příručka pro předpověď poptávky cestujících ve Velké 

Británii dokonce doporučuje, že pouze 25 % cestujících si uvědomuje inzerované zpoždění. 

U cestujících, kteří si neuvědomují plánované zpoždění, lze považovat zvýšení jízdní doby za 



13th International Scientific Conference 
LOGI 2012 

272 

nepředvídatelnou odchylku. To odpovídá faktoru opoždění 2,5 pro všechna plánovaná 

zpoždění, což vyplývá z toho, že předvídatelné a nepředvídatelné faktory opoždění (1 resp. 3), 

jsou-li váženy podle 25 % a 75 % rozdělení, produkují faktor průměrného opoždění 2,5.  Při 

absenci obdobné evidence u soukromého cestování, se následující doporučení může aplikovat 

pouze u cestování v železniční dopravě. 

Plánovaná zpoždění by se měla počítat podle následujícího vztahu (4): 

n nnPD PassVOTPDTC )4(  

kde: 

PDTC  - celkové náklady plánovaných zpoždění 

       - faktor opoždění (2,5) 

PD     - průměrné plánované zpoždění za vlak 

nVOT  - hodnota času (diferencovaná podle typu jízdy a segmentů uživatelů, pokud jsou 

k dispozici) 

nPass  - průměrný počet cestujících (diferencovaný podle typu jízdy a segmentů uživatelů, 

pokud jsou k dispozici). 

 

S použitím těchto rovnic lze vypočítat náklady spojené s plánovanými a neplánovanými 

zpožděními, pokud jsou všechny charakteristiky skutečných a budoucích zpoždění 

k dispozici. Provozovatelé vlaků a infrastruktury v současnosti mají rozsáhlé shromážděné 

soubory údajů o zpožděních. 

 

Příklad hodnocení variability cestovního času v Maďarských podmínkách  

Za účelem analýzy cestovního chování uživatelů na trati Budapest - Esztergom  

a vnímání hodnoty času včetně jejich variací byl proveden on-line průzkum. Dotazník se 

skládal z různých virtuálních situací a testoval cestovní zvyky a ochotu platit. Vzorek se 

skládal z celkem 257 respondentů ve věkové skupině 20 – 40 let v Budapešti (Mátrai, Juhász, 

2012).  

Průměrná hodnota času pro celý vzorek byla odhadnuta v přepočtu na 11,5 EUR, což 

je hodnota obchodní hodiny. Průměrná hodnota uživatele veřejné dopravy činí v přepočtu asi 

10 EUR. Maďarská příručka CBA však navrhuje hodnoty o cca 30 % vyšší. Rozdělení hodnot 
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pro veřejnou osobní dopravu zachycuje Obrázek . Zajímavostí je, že téměř 50 % hodnot je 

pod 5,5 EUR.  

 

Obrázek 3 Rozdělení hodnot času pro veřejnou dopravu cestujících 

Zdroj: FHWA, 2006; autor 

Další otázky v on-line dotazníku se snažily získat odpověď na otázku, zda-li hodnota času 

uživatelů veřejné dopravy závisí na čistém důchodu a na vlastním posouzení životní úrovně. 

Výsledky graficky zachycuje postupně Obrázek 2 aObrázek 3. 

Z obou je jasně vidět, že tyto faktory významně ovlivňují vnímání hodnoty času. Dále 

s v dotazníku testovalo chování v reakci na zpoždění vlaků, které lidé používají pro denní 

dojíždění a přesné zpoždění bylo definováno pro běžný týden. Celkem byly tři různé 

možnosti:  

a) vlak nebyl téměř nikdy přesný, ale všechna zpoždění byla menší,  

b) příjezd vlaku byl obecně přesný, avšak někdy se vyskytla větší zpoždění,  

c) vlak byl vždy přesný, ale ojediněle se vyskytlo obrovské zpoždění.  

Výsledek zachycuje Obrazek 4, kdy nejoblíbenějším se stal posledně jmenovaný 

případ.  
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Obrázek 4 Spojitost mezi hodnotou času a čistým důchodem 
Zdroj: Mátrai, Juhasz, 2012, autor  

 

 

Obrázek 5 Spojitost mezi hodnotou času a vlastním posouzením životní úrovně 

Zdroj: Mátrai, Juhasz, 2012  



13th International Scientific Conference 
LOGI 2012 

275 

 

 

Obrázek 6 Výsledky testu chování na zpoždění vlaků 

Zdroj: Mátrai, Juhasz, 2012, autor  

Hodnocení Ex post  
V Maďarku bylo provedeno i detailní Ex-post hodnocení projektu modernizace trati, 

a to u traťi Sopron – Szombathely – Szentgotthard. Tato trať byla vybrána z důvodu toho, že 

na ní zajišťuje provoz společnost GySEV, která na rozdíl od státních železnic MÁV (nově  

H-START), má k dispozici rozsáhlé datové soubory potřebné pro toto hodnocení.  

Ekonomické změny proměnlivosti cestovního času během výstavby ukazuje tabulka 1. 

Z této tabulky vyplývá, že celkové ekonomické náklady jsou menší v případě ex-post, což 

znamená, že autor ex-ante CBA mírně nadhodnotil vliv výstavby.  

Tabulka 1 Ekonomické přínosy projektu modernizace trati Sopron – Szombathely – 
Szentgotthard pro variabilitu cestovného času během výstavby  

Ekonomické náklady během výstavby /mil. EUR) Ex-ante  
stará 

Ex – ante 
nová 

Ex - post 

Úspora osobního času stávajících cestujících - 5,56 -13,46 -0,91 
Snížení plánovaných zpoždění 0,00 0,00 -4,54 
Snížení průměrného neplánovaného zpoždění 0,00 0,00 -1,60 
Snížení neplánované směrodatné odchylky zpoždění 0,00 0,00 -5,42 
Celkové ekonomické přínosy -14,56 -13,46 -12,48 
Celkové investiční náklady 168,94 168,94 179,52 

Zdroj: Mátrai, Juhász, 2012 

Snížení variability cestovního času bylo vypočteno v důsledku nového zařízení 

a signalizace, včetně vyšší provozní údržby. Ekonomické přínosy z variability cestovního 

času během provozního období byly vypočteny v částce, která odpovídá 7 % investičních 
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nákladů. Kumulované přínosy a to včetně výstavby a provozu, mají kladný dopad na čistou 

současnou hodnotu.  

Přesnější členění ekonomických přínosů pak ukazuje Obrázek 7. Nejvýznamnější 

dopad má úspora nákladů cestovního času a to ve výši 60 %. Dále je to úspora provozních 

nákladů 10 % a úspora nákladů silniční nehodovosti 9 %.  

 

Obrázek 7 Podíl ekonomických přínosů projektu modernizace železniční trati Sopron – Szombathely 
– Szentgotthard včetně variability cestovního času 

ZDROJ: MÁTRAI, JUHÁSZ, 2011, AUTOR 

Závěr  

Infrastrukturní investice v dopravě mají velmi důležitou úlohu v rozvoji zemí. 

Vzhledem ke stále složitějšímu hledání finančních zdrojů pro tyto stavby, především díky 

jejich nedostatku, je třeba hledat užitečné nástroje pro rozhodování. Analýza nákladů 

a přínosů je obecným řešením, ale je třeba tuto metodu stále více rozvíjet. V současné praxi 

bylo provedeno několik výzkumů se zaměřením na zlepšení současně požívané metody CBA. 

Metodika a dostupné výzkumy ex-post hodnocení se hlavně zaměřily na překročení nákladů 

a zpoždění, ale zatím pouze pro novou výstavbu.  

Nejdůležitějším zjištěním však je, že variabilita cestovního času je důležitým faktorem 

a nové metodiky CBA by jej proto měly zahrnovat. Variabilita cestovního času by také vážně 

mohla ovlivnit ukazatele CBA navrženého projektu především tehdy, když jsou na pokraji 

návratnosti.  

Zahrnutí variability cestovního času do metodiky CBA a reálnější volba hodnoty času 

by mohla mít významnou roli, aby se zabránilo zkreslenému optimismu. V poslední době se 
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ukazuje stále více, že je třeba provádět více ex-post hodnocení železničních projektů a to 

z toho důvodu, aby byl pochopen jejich dopad.  

Článek vznikl za podpory SGS DFJP 2012. 
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VYUŽITÍ PRVKŮ LEAN MANAGEMENTU V DOPRAVĚ 

Úvod 

Stále častěji užívaným heslem ve výrobních kruzích je pojem štíhlá výroba. Štíhlá 

výroba je součástí štíhlého managementu spolu se štíhlou logistikou, štíhlou administrativou, 

štíhlým vývojem a dalšími koncepty. Lean není pouze jen jeden nástroj nebo koncept, ale 

jedná se o systém přístupů založených na JIT a automatizaci. Základem štíhlé výroby se stal 

Fordův originální koncept pro masovou výrobu aut, když pro uspokojení vysoké poptávky po 

modelu T vytvořil komplexní výrobní strategii, kdy všechny prvky výrobního systému 

uspořádal do plynulé struktury a použil první technologii pásové výroby. 

Základem výrobního systému Toyoty se staly dva pilíře: JIT (just-in-time) neboli 

výroba/dodávky právě včas a JIDOKA (autonomation) neboli automatizace s lidskou 

inteligencí. Právě "včas" znamená, že se v procesu toku potřebné díly dostanou na montážní 

linku přesně v tom čase, jak jsou potřebné, a jen v tom množství, které je třeba. Automatizace 

s lidskou inteligencí znamená, že stroj je schopen rozlišit špatný produkt od dobrého, a v 

případě problému se automaticky zastaví nebo jiným způsoben znemožní vznik špatného 

produktu. Práce Taiichiho Ohnoho byla doplněna v padesátých a šedesátých letech výsledky 

Shigea Shinga (1909-1990) v oblasti redukce nastavovacích časů (SMED), která umožnila 

vyrábět v mnohem menších dávkách. [1] 

Pro skutečnou osvětu a rozšíření celé filozofie a metodologie štíhlé společnosti 

nejvíc udělal James P. Womack (profesor na Massachusetts Institute of Technology) a jeho 

kolegové podrobnou studií tohoto systému. Od roku 1984 do 1989 vedli pětiletý projekt 

financovaný velkými společnostmi automobilového průmyslu a jednotlivých národních vlád 

Ameriky a Evropy (International Motor Vehicle Program). Projekt měl za cíl prozkoumat 

japonské techniky a porovnat je se západními technikami hromadné produkce s cílem 

revitalizace automobilového průmyslu. Oproti hromadné výrobě (mass production) japonský 

systém nazvali "štíhlá výroba" (lean production). Výsledky svého průzkumu publikovali v 

legendární knize "The machine that changed the world: the story of lean production" [Stroj, 

který změnil svět: příběh štíhlé výroby], 1990. James P. Womack později založil neziskovou 

instituci na rozšiřování vědomosti, metodologie a techniky štíhlé transformace jménem Lean 

Enterprise Institute, jejíž je stále prezidentem. V následných publikacích Lean thinking [Štíhlé 

myšlení], 1996 a Lean Solutions [Štíhlá řešení], 2005 se můžeme dočíst o postupném 
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rozšíření filozofie štíhlé výroby (bohužel, český překlad neexistuje). Vzhledem k rozšíření i 

do nevýrobní sféry dnes již mluvíme o "štíhlé společnosti" nebo o "štíhlé transformaci". Dnes 

implementaci štíhlé společnosti najdeme nejen v automobilovém průmyslu a příbuzných 

oborech, odkud se tato filozofie rozšířila, ale také v logistických společnostech, 

potravinářských firmách, ve stavebnictví a cestovním ruchu. 

Postup LEAN transformace 

1. Přípravná fáze 

2. Diagnostická fáze 

3. Strategická fáze 

4. Fáze stability 

5. Akční fáze 

6. Vyhodnocení 

7. Nový cyklus 

Metody LEAN: 

mapování hodnotových toků: Value Stream Mapping - identifikuje procesy a 

procesní kroky přidávající hodnotu Vašemu produktu z hlediska zákazníka a 

ukáže Vám procesy, které hodnotu nepřidávají: ty jsou následně eliminovány  

optimalizace materiálových a informačních toků: procesní mapy, optimalizace 

rozmístění výroby - layout, snižování skladových zásob a meziskladů, zavedení 

Kanbanu - doplnění zásob přesně podle potřeby  

standardizace výrobních operací: vytvoření flexibilní buňkové nebo linkové 

výroby, tok jednoho kusu s kombinací systému tahu pro zásobování  

SMED (Single Minute Exchange of Dies): (snížení času nutného pro výměnu 

nástrojů) - metoda zajišťující flexibilitu výroby, aby mohla vyrábět v menších 

dávkách podle skutečného požadavku zákazníka  

metody na zvyšování jakosti produktů: poka-yoke, PDCA, Paynter-diagram, 

metodické řešení problémů, atd. 

měření a systém klíčových výkonových parametrů: nastavení vhodného 

systému měření zvýšení produktivity, identifikace a odstranění zbytečných 
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činností - implementace filozofie Kaizen (systém neustálého zlepšování pomocí 

malých kroků) 

7 + 1 druhů plýtvání ve službách 

Níže bude uvedeno 8 typů obecného plýtvání ve výrobních organizacích a taktéž se 

vyskytujících u firem poskytující služby. 

1. Nadprodukce 

V procesech může nadprodukce představovat činnosti, při nichž se tiskne větší 

množství papírů, než je nutné. Může jít o sběr údajů, které ve skutečnosti nikdo nepotřebuje. 

Někde se zpracovávají hlášení, která nikdo nečte, a podobně. Každá z těchto činností 

prodlužuje průběžnou dobu procesu. Konečný zákazník bude nespokojený. 

2. Doprava 

V procesu může doprava znamenat velký počet stanovišť, přes která se pohybuje 

informace v papírové podobě anebo potřeba několika schvalovacích míst, přes něž musí 

příslušný dokument projít. Může jít také o fyzickou přepravu dokumentů na větší vzdálenost 

anebo cestování člověka na poradu do vzdáleného místa, zatímco by se jí mohl účastnit 

prostřednictvím telekonference nebo videokonference. 

3. Nadměrné zásoby 

U procesů mohou nadměrné zásoby představovat například přeplněné přihrádky na 

dokumenty, velké množství e-mailů čekajících na vyřízení, velká rozpracovanost různých 

formulářů a hlášení. I zde je výsledkem prodlužování průběžné doby procesu. 

4. Nadbytečné zpracování 

V dopravních procesech může jít o data, která opakovaně vstupují do procesu, 

vytváření dodatečných kopií pro rozesílání nadbytečných dokumentů, vytváření zbytečných 

dokumentů a evidence, zbytečné rozšiřování detailů ve formulářích, hlášeních a rozpočtech. 

Nadbytečné zpracování je také často spojeno s přepracováváním dokumentů nebo jiných 

pracovních výstupů na základě dřívějších nedostatečných nebo chybných informací. Zvláštní 

kategorií jsou také upřesňující telefonáty zadavatelům nebo kolegům, které musí zaměstnanci 

provádět, aby mohli dělat svou práci dobře. 
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5. Čekání 

I v dopravních procesech dochází k prostojům, zdržování informací a dokumentů, 

čekání na informace od zákazníků nebo dodavatelů. Prodlevy mohou být při pomalém 

fungování informačního systému, jeho nefunkčnost či oddalování schvalování a 

nedochvilnost. 

6. Zbytečné pohyby 

V kancelářském prostředí jde především o neustálé chození tam a zpátky (ke 

knihovně, ke kopírce, k tiskárně atd.) a hledání dokumentů uložených někde v pořadačích. 

Případně může jít i o hledání lidí. 

7. Defekty 

Defekty v dopravních procesech jsou často chyby a omyly v dokumentech, které je 

potřeba následně opravit nebo doplnit. 

8. Nevyužívání zaměstnanců, jejich názorů a myšlenek 

K tomuto druhu plýtvání dochází ve výrobě i v dopravě podobným způsobem. Aby 

byly programy štíhlého managementu úspěšné, musí zapojit zaměstnance ze všech úrovní 

organizace. Každý musí přicházet se zlepšovacími nápady a zapojovat se do zavádění 

zlepšení. 

Zavěr 

Lean management - štíhlé myšlení je formou odstraňování plýtvání v myšlení, v 

chování a v jednání lidí, jako neustálá cesta k dalšímu novému růstu a rozvoji. Lze říci, že 

skutečně kompetentní manažer není ten, který zná a umí, ale ten, který se také podle lean 

principů chová, přemýšlí a jedná. Znamená to totiž, rozpoznat názory a postoje, které jsou 

užitečné, od těch neužitečných, jež jsou pouze brzdou, ale také se jich zbavit jako 

neužitečného plýtvání. Zbavit se nefunkčních, starých a mnohdy i nebezpečných myšlenek 

bývá nadlidský úkol. Nepomáhá zde přesvědčování, vysvětlování, ani nařizování či příkazy. 

Je třeba udělat krok novým směrem.  

Základní princip Lean managementu je velmi jednoduchý – je to způsob práce, 

zaměřený na přidávání hodnoty pro zákazníka a nepřetržité odstraňování plýtvání z každé 

aktivity. Je na všech zaměstnancích firmy, aby si uvědomili, že společnými silami dokáží 

získat konkurenceschopnost před pronásledovateli z okolí a k tomu jim může být nápomocná 
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i tato výše uvedená manažerská technika. I když na druhou stranu je nutno dodat, že žádná 

technika, metoda, ať sebelépe implementována nemůže být úspěšnou bez tzv. uplatnění 

základní historicky vyzkoušené techniky „zdravého selského rozumu“. 

This work was supported by the University of Pardubice, project No.51030/20/SG520001. 
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CONTROLLING V LOGISTICKÉM ŘETĚZCI 

ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

S postupným vývojem logistiky a řízení logistických procesů do popředí vystupuje 

controlling jako jeden z hlavních nástrojů plánování a podnikového řízení. 

Potřeba controllingu je vyvolávaná jednak okolím, tak i samotným podnikům. V prvním 

případě potřeba vyplývá z faktu, že podnik je systémem otevřeným a je v neustálé interakci s 

komplexním a dynamickým okolím. Z vnitřního pohledu podniku pak potřeba controllingu 

vyplývá z tlaku na výnosnost, multifunkčnost (např. diferencovanost vnitřní struktury, šířka 

sortimentu) a vyhledávání cílů. Za těchto náročných podmínek musí podnik směřovat k vnější 

i vnitřní harmonizaci, což klade vysoké požadavky na koordinaci činností. 

Controlling je specifický styl podnikového řízení založený na širokém informačním a 

organizačním propojení plánovacího a kontrolního procesu. Controlling představuje 

především informační systém, který je nástrojem řízení a rozhodování. Controllingové funkce 

můžeme rozdělit do tří vývojových stupňů, které jsou členěny následovně: 

 controlling zaměřený na dodržování norem, 

 controlling orientovaný na kontrolu hospodárnosti a její analýzu, 

 controlling zaměřený na systémy plánování, kontroly a regulace podnikových 

aktivit. 

Controlling jakožto nástroj řízení se v podniku zaměřuje především na následující tři 

oblasti: 

 plánování – stanovení cílů podniku, 

 kontrola – porovnání plánu a skutečnosti, analýza odchylek, 

 řízení – provádění nápravných opatření. 

Reporting je nedílnou součástí controllingu a patří mezi jeho nejvýznamnější funkce. 

Obecně slouží jako východisko pro interpretaci controllingových výsledků. 

Úkolem reportingu je vytvořit komplexní systém informací o logistických nákladech 

a výkonech, logistických ukazatelů apod.., Které by měly vyhodnocovat nejen vývoj podniku 

jako celku, ale dívat se na jeho chod v jednotlivých dílčích pohledech, které jsou z hlediska 
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řízení rozhodující. Proto by i výkazy a zprávy měly být uspořádány podle potřeb jejich 

uživatelů tak, aby poskytovaly potřebné informace usnadňující proces rozhodování v 

logistice. 

Z hlediska potřeb logistiky jsou vstupními informacemi pro reporting informace o 

vynaložených logistických nákladech a dosažených výnosech, jejich plánované hodnoty a 

samozřejmě i výsledky, které jsou dosahovány na základě výpočtů logistických ukazatelů, 

kalkulaci logistických výkonů a informaci samotného podnikového účetnictví. 

LOGISTICKÝ CONTROLLING 

Cíle, funkce a úkoly logistického controllingu jsou v podstatě totožné se všemi 

ostatními controllingových oblastmi. 

Obecné úkoly logistického controllingu se dají rozdělit do několika okruhů a pak je 

následně ještě více specifikovat. V oblasti logistiky spočívá funkce controllingu ve stálé 

kontrole hospodárnosti porovnáváním plánovaných hodnot a výkonů se skutečností, získávání 

a poskytování informací pro potřeby rozhodování zejména o:  

 určení optimálního stupně pohotovosti dodávky, 

 optimalizace rozmístění uvnitř firmy, 

 stanovení optimálních strategii pro zakázky materiálu, 

 určení optimálních distribučních struktur, 

 výběru nákladově výhodného skladovacího systému. 

Při uvedených informacích controlling posuzuje možné řešení z různých 

ekonomických hledisek. Musí při tom brát v úvahu vzájemné závislosti mezi jednotlivými 

úseky firmy a koordinovat jejich aktivity (logistické řízení). 

Pro efektivní plnění funkci controllingu zásob je důležitého posloupnost jednotlivých 

kroků. Tato posloupnost kroků vyplývá z logistického controllingu a označuje se jako 

Controllingový kruh. Realizace samotného controllingu probíhá v následujících šesti krocích: 

1. Stanovení cílů (plánovaných hodnot) 

2. Zjišťování skutečností - jedná se o zjištění, jak jsou plněny logistické plány a rozpočty. 

3. Analýza odchylek - pro kvalitní zpracování této fáze je důležité důkladné srovnání plánu 

a skutečnosti. 
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4. Plánování opatření 

5. Stanovení nových plánovaných hodnot 

6. Informace o výsledcích 

Ukazatele používané v logistickém controllingu 

Cílem ukazatelů logistiky je informační analýza, protože jejich pomocí se ozřejmují 

určité vztahy a následně vyhodnocením a porovnáním veličin se včas zjištěny odchylky a 

diagnostikují se jejich příčiny. Jejich cíl spočívá i v tom, že představují cíle logistického 

systému. 

Základní rozdělení ukazatelů: 

 Strukturální a rámcové ukazatele, 

 Ukazatele produktivity, 

 Ukazatele kvality, 

 Ekonomické ukazatele. 

Jsou další různé možnosti, jak dělit ukazatele používané v logistickém controllingu. 

ZÁVĚR 

I když se často setkávám s názorem, že controlling rovná se kontrola, stále více 

začínají podniky do svých řídících procesů právě controlling začleňovat. Jeho nesprávné 

vnímání snad vyplývá z povrchního pohledu na jeho anglickou psanou formu, samozřejmě, že 

je to zrádné slovíčko. Ale při bližším zamyšlení zjistíme, že uvedené slovíčko představuje asi 

50 různých významů. Každý máme svou představu o tom, co znamená controlling, ale každý 

z nás tím myslí něco jiného. Ale všichni se shodneme asi na tom, že jeho náplní je 

analyzování, tvorba cílů a jejich neustále porovnávání se současnými hodnotami. 

Závěrem podotýkám, že logistický controlling významně ovlivňuje ekonomiku 

podniku, a to jen v případě strategického a správného nastavení normativů a současně 

vyžaduje logistický způsob myšlení, tj. oproštění se od funkčního řízení a důsledného 

zavedení procesního řízení na základě logistických principů. Při překonávání dosavadních 

způsobů řízení je třeba důsledně aplikovat managment řízení změn. Je nutné podotknout, že v 

organizaci jako jsou ČD, a.s. i přes viditelné změny jsou stále značné rezervy, a to právě v 

uplatňování principů logistiky zejména na úseku spolupráce jednotlivých útvarů v rámci 
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řízení podnikového logistického řetězce. Realizace controllingu je možná až jako následující 

fáze logistického řízení, controlling je doplňujícím faktorem, který zkvalitňuje celkový 

logistický systém. 

This work was supported by the University of Pardubice, project No.51030/20/SG520001. 
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ABSTRACT 

Global business concept is quite difficult and for companies becomes a challenge to 

manage corresponding processes with products from the perspective of production, 

distribution and logistics. Following the effectiveness of processes, particularly in 

recent years, become increasingly inflected issue the automation of processes in 

storage. Automatized systems represent a higher initial investment, compared to the 

application of traditional technologies, however, in the coming years saving the cost of 

human labor, eliminate human mistakes and makes faster handling. 
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AUTOMATIZACE PROCESŮ VE SKLADOVACÍCH 

REGÁLOVÝCH SYSTÉMECH 

Anotace: Globální pojetí obchodu je vcelku náročné a pro podniky se stává výzvou, jak řídit 

odpovídající procesy s produkty z perspektivy výroby, distribuce i logistiky. V návaznosti na 

efektivitu procesů se zejména v poslední době stává stále častěji skloňovanou otázkou 

automatizace procesů ve skladování. Automatizované systémy představují vyšší počáteční 

investici, oproti aplikaci tradičních technologií, v následujících letech však šetří náklady na 

lidskou práci, vylučují chybování lidského faktoru a zrychlují manipulaci se zbožím.   

Klíčová slova: skladování, skladovací regálové systémy, automatizace, regálový sloupový 

zakladač, shuttle system. 

1 ÚVOD 

Splnění základního cíle logistiky - výrobky ve správný čas, na správném místě,  

za přiměřené náklady, úzce souvisí s problematikou zásob, skladování, vytvoření optimálních 

skladovacích prostor apod. 

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.  

V souvislosti s problematikou skladování se do popředí dostává otázka nákladů a jejich 

optimalizace. Firmy se snaží snižovat své náklady na nejnižší možnou úroveň a zefektivňovat 

veškeré své procesy.  

Globální pojetí obchodu je vcelku náročné a pro podniky se stává výzvou, jak řídit 

odpovídající procesy s produkty z perspektivy výroby, distribuce i logistiky.  

V návaznosti na efektivitu procesů se zejména v poslední době stává stále častěji 

skloňovanou otázkou automatizace procesů ve skladování. 

Automatizované systémy představují vyšší počáteční investici, oproti aplikaci tradičních 

technologií, v následujících letech však šetří náklady na lidskou práci, vylučují chybování 

lidského faktoru a zrychlují manipulaci se zbožím.   
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2 Automatizované regálové systémy 

Technologický vývoj pro automatizaci skladů postupuje rozhodně rostoucím trendem. 

Všeobecně existuje mnoho procesů, které lze ve skladu automatizovat, čili nahradit lidský 

faktor strojem nebo informačním systémem. Při plánování skladovacího systému, včetně 

stupně jeho automatizace, je třeba zvážit mnoho důležitých faktorů. Mezi nejdůležitější 

faktory patří struktura sortimentu (druh, velikost, hmotnost a také počet skladovaných 

položek), průměrné množství jednotlivých odběrových položek a použité manipulační 

jednotky. Dále je to obrátka zboží ve skladu, to znamená počet uskladnění a vyskladnění za 

určitý časový úsek (například za jeden den). S touto veličinou je třeba počítat v krajních 

(špičkových) hodnotách. Také je třeba uvažovat prostorové uspořádání skladu, to znamená 

jeho rozměry a členitost. Neméně důležitým faktorem jsou požadavky skladovaného zboží na 

klima (teplota, čistota apod.)  

Obecně lze říci, že automatizace skladu je tím efektivnější, čím vyšší je počet 

uskladnění a vyskladnění a čím nižší je průměrné množství jednotlivých odběrových položek. 

3 Základní typy dodávaných systémů 

3.1 Regálový sloupový zakladač a paletové regály 

Jednou z nejrozšířenějších možností automatizace je využití regálového sloupového 

zakladače v součinnosti s paletovými regály. Regálové sloupové zakladače jsou určeny 

k automatické manipulaci různých typů manipulačních jednotek ve skladu vybaveném 

statickými regálovými systémy. Funkce sloupového zakladače se zakládá na principu pohybu 

po kolejnici v uličce mezi regály a manipulaci (zakládání a vyskladňování) s manipulační 

jednotkou (paleta apod.) v regálovém systému popřípadě mimo sklad. Důležitým požadavkem 

je tvarová a rozměrová přesnost manipulační jednotky, která je detekována pomocí 

monitorovacího systému u vstupu do systému.  
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Obrázek 1 Regálový sloupový zakladač a paletové regály 

 
3.2  Regálový sloupový zakladač a spádové paletové regály 

Další podobnou možností je použití regálového zakladače s využitím regálových 

systémů se spádem. Spádové regály obecně slouží k efektivnějšímu využití skladové plochy a 

k usnadnění a zjednodušení manipulace s materiálem. Umožňují pohyb zboží ve skladu 

systémem FIFO, to znamení „první tam první ven“. Tento systém zakládání je vhodný 

zejména pro zboží s určitou dobou expirace. Výhodou je plynulost pohybu manipulačních 

jednotek skladem. Spojením tohoto systému se zakladačem, tedy jeho automatizací, se stává 

velice rychlou, spolehlivou, plynulou a prostorově velice výhodnou variantou skladování. 

V běžné praxi je zboží dopraveno vidlicovým vozíkem ke vstupu a další vozík pak 

manipulační jednotky vyzvedává na konci kanálů. 

Ve většině případů je automatizovaný skladový systém přímo napojený na WMS 

(Warehouse management system) – integrovaný systém řízení skladování, jehož 

prostřednictvím se pohyb manipulačních jednotek plánuje i kontroluje. Každý zakladač má 
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vlastní řídící software, který komunikuje s WMS a umožňuje tak optimalizovat všechny 

procesy skladování.  

Další možností tohoto typu automatizovaného skladu je samonosný opláštěný sklad 

(neboli SILO). Regálový systém je na vnějších stranách opláštěný a stává se tak nosným 

prvkem vzniklé budovy. Regály jsou obvykle doplněny regálovým zakladačem.   

3.3  SHUTTLE system 

Kompromisem mezi standardním statickým a plně automatizovaným skladem se 

v poslední době stává dynamické skladování v podobě shuttle system - vysokokapacitní 

paletový skladovací systém k uložení palet prostřednictvím dálkově řízeného přístroje. Princip 

manipulace je založen na postupu, kdy paleta je uložena na počátek kanálu prostřednictvím 

vysokozdvižného vozíku a přístroj pomocí zdvihací plošinky paletu nadzdvihne a pojíždí s ní 

v daném regálovém kanálu po speciální dvoustupňové šíně. Manipulační operace jsou řízeny 

dálkovým ovládáním nebo jsou opět řízeny prostřednictvím WMS. Přístroj se pohybuje 

pomocí čidel a ukládá palety například na první volné místo v daném kanálu (dle 

naprogramování). 

 

Obrázek 2 SHUTTLE system 

Mezi nejvýznamnější výhody tohoto systému patří rozhodně flexibilita, podložená 

možností využití principu skladování FIFO i LIFO a je uzpůsoben pro ukládání různých 

velikostí manipulačních jednotek. 
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Obrázek 3 SHUTTLE system 

4 ZÁVĚR 

Investice do automatizovaného regálového systému přináší řadu výhod. Mezi 

nejdůležitější bezesporu patří zvýšení kapacity skladování (díky využití plochy, která by ve 

standardním skladu byla použita pro manipulaci vozíků), zvýšení produktivity práce 

(především rychlostí manipulace a eliminací pochůzek a hledání zboží) a přesnost práce 

(systém je schopen operátorovi ukázat přesnou lokaci a počet kusů), při dodržení všech 

opatření tyto systémy patří mezi nejbezpečnější, velice plynulé a spolehlivé pracovní 

prostředky.  

Přes nesporné výhody automatizovaných skladovacích systémů však záleží na 

požadavcích dané firmy, které regálové systémy (zda statické, automatizované či dynamické) 

budou nejlépe splňovat požadavky. V dnešní době existuje na trhu celá škála skladovacích 

regálových systémů a záleží na prioritních požadavcích firmy, které systémy budou optimální. 

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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TERM (2011 - 2015) 
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ABSTRACT 

The aim of this article is to highlight the current status of the In-Card program that is provided 

by Czech Railways and produce a report for the medium term 2012-2015. 

The current discount offers and an additional service provided for In-Cards is followed by a 

description of the scope of operation for this type of chip cards. 

To this day, Czech Railways are lacking the necessary tools to work with loyal customers that 

are using their cards, which are indicated also by a comparative study for card usage by 

European railway operators. 

The current priorities for the In-Card development program are mainly focused in increasing 

revenues from travel fares per cardholder, the introduction of the new so-called „In-Card 

Start“ variant and ensuring active communication with customers in order to „up-sell“ other 

Czech Railways products. 

The conclusion contains recommended measures that present potential in many areas of 

resource revenues for Czech Railways. The study produced estimates for the annual revenues 

of Czech Railways based on the impact of introducing the “In-Card Start” variant and 

initiating active communication with extended In-Card holders. 
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STRATEGIE ROZVOJE IN-KARTY VE STŘEDNĚDOBÉM 

HORIZONTU (2011 – 2015) 

Abstrakt: Cílem tohoto článku je poukázat na současný stav, ve kterém se nachází In-karta 
Českých drah a výhled ve střednědobém horizontu 2012 – 2015. Současná nabídka slev a 
doplňkových služeb na In-kartě předchází popisu rozsahu fungování této čipové karty. České 
dráhy do současné doby nemají potřebné nástroje pro práci s loajálními zákazníky, kteří kartu 
využívají, což představuje také srovnávací studie využití karet evropskými železničními 
dopravci. Priority rozvoje In-karty ve střednědobém horizontu jsou zejména v pokračování ve 
zvyšování tržeb z jízdného na jednoho držitele karty, zavedení nové varianty tzv. „In-karty 
Start“ a navázání aktivní komunikace se zákazníky s cílem „up-sellingu“ dalších produktů 
Českých drah. Závěr obsahuje doporučená opatření, která představují potenciál v mnoha 
oblastech zdrojů výnosů pro České dráhy. Studie odhaduje dopady zavedení varianty „In-
karta Start“ a zahájení aktivní komunikace s rozšířeným kmenem držitelů In-karty na roční 
výnosy Českých drah. 

1. SOUČASNÝ STAV VYUŽITÍ IN-KARTY 

1.1 Důvody zavedení In-karty a její současná podoba 

Čipová karta In-karta nahradila papírové průkazy na slevy a současně nese několik 

dalších funkcí. Po zaplacení registračního poplatku má cestující po dobu platnosti In-karty 

nárok na slevy na jízdném a další benefity. 

Důvody zavedení In-karty 

Průkazy na slevu 

Karta nahradila v roce 2006 papírové průkazy opravňující držitele k nákupu jízdného 

za nižší cenu oproti obyčejnému jízdnému. Poskytnutá sleva, kompetitivní vzhledem k jiným 

druhům osobní dopravy, by měla udržet majitele karty jako zákazníka Českých drah a 

stimulovat jej k jízdám vlakem. 

Průkazy pro zaměstnance 

Karta současně nahradila papírové poukázky pro zaměstnance Českých drah. 

Nosič dalších nástrojů Českých drah 

Vedle primární cenotvorné funkce se karta následně stala nosičem dalších nástrojů 

Českách drah pro cestující – elektronické peněženky EPIK (v roce 2008) a zákaznického 

programu ČD Bonus (v roce 2008). 



13th International Scientific Conference 
LOGI 2012 

298 2222222929229888

Aktuální nabídka In-karty pro cestující 

Tři úrovně slev z ceny jízdného (25, 50 nebo 100 %) s odlišnou cenou pro různé 

skupiny cestujících* podle věku (slevové „aplikace“) – funguje na bázi aplikace uložené 

v čipu. 

Rail-plus nabídka slev pro mezinárodní jízdné – funguje na bázi vizuální kontroly. 

Elektronická peněženka pro platby v rámci Českých drah – aplikace uložena v čipu. ČD 

Bonus – slevy a výhody pro držitele In-karty u partnerů Českých drah – funguje na bázi 

vizuální kontroly. Nosič traťového jízdného nebo časového doplatku pro 1. třídu – jízdné je 

uloženo v čipu. 

*Výhody nebo cena In-karty se liší pro skupiny: děti do od 6 do 15 let, cestující od 15 do 26 let, cestující od 70 

let a ostatní cestující. 

1.2 Rozsah současného fungování In-karty 

In-karta v současné době představuje pro České dráhy především nástroj cenotvorby, 

částečně je využívána platební funkcionalita. 

Využívané komponenty In-karty 

Několika druhů „zákaznických aplikací“ se specifickým složení slev a   benefitů. 

Aplikace využívají většinu datového prostoru na kartě, pro další 

není v současné době prostor. 

 

Do jara 2010 nebyly připraveny všechny podklady pro akceptaci EPIK a 

funkcionalita nebyla aktivně komunikována. 48 % ze 

současných plateb je realizováno na UNIPAJ a 5 % na POP. 

 

Probíhá zapojování dalších parametrů, agenda vyžaduje významnější personální 

zajištění. Absence dat o využití a vnímání cestujícími. Výhody 

partnerů souběžně poskytovány držitelům In-karty i cestujícím 

s papírovou jízdenkou Českých drah. 

 

Funguje v případě síťového jízdného In-gold a traťových jízdenek. Intenzivnějšímu 

využití brání dosud nezajištěné on-line spojení POP. 

 

Zatím nevyužívané komponenty In- karty 
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Nevyužívá se komunikace s klienty, kteří poskytli souhlas s oslovováním ze strany Českých 

drah. 

 

Zařízení Českých drah čtou karty některých regionálních IDS. In-karta není 

akceptována mimo České dráhy. 

 

Data o chování zákazníků nejsou využívána, nejsou 

k dispozici nástroje pro jejich analýzu. 

 

 

1.3 Chování zákazníků s In-kartou 

In-karta je držena loajálními zákazníky, kteří ročně tvoří téměř třetinu celkového 

objemu přepravy Českých drah. Přesto České dráhy v současné době nedisponují nástroji pro 

práci s držiteli In-karet a cíleným navyšováním jejich poptávky. 

Tab. 1 Objemy a tržby za jízdné ve vnitrostátní přepravě (nezahrnuje IDS) 

 Cestující s In-kartou Ostatní cestující 

Podíl na celkovém 

objemu přepravy ČD (oskm) 
31 % 69 % 

Podíl na celkovém 

objemu tržeb ČD (Kč) 
23 % 77 % 

Roční objem tržeb na 

jednoho cestujícího 
2 813,- Kč/rok N/A 

 

Tab. 2 Změna objemu přepravy zákazníků s/bez In-karty (nezahrnuje IDS) 

 2008 (tis. 

oskm) 
2009 (tis. oskm) Změna 

Cestující 

s In-kartou 

1 587 197 

(28 %) 

1 647 060 

(31 %) 
+ 3,8 % 

Cestující 

bez In-karty 

4 026 842 

(72 %) 

3 713 278 

(69 %) 
- 7,8 % 

Celkem 5 614 039 5 360 338 - 4,5 % 
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 Celková sleva poskytnutá držitelům In-karet v roce 2009 dosáhla výše řádově až 330 

milonů Kč pokud by fungovala nulová elasticita a zákazníci nakoupili plné jízdné na 

stejný objem přepravy. 

 36 % z výše uvedené slevy bylo kompenzováno poplatky za vydání karet a prodej aplikací 

(v celkové sumě 119 mil. Kč), zbývající část by měla být optimálně kompenzována 

odpovídajícím navýšením poptávky držitelů karty – České dráhy ovšem k vyhodnocení 

těchto vlivů nemají potřebná data. 

 Z porovnání vývoje poptávky zákazníků In-kartou a bez vyplývá, že In-karta je držena 

loajálními zákazníky. Například v roce 2009 celkový objem přepravy (v oskm) zákazníků 

bez In-karty klesl o 7,8 %, zatímco objem přepravy zákazníků s In-kartou naopak vzrostl 

o 3,8 %. 

 Z dostupných dat však nelze jednoznačně prokázat míru vlivu In-karty na loajalitu 

zákazníků Českých drah. 

 

1.4 Hlavní závěry srovnávací studie využití čipových karet železničních dopravců 

Celková koncepce využití čipových karet evropskými železničními dopravci se 

zásadně neliší od In-karty Českých drah. Většina porovnávaných karet ovšem nabízí 

komplexnější škálu benefitů, navázaných na cestování zahrnující i použití u dalších 

poskytovatelů veřejné dopravy. 

Analyzované subjekty – BahnCard (Německo), VORTEILScard (Rakousko), 

Halbtax (Švýcarsko), OV-chipkaart (Nizozemí), Railcard (Velká Británie). 

 

Karty dávají držiteli nárok na slevu při nákupu jízdného ve výši 25 a 50 %. Slevy 

a výhody může cestující čerpat nejen u drážního dopravce, 

který mu kartu vystavil, ale také u dalších dopravců dané 

země. Při přepočtení ceny In-karty (s aplikací) na ekvivalent objemu 

kilometrů ve standardním jízdném vychází náklady na pořízení In-karty vyšší než u 

zahraniční konkurence. 

Časová platnost porovnávaných karet je ve většině případů nastavena na dobu 

jednoho roku. 
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Všechny porovnávané karty drážních dopravců, s výjimkou Railcard, nabízejí 

možnost propojit kartu s existujícím bankovním účtem držitele nebo 

variantu karty, která je propojená s platební kartou banky.  

 

Bonus program představuje jednu z nejpoužívanějších 

doplňkových funkcí kartových systémů Německa, 

Rakouska a Švýcarska, která podporuje celkovou 

atraktivitu karty. 

 

Základní varianty karty existují u většiny porovnávaných drážních dopravců v 

různých modifikacích určených pro různé tarifní skupiny. 

Všechny tyto karty jsou jednoznačně vizuálně odlišeny a 

kontrola nároku na slevu či jiné služby probíhá pohledem 

obsluhy, nikoliv prostřednictvím čtecích zařízení jako v případě 

Českých drah. 

1.5 Zhodnocení současného stavu In-karty 

Stávající koncept In-karty vychází z modelů zahraničních dopravců, České dráhy 

dosud plně převzaly a implementovaly oblast systému slev na jízdném. Českým drahám 

doposud chybí informace o dopadech In-karty na tržby a nebylo tak možné specifikovat 

strategický cíl a rozvoj fungování In-karty. Prodeji In-karty nenásledují další kroky 

komunikace s držiteli. 

 

       Zamýšleným cílem In-karty je přispět k udržení zákazníků u cestování 

s ČD prostřednictvím kompetitivní ceny (případně dalších 

benefitů) a eliminovat odchod ke konkurenci. České dráhy 

dosud zavedly většinu funkcionalit obvyklého modelu čipových 

karet dopravců. 

 

Nejsou definovány strategické cíle pro In-kartu jako počet cílových zákazníků, 

kvantifikované dopady na tržby Českých drah, obrat e-peněženek 

apod. Jsou nastaveny jen dílčí obchodní cíle jako počet 

prodaných aplikací. Současně není In-karta navázána na plnění 
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vrcholových cílů Českých drah (např. růst tržeb, defenzivní cenová strategie vůči 

nastupujícím konkurentům, ofenzivní zisk podílu na dálkových tratí na úkor autobus. dopr.). 

 

Rozsah využívání služeb Českých drah (objem oskm) zákazníky s In-kartou 

klesá v letech 2006 – 2009 méně než objem cest realizovaných 

zákazníky bez In-karty – In-karta je využívána 

 loajálními zákazníky. Chybí detailní data o výsledcích fungování 

nastaveného konceptu In-karty. Není identifikován rozsah dopadu na tržby. Není 

odlišen efekt In-karty od efektů dalších opatření Českých drah. Nejsou zpracovávána data o 

chování cestujících s In-kartou. Chybí data od cestujících o vlivu In-karty na jejich chování. 

 

              Nepracuje se s kmenem zákazníků In-karty. Držitelé nejsou 

oslovováni, nevyužívají se data o jejich chování. Kmen 

potenciálních držitelů je nastaven jako relativně úzká cílová 

skupina (limitem je roční útrata za jízdné zhruba 2 tis. Kč). 

 

Řízení komponent In-karty není v rámci Českých drah řešeno produktově a 

je v současné době organizačně roztříštěno.  

 

2. ROZVOJ A VYUŽITÍ IN-KARTY JAKO PROSTŘEDKU ŘÍZENÍ 

VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY 
 

2.1 Změna konceptu In-karty z pohledu Českých drah 

In-karta dosud plnila v prostředí Českých drah roli slevové karty pro časté cestující. 

Do budoucna by však měla být navíc rozvíjena jako prostředek umožňující Českým drahám 

přístup ke kmeni držitelů za účelem aktivní komunikace a up-sellingu. 

 

 

Současný koncept In-karty                                   Vize In-karty do budoucna 
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3. DALŠÍ POSTUP VE STŘEDNĚDOBÉM HORIZONTU 2012 – 2015 

3.1 Priority rozvoje In-karty ve střednědobém horizontu 

Priority ve střednědobém horizontu 2012 – 2015 

CRM a prodejní fáze  

 Pokračovat v dosavadních rozvojových opatřeních In-karty s cílem zvyšovat tržby 

Českých drah z jízdného na jednoho držitele karty 

 Prostřednictvím zavedení nové varianty „In-karty Start“ rozvíjet kartu jako nástroj 

akvizice občasných cestujících ČD a „necestujících“ 

 Navázat na akvizici nových držitelů karty aktivní obchodní komunikací s cílem             

up-sellingu dalších produktů Českých drah  

3.2 Opatření v období 2012 – 2015 

Klíčovou oblastí rozvoje In-karty v letech 2012 – 2015 bude vedle revize parametrů 

In-karty v reakci na nová data o chování držitelů, zavedení nové varianty In-karty s cílem 

rozšíření kmene držitelů. Nad tímto kmenem budou nastaveny nové procesy komunikace a 

oslovování cestujících. 

 



13th International Scientific Conference 
LOGI 2012 

304 

Oblasti opatření 

Parametry In-karty 

Opatření 

 Na základě vyhodnocení dat o cestovních návycích jednotlivých segmentů upravit 

nastavení parametrů jednotlivých typů karet (cena aplikací, cena za vydání karty, výše 

slevy, délka platnosti karty délka platnosti aplikací). 

 Zajistit odlišnou vizuální podobu jednotlivých typů In-karet.  

Nová varianta In-karty 

Opatření 

 Zavést novou variantu In-karty (tzv. „In-karta Start“) s věrnostním programem založeném 

na principu spoření km nebo Kč (např. za každých 100 ujetých km získá zákazník dalších 

8 km zdarma). 

 Cíleně penetrovat variantu In-karta Start mezi skupinu příležitostně cestujících a 

„necestujících“ a rozšířit tak kmen držitelů In-karty (komunikovat In-kartu jako kartu, 

která se vyplatí každému). 

 Vydávat In-kartu Start zdarma nebo za malý poplatek. Vydání „In-karty Start“ podmínit 

poskytnutím e-mailové a kontaktní adresy držitele. 

 Umožnit vydání In-karty Start bez čekání 

 Navázat In-kartu Start na jeden kokrétní zákaznický účet, k němuž bude mít uživatel 

přístup přes internet (karta nebude personalizovaná, bude sloužit pouze jako indikátor). 

CRM a komunikace 

Opatření 

 Realizovat efektivní přímou komunikaci s držiteli In-karty za účelem up-sellingu a cross-

sellingu. 

 Specifikovat CRM procesy a připravit technické podmínky pro zavedení CRM systému, 

který podpoří procesy zpracování dat, cílené komunikace a vyhodnocování odezvy 

zákazníků. 
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Organizace a procesy 

Opatření 

 Provázat reporting tržeb, vydaných karet, prodeje aplikací a prodeje jízdného, nastavit 

monitorovací a controlingové procesy. 

3.3 Přehled variant In-karty v roce 2012 

Výhledově budou mít České dráhy dva hlavní typy In-karty a to In-kartu se 

slevovými aplikacemi a „In-kartu Start“. 

 
Stávající varianta In-karty 
S upravenými parametry 

In-karta Start 
(předpokládané 
parametry) 

Komu je karta 
určena 

Častí cestující s ČD 
Příležitostní cestující, 
„necestující“ s ČD 

Cíl 
Posílení loajality, růst výnosů 

na držitele 
Akvizice držitele up-sell 

 
Typické cestovní 

chování 
Utratí za jízdné více než 2 000 

Kč/rok 
Cestující nepravidelně, 
utratí 200 – 800 Kč 

Hlavní bendit na In-
kartě 

Aplikace se slevou 25 %, 50 
% a 100 % 

Sbírání kilometrů 
najetých vlakem nebo korun 

utracených za jízdné 

Podmínky vydání In-
karty 

 Vydání standardní žádosti s 
fotografií 

 Poskytnutí kontaktních 
informací* 

 Zaplacení poplatku za vydání 
karty 

 Vydání karty do 14 dnů 

 Vyplnění zjednodušené 
žádosti bez fotografie 

 Poskytnutí kontaktních 
informací 

 Vydání karty na počkání 
 

Navázání na 
zákaznický účet v CRM 
systému  

ANO ANO 

ČD Bonus ANO jako doplňkový benefit  ANO jako druhá hlavní 
motivace k pořízení karty 
vedle věrnostního programu  

EPIK ANO NE 
* Jméno a příjmení, kontaktní poštovní adresa, e-mail, datum narození. Podpisem na přihlášce poskytuje 

zákazník dobrovolně společnosti České dráhy svůj souhlas k tomu, aby uvedené osobní údaje a také údaje o 

zákazníkových cestovních zvyklostech společnost zpracovávala pro účely zařazení do databáze zákazníků s In-

kartou, zaslání nabídek služeb a zboží poskytovaných společností České dráhy nebo jejími obchodními partnery, 

provádění marketingových výzkumů. 
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3.4 Výnosový potenciál doporučených opatření 

Doporučená opatření představují potenciál v několika oblastech zdrojů výnosů pro 

České dráhy. Odhad přímých dopadů zavedení varianty In-karta Start a zahájení aktivní 

komunikace s rozšířeným kmenem držitelů In-karet představuje inkrement zhruba 150 mil. 

Kč ročně ve výnosech Českých drah 

Přínosy dlouhodobých opatření 

1) Nárůst prodeje jízdného cestujících s In-kartou: 

 Nárůst tržeb výsledkem up-sellingu  

  Eliminace odchodu ke konkurenci nebo jinému druhu dopravy 

2) Navýšení prodeje In-karet (a aplikací) 

3) Nárůst prodeje jízdného cestujících s In-kartou Start:  

 Nárůst tržeb výsledkem up-sellingu  

  Eliminace odchodu ke konkurenci nebo jinému druhu dopravy 

4) Optimalizace tržeb úpravou cen In-karty a cestovních výhod  

Identifikace potenciálu navýšení tržeb 

Odhad výnosových dopadů „Nárůst jízdného cestujících s In-kartou“ (oblast přínosů 

č. 1) a „Nárůstu jízdného cestujících s In-kartou Start“ (oblast přínosů č. 3) dosahuje při 

použití níže uvedených konzervativních parametrů a předpokladů uvedených v příloze uvádí 

zhruba 150 mil. Kč ročně v ustáleném stavu. 

Jde o stav po náběhu a dosažení penetrace In-karty Start na úrovni 400 tisíc držitelů 

(300 tisíc stávající a 100 tisíc noví zákazníci). 
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In-karta 

In-karta Start: 
stávající zák. 

In-karta Start: 
noví zák. 

Velikost kmene 350 tis. 300 tis. 100 tis. 
Tržby/rok na 

zák. 
2 834 Kč za rok 800 Kč za rok 300 Kč za rok 

Roční nav. tržeb 
(%) 

 
6 % 20 % N/A 

Roční nav. tržeb 
(Kč) 

 
60 mil. Kč 64 mil. Kč 30 mil. Kč 

Cel. nárůst tržeb 
(Kč) 

 
154 mil. Kč 
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ABSTRACT 

This article is focused on international export, especially on export from Czech 

Republic. The aim is to show readers differences between transport modes, countries 

and even groups of transported commodities. 
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SMĚROVÉ PROUDY VÝVOZU Z ČESKÉ REPUBLIKY 

Anotace: Článek se zaměřuje na směrové proudy vývozu z České republiky, přičemž zkoumá 

především rozdíly ve vyváženém objemu do jednotlivých zemí, dále pak na rozdíly 

v jednotlivých druzích dopravy a v neposlední řadě na rozložení vyváženého zboží podle 

skupin komodit. 

Klíčová slova: vývoz, doprava, Paretův diagram. 

Introduction 
Transport is significant part of Czech economy. If we are talking about transport 

measured in tons, there has been decrease in past years. 

  
Source: MDCR, author 

Fig. 1 – Development of goods transport in Czech Republic (in tons) 
 
In 2010 the number of transported goods was at 80 % level of numbers from the year 

2005. In this time decline from 2009 was only 2 %, but difference between 2009 and 2008 

was the highest (it was decline of 15 %). 

These numbers are given especially because of domestic transport. If we focus on 

international, there has not been such significant decline, except 2009, the year after “crisis”. 

In 2006 and 2009 the number of international transport even grows. 
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1. Export and import 
Export and import has almost the same rate on the international transport, but there is 

slightly difference in benefit for export in every year. 

 
 Source: MDCR, author 

 
Fig. 2 – Development of export and import (in tons) 

 
Export is provided by different modes of transport. Their participation on international 

transport is not the same as we can see on fig. 3. The biggest share, more than a half of all 

tons (51 %), is transported on the road, next is the railway transport (48 %). Air and waterway 

transport has insignificant share in comparison with road and railway. 

 

 
Source: MDCR, author 

Fig. 3 – Proportion of individual transport modes on international transport, 2010 
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Next analyses are based on data from 2010, because data from 2011 wasn’t available in 

time of writing this article. 

 Czech exporters are directed to different countries, whereas most of goods are exported 

to neighboring countries – so Germany, Slovakia, Austria and Poland are on the top of 

countries, where our exporters are mostly transported goods. Almost 80 % of exported tons go 

to these countries. 

 
Source: MDCR, author 

Fig. 4 – Pareto chart for export in individual countries 

We can see different numbers given by the different modes of transport. 90 % 

goods transported by rail go to next five countries 

 Germany (27 %) 
 Austria (21 %) 
 Poland (20 %) 
 Slovakia (18 %) 
 Hungary (5 %) 

 

90 % goods transported by road go to next nine countries: 
 Germany (45 %) 
 Slovakia (14 %) 
 Austria (10 %) 
 Italy (6 %) 
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 Poland (5 %) 
 France (4 %) 
 Hungary (3 %) 
 Netherlands (2 %) 
 Belgium (2 %) 

 
Almost every waterway transported good goes to Germany (94 % of all), the next 

6 % are goods exported to Netherlands, Belgium and France. 

In air transport the export is directed to many different countries (to 37) fairly 

evenly, only to one of them (Russia) is transported more then to others (18 % of tons). 

The ratio in other countries is mostly between 1 and 5 %. 

 

2. Export and import to Neghbouring coutrnies 
In air transport is export directed to many different countries (to 37) fairly evenly, 

only to one of them (Russia) is transported more then to others (18 % of tons). The 

ration in other countries is mostly between 1 and 5 %. 

Exported goods to neighboring countries are about 80 % of all goods exported 

from Czech Republic. We can see on fig. 5, how is this load divided among these 

countries. Almost half of exported tons are directed do Germany. On the other side of 

the list is Poland with only 14 %. 

 

 
Source: MDCR, author 

Fig. 5 – Share of exported goods to neighboring countries 
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Transported goods are classified into 20 groups, which are: 
1 Products of agriculture, hunting, and forestry; fish and other fishing products 
2 Coal and lignite; crude petroleum and natural gas 
3 Metal ores and other mining and quarrying products; peat; uranium and thorium 
4 Food products, beverages and tobacco 
5 Textiles and textile products; leather and leather products 
6 Wood and products of wood and cork (except furniture); articles of straw and plaiting 
materials; pulp; paper and paper products; printed matter and recorded media 
7 Coke and refined petroleum products 
8 Chemicals, chemical product, and man-made fibres; rubber and plastic products; 
nuclear fuel 
9 Other non-metallic mineral products 
10 Basic metals; fabricated metal products, except machinery and equipment 
11 Machinery and equipment n.e.c.; office machinery and computers; electrical 
machinery and apparatus n.e.c.; radio, television and communication equipment and 
apparatus; medical, precision and optical instruments; watches and clocks 
12 Transport equipment 
13 Furniture; other manufactured goods n.e.c. 
14 Secondary raw materials; municipal wastes and other wastes 
15 Mail, parcels 
16 Equipment and material utilised in the transport of goods 
17 Goods moved in the course of household and office removals; baggage transported 
separately from passengers; motor vehicles being moved for repair; other non-market goods 
n.e.c. 
18 Grouped goods:a mixture of types of goods which are transported together 
19 Unidentifiable goods: goods which for any reason cannot be identified and therefore 
cannot be assigned to groups 01 – 16 
20 Other goods n.e.c. 

 
We can see in following charts, which commodities are the most exported to different 

countries. For this detailed research were chose only neighbored countries because of their 

dominant share on total export. 

 

2.1 Germany 
20 % of export going to Germany is given  by products of agriculture, hunting, and 

forestry; fish and other fishing products. 80/20 is typical Pareto formula. In fig. 6 we can see 

that in this case the formula is 80/40 – it means that 80 % of total exported tons are divided 

into only 40 % of goods categories. 
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Source: MDCR, author 
Fig. 6 – Pareto chart for exports to Germany 

 

2.2 Slovakia 
The ratio in Slovakia is 80/35, therefore 35 % of goods categories participate on 

80 % of exports. The main group of goods is coal and lignite; crude petroleum and 

natural gas (almost 40 % of total sum of exports) and the other main group is other 

non-metallic mineral products and food products, beverages and tobacco. 

 
 

 
Source: MDCR, author 

Fig. 7 – Pareto chart for exports to Slovakia 
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2.3 Austria 
As like to Germany, the commodity that is most exported to Austria is coal and lignite; 

crude petroleum and natural gas (almost 37 %). In the second place are products of 

agriculture, hunting, and forestry; fish and other fishing products – this group participates 

with 20 %, and with less than 12 % on the third place is wood and products of wood and cork 

(except furniture); articles of straw and plaiting materials; pulp; paper and paper products; 

printed matter and recorded media.  The ratio in this case is 80/25, therefore 80 % of export is 

given by only 25 % of goods category. 

 

 
 

Source: MDCR, author 
Fig. 8 – Pareto chart for exports to Austria 

2.4 Poland 
The ratio in Poland is 80/30. The most exported group of good to this country is again 

coal and lignite; crude petroleum and natural gas (30 %), basic metals; fabricated metal 

products, except machinery and equipment (16 %) and coke and refined petroleum products 

and secondary raw materials; municipal wastes and other wastes (10 % both). 
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Source: MDCR, author 

Fig. 8 – Pareto chart for exports to Poland 
 

 Conclusion 
The hypothesis that the most amount of exported goods go to neighbor’s countries was 

confirm in this article, even if there are some differences in transport modes. The main article 

which is exported is coal and lignite; crude petroleum and natural gas and products of 

agriculture, hunting, and forestry; fish and other fishing products. 
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ABSTRACT 

This article is about actual and operative methods; used in e-commerce, it gives a 

confident and practical start in the cross-border trading. In business, it´s important to 

be able to follow practical recommendations have been used to achieve great 

professional success. The overview offers which productive solution for organization 

of reliable approaches that are providing higher quality delivery. 
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IMPORTANCE OF DISTRIBUTION IN E-COMMERCE 

Introduction 

Nowadays, even traditionally trading proposals have found it difficult to remain 

attractive to consumer. E-commerce represents a great opportunity for business environment 

to extend brand and apperceive new market. This trend has helped to build up the strong on-

line e-business model, to improve modern channel of active selling and to create a growing 

logistic industry. New technology can grant unlimited resources for consumer choices, 

companies have to come unlikely changeable just to survive in promotional competition.  

Current requirements of potential clients have been changed and they expand. This 

can be demonstrated by considering unsteady tendency of buyers’ behavior. More customers 

prefer to purchase online buying instead of the physical stores. Motivation to this position is 

based on a few primary factors: to order the requested product at the best price; detailed 

description of product or service; secure methods of payment. Customer demand puts pressure 

on on-line market and companies would undoubtedly need to take professional direction in 

high-end shipping. Thus logistic services have been completely realized and succeed 

by innovative methods and improvement of distribution. 

1 Effective methods of development within e-commerce 

The first step to become a really masterly organization in e-commerce is to give 

attractive structure of presentation on a web site. It might be powerful and tempting facilities 

that are getting more and more on-line shoppers’ attention. Generally, introduction of 

supplementary technology will enable to build durable relationship with new internet users. 

Web-sellers improve the consumer environment in e-commerce by innovation application 

“Video advertising is one of the fastest-growing opportunities online today, as well as one of 

the most promising online advertising formats”. [1]  

The first rule between merchant relations is to keep high level of productivity. E-

commerce companies which simplify process of the purchase have an incontestable 

advantage. For example, this premium trick takes place on zappos.ru. “The online shop 

retailer zappos.com includes labels for free return shipping, and does not charge a 

restocking.”[2] Free shipping is surely the best available offer in web trading channel. 

Importance of this service is certainly growing with dynamic competition of on-line shopping. 
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Attention should be given to the moments, in which customers do not have problems 

with presence of product in the stock and good quality of staff is needed as well. It is worth 

noticing, that abilities to handle customers individual orders and to perform information 

clearly in-time would stimulate trust in trading deal. The supplier’s responsibility is reducing 

beginners’ difficulties and leads to solution of current transportations problems. 

Understanding and foreseeing of clients expectation is fixing reputation of company and is 

bringing authority of customers at on-line selling. 

The second stage in the process of delivering of the product to the client includes 

various logistic and traffic operations. High-speed delivery is one of major opportunities 

to maintain client bases of companies. Moving customer’s product might be delivered by 

several ways few of them depends also on the regional or restrictive conditions. E-commerce 

runs into new occasional problems and needs to develop complex organization of distribution 

model. 

2 Development of distribution within e-commerce 

Prosperous logistic companies distribute ordered goods or services matching better 

purposeful processes from of the several possible providing options. Delivery routes are 

bonded by participants of the e-commerce system in an interdependence chain. Constant 

development and expansion of cooperative uniform relation can be gained by distribution 

solutions, which are used in e-business industry. Successful organization of distribution 

is supported by operative and widespread approaches. For example: 

1. It is necessary to choose suitable distribution model for delivery with the least 

amount of goods, that is why standard system for new distribution channel could be reshape. 

[3] 

2. Many e-commerce companies outsourcing as one of perspective direction in the 

distribution process. [4] Outsourcing is stronger function and it provides impressive rise of 

customer care. 

3. Procedures oriented on planning delivery time considering the characters of local 

region. 

4. Product should be transferred from the warehouse or directly from manufacturer to 

customers. [3]  
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5. Providers will experience less conflict in distributional channel due to building of 

fundamental model. [5]It is useful to arrange head contact center for receiving rapid 

messages, covering all participants within trading channel  

Bearing in mind, which suppliers are looking constantly for contemporary ways to 

satisfy consumer demands, growing trading power of competition influences all levels of 

service industry inevitable to form.  

Recommendations 

Distribution operations must be supported by knowledge and experiences of other 

leading logistic companies. Here is the list of efficiency recommendations, which are 

suggested to reach perfect solution on global on-line market: 

- Customer of on-line shops often prefers the home delivery, because it includes 

particular advantages for people who haven’t own transport or live in desolate 

locations. [6] Competent home delivery organize next factors, influencing the trip: 

fast and accurate fulfillment of the order, returned goods and home delivery must 

be done to the lead time,  

- Possible driving speed. It is important to take to account different types of roads in 

the suburbs and specific levels of traffic jams; 

- Parking place nearby the delivering point has to be planned and found as well; 

- to use total capacity of loading in one transportation link; 

- To create cost-effective plan for proximity of deliveries on similar days. 

Conclusion 

E-commerce concentrates on a larger number of models for distribution diversity. 

Innovation and economical methods have been entered to consumer environment promptly. 

The main challenge of business environment bases on the building of more complex and high-

quality services. Well–researched scenarios of planning simplified on-line selling and support 

quick profit. 
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ABSTRACT  

The paper deals with the characteristics of intermodal freight villages and analysis of 

modern logistics centers in the Czech Republic. The paper is also focused on the 

comparison of mentioned objects in terms of their lokalization, provided services and 

size of storage area. They are divided according to their modality and there is also the 

name of their developer or operator. 
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ANALÝZA ÚROVNE LOGISTICKÝCH CENTIER V ČESKEJ 

REPUBLIKE NA ZÁKLADE VYBRANÝCH KRITÉRIÍ 

Úvod  

Definícia verejného logistického centra (VLC) je v jednotlivých krajinách chápaná zhodne 

ako podnikateľské územie pre realizáciu dopravno-logistických procesov, do ktorých vstupujú 

obchodné a priemyselné prevádzky, ktoré sa stávajú jeho súčasťou. Vo VLC je zriadené 

stykové miesto rôznych druhov dopravy v tzv. termináli intermodálnej prepravy (1). 

Pre VLC sú odlišné modely majetkovo-právnych vzťahov. V Nemecku, Taliansku, 

Španielsku a Dánsku, kde taktiež hrajú úlohu aspekty dopravnej politiky, dominuje verejno-

privátne partnerstvo. Čisto privátne alebo silno investičné prevádzkované modely veľkých 

vývojárov logistických nehnuteľností, obvyklé modely v USA, sú vo výraznej miere 

využívané vo Veľkej Británii a Francúzsku (1). 

S pojmom VLC sa neviaže samotný cieľový stav v podobe odľahčenia dopravy, prípadne 

eliminácie dopravy alebo jej presun na iný druh dopravy, ale tiež prispôsobenie sa 

infraštruktúry na budúce požiadavky logistického trhu. Cieľový úžitok samotného 

logistického centra môže byť hodnotený len izolovane, jeho význam sa však zvyšuje so 

zapojením do siete ďalších logistických centier, ktoré na rôznej úrovni vzájomne kooperujú 

(1). 

ANALÝZA LOGISTICKÝCH CENTIER V ČESKEJ REPUBLIKE  

Česká republika momentálne nedisponuje žiadnym verejným logistickým centrom, 

ktorého výstavba bola podporená z verejných zdrojov. Vo všetkých prípadov ide 

predovšetkým o súkromné logistické centrá, ktorých výstavbu zabezpečili rôzne developerské 

spoločnosti a ktoré sú otvorené podnikateľskej verejnosti (2). 

V ČR, 21. 12. 2009 vláda ČR svojím uznesením zobrala na vedomie materiál 

,,Strategie podpory logistiky z veřejných zdrojů’’, v ktorej sú rozpracované základné 

podmienky podpory projektov umožňujúcich vybudovanie funkčnej siete intermodálnych 

VLC a intermodálnych terminálov. Materiál stanovuje rámcový postup ich prípravy, 

predpokladané finančné zdroje a náklady a identifikuje nadväzujúce opatrenia (1).  
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Na nasledujúcom obrázku č.1 je znázornená lokalizácia v súčasnosti prevádzkovaných 

logistických centier v ČR s rozlíšením podľa ich modality. 

 
       Monomodálne LC 

       Bimodálne LC (vybavené železničnou vlečkou) 

       Trimodálne LC (cesta – železnica – vnútrozemská vodná cesta/letecká doprava) 

Zdroj: autori 

Obr. 1 – Rozmiestnenie logistických centier v ČR 

Jednotlivým číslam zobrazeným na Obr. 1 zodpovedá nasledujúci zoznam, v ktorom je 

vždy uvedený názov LC/developer(i) LC, s rozdelením centier podľa krajov a modality. 

Plzeňský kraj: 
1.) Adelardis Park Plzeň/Adelardis, 
2.) CTPark Plzeň – Borská Pole/CTP Invest, 
3.) CTPark Bor/CTP Invest, 
4.) Business Park Plzeň Křimice/Amesbury, 
5.) D5 Logistics Park/Panattoni, 
6.) Industrial Park Stříbro/Heitman Orco, 
7.) Orange Park Nýřany/Mayfield, 
8.) ProLogis Park Štěnovice/ProLogis, 
9.) VGP Park Nýřany/VGP, 

Ústecký kraj: 
10.) CTPark Teplice/CTP Invest, 

57 

12 
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11.) Green Square Teplice/Contera, 
12.) Logistic Park Lovosice/HB Reavis a ČD-DUSS Terminál, 
13.) CTPark Louny/CTP Invest, 
14.) VGP Park Předlice/VGP, 

Liberecký kraj: 
15.) VGP Park Liberec/VGP, 
16.) VGP Příšovice/VGP, 
17.) CTPark Liberec/CTP Invest, 

Královohradecký kraj: 
18.) VGP Park Hradec Králové/VGP, 

Stredočeský kraj: 
19.) VGP Park Mladá Boleslav/VGP, 
20.) UNO Industry Park Bezdečín/UNO Group, 
21.) CTPark Kutná Hora/CTP Invest, 
22.) Royal Logistics Park Slaný/TJ Real Estate,  
23.) CTPark Divišov/CTP Invest, 

Praha západ: 
24.) Panattoni Park Prague Airport/Panattoni, 
25.) Airport Logistic Park Praha/Panattoni, 
26.) Business Park Prague Chrášťany/Amesbury, 
27.) Karlovarská Business Park/SachsenFonds, 
28.) Business Park Rudná/Heitman Orco,  
29.) Tulipán Park Hostivice/Segro, 
30.) VGP Park Tuchoměřice/VGP, 
31.) Zličín Business Center/Amesbury, 
32.) Westpoint Distribution Park Prague/EHL, 

Praha severovýchod: 
33.) D8 European Park/AFI Europe, 
34.) PointPark Prague D8/PointPark Properties, 
35.) ProLogis Park Jirny/ProLogis, 
36.) ProLogis Park Úžice/ProLogis, 
37.) VGP Park Horní Počernice/VGP, 

Praha juhovýchod: 
38.) Valad Business Park – Čestlice/Valad Property Group,  
39.) Business Park Komořanská/CTY Development, 
40.) Business Park Průmyslová/CTY Development, 
41.) D1 Zone Nupaky/Discovery Group, 
42.) Goodman Jažlovice Logistic Center/Goodman, 
43.) PointPark Prague D1/PointPark Properties, 
44.) ProLogis Park Prague D1 West & East/ProLogis, 
45.) Green Square Říčany/Confery, 
46.) Business Park U Továren/CTY Development, 

Juhočeský kraj: 
47.) CTPark Písek/CTP Invest, 
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Kraj Vysočina: 
48.) CTPark Humpolec/CTP Invest, 
49.) CTPark Jihlava/CTP Invest, 
Olomoucký kraj: 
50.) VGP Park Olomouc/VGP, 
51.) CTPark Hranice/CTP Invest, 

Juhomoravský kraj: 
52.) CTPark Pohořelice/CTP Invest, 
53.) CTPark Brno South/CTP Invest, 
54.) CTPark Brno/CTP Invest, 
55.) CTPark Brno Modřice/CTP Invest, 
56.) CTZone Brno/CTP Invest, 
Moravskoslezský kraj: 

57.) Multimodal Logistics Center Ostrava Mošnov/HB Reavis, 
58.) CTPark Ostrava/CTP Invest, 
59.) CTPark Nový Jičín/CTP Invest, 
60.) ProLogis Park Ostrava/ProLogis, 
61.) Tulipán Park Ostrava/Segro. 

  V nasledujúcich tabuľkách (Tab. 1 – Tab. 13) sú analyzované všetky v súčasnej dobe 

prevádzkované LC v ČR na základe vybraných kritérií. 

Tab. 1 – Prehľad logistických centier v Plzeňskom kraji a ich charakteristika 

Názov LC Developer Poskytované služby
Kapacita LC 

(m2)
Modalita Zaujímavosti LC

Adelardis Park 
Plzeň (3) Adelardis Výroba, skladovanie, distribúcia, 

cross-docking 21 000 Bimodálne Železničná vlečka

CTPark Plzeň – 
Borská Pole (4) CTP Invest Výroba, skladovanie, distribúcia 115 000 Monomodálne

Automatizovaný 
dopravníkový systém 

(ADS), 
chladiarenský, 

mraziarenský sklad 

CTPark Bor (4) CTP Invest
Výroba, skladovanie, distribúcia, 
administratívna činnosť, cross-

docking
255 000 Monomodálne ADS, chladiarenský 

sklad

Business Park Plzeň 
Křimice (3) Amesbury Výroba, skladovanie, kancelárie 23 500 Monomodálne Solárne panely

D5 Logistics Park 
(5) Panattoni Výroba, skladovanie, kancelárie 65 000 Monomodálne Parkovisko v areáli

Industrial Park 
Stříbro (6) Heitman Orco Výroba, skladovanie, kancelárie 20 300 Monomodálne Parkovisko a 

reštaurácia v areáli
Orange Park Nýřany 

(7) Mayfield Výroba, skladovanie 23 500 Monomodálne *

ProLogis Park 
Štěnovice (8) ProLogis Výroba, skladovanie, kancelárie 59 000 Monomodálne Chladiarenský sklad

VGP Park Nýřany 
(9) VGP Výroba, skladovanie, kancelárie 40 000 Monomodálne *

 * LC disponuje iba štandardným vybavením 
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Tab. 2 – Prehľad logistických centier v Ústeckom kraji a ich charakteristika 

Názov LC Developer Poskytované služby
Kapacita LC 

(m2)
Modalita Zaujímavosti LC

CTPark Teplice (5) CTP Invest Výroba, skladovanie, distribúcia 35 000 Monomodálne Sklad nebezpečných 
vecí

Green Square 
Teplice (10) Contera Výroba, skladovanie, kancelárie 10 900 Monomodálne *

Logistic Park 
Lovosice (11)

HB Reavis a 
ČD-DUSS 
Terminál

Výroba, skladovanie, komplexná 
logistická činnosť, prekládkové 

operácie, administratívna 
činnosť

43 000 Trimodálne

Jeho súčasťou je 
intermodálny 

terminál, železničná 
vlečka

CTPark Louny (5) CTP Invest Výroba, skladovanie 11 300 Monomodálne *
VGP Park Předlice 

(9) VGP Skladovanie, kancelárie 3 000 Monomodálne *

 

Tab. 3 – Prehľad logistických centier v Libereckom kraji a ich charakteristika 

Názov LC Developer Poskytované služby
Kapacita LC 

(m2)
Modalita Zaujímavosti LC

VGP Park Liberec 
(9) VGP Výroba, skladovanie, distribúcia, 

kancelárie 50 000 Monomodálne *

VGP Příšovice (9) VGP Výroba, skladovanie, kancelárie 10 600 Monomodálne *

CTPark Liberec 
(12) CTP Invest Výroba, skladovanie, cross-

docking 5 600 Monomodálne Svetlá výška budovy 
10,5 m

 

Tab. 4 – Prehľad logistických centier v Královohradeckom kraji a ich charakteristika 

Názov LC Developer Poskytované služby
Kapacita LC 

(m2)
Modalita Zaujímavosti LC

VGP Park Hradec 
Králové (9) VGP Výroba, skladovanie, distribúcia, 

kancelárie 49 000 Monomodálne

Chladiarenský, 
mraziarenský sklad, 
sklad nebezpečných 

vecí
 

Tab. 5 – Prehľad logistických centier v Stredočeskom kraji a ich charakteristika 

Názov LC Developer Poskytované služby
Kapacita LC 

(m2)
Modalita Zaujímavosti LC

VGP Park Mladá 
Boleslav (9) VGP Výroba, skladovanie, distribúcia 27 900 Monomodálne *

UNO Industry Park 
Bezdečín (13) UNO Group Výroba, skladovanie, kancelárie 52 000 Monomodálne *

CTPark Kutná Hora 
(13) CTP Invest Výroba, skladovanie, kancelárie, 

obchodné priestory 12 849 Monomodálne *

Royal Logistics 
Park Slaný (3) TJ Real Estate Výroba, skladovanie, kancelárie 25 000 Monomodálne Žeriavová dráha a 

portálový žeriav
CTPark Divišov 

(14) CTP Invest Skladovanie, komplexné 
logistické služby 35 000 Monomodálne Chladiarenský, 

mraziarenský sklad
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Tab. 6 – Prehľad logistických centier v Prahe západ a ich charakteristika 

Názov LC Developer Poskytované služby
Kapacita LC 

(m2)
Modalita Zaujímavosti LC

Panattoni Park 
Prague Airport (12) Panattoni Výroba, skladovanie, distribúcia, 

cross-docking, kancelárie 129 000 Bimodálne

Chladiarenský, 
mraziarenský sklad, 
sklad nebezpečných 

vecí

Airport Logistic 
Park Praha (15) Panattoni Výroba, skladovanie, cross-

docking, kancelárie 56 000 Monomodálne Chladiarenský sklad 

Business Park 
Prague Chrášťany 

(16)
Amesbury Výroba, skladovanie, distribúcia, 

dodatočné skladovacie služby 29 000 Monomodálne

Chemický sklad, 
sklad horľavín, 
chladiarenský, 

mraziarenský sklad

Karlovarská 
Business Park (12) SachsenFonds Výroba, skladovanie, komplexné 

logistické služby 45 000 Monomodálne
Chladiarenský, 

mrazierenský a colný 
sklad

Business Park 
Rudná (16) Heitman Orco Výroba, skladovanie, kancelárie 175 000 Monomodálne Chladiarenský a 

colný sklad, ADS
Tulipán Park 

Hostivice (12) Segro Výroba, skladovanie, cross-
docing, kancelárie 71 000 Bimodálne ADS

VGP Park 
Tuchoměřice (9) VGP Skladovanie 6 500 Monomodálne *

Zličín Business 
Center (13) Amesbury Skladovanie, distribúcia, 

kancelárie 34 000 Bimodálne Železničná vlečka

Westpoint 
Distribution Park 

Prague (17)
EHL Výroba, skladovanie, kancelárie 60 000 Bimodálne

,,Vysoké'' 
skladovanie, 

chladiarenský sklad  

 

Tab. 7 – Prehľad logistických centier v Prahe severovýchod a ich charakteristika 

Názov LC Developer Poskytované služby
Kapacita LC 

(m2)
Modalita Zaujímavosti LC

D8 European Park 
(18) AFI Europe Skladovanie, cross-docking 20 125 Monomodálne

ADS, chladiarenský 
sklad, vnútorná 

výška skladu 10,6 m

PointPark Prague 
D8 (19)

PointPark 
Properties

Výroba, skladovanie, kancelárie, 
distribúcia, cross-docking 89 000 Monomodálne

Solárne panely, 
chladiarenský, 

mraziarenský sklad, 
ADS

ProLogis Park Jirny 
(13) ProLogis Výroba, skladovanie, komplexná 

logistická činnosť, kancelárie 221 550 Monomodálne Chladiarenský a 
mraziarenský sklad

ProLogis Park 
Úžice (4) ProLogis Výroba, skladovanie, kancelárie, 

distribúcia, cross-docking 97 326 Monomodálne Chladiarenský sklad, 
solárne panely

VGP Park Horní 
Počernice (9) VGP Výroba, skladovanie, kancelárie, 

cross-docking 288 177 Bimodálne
Chladiarenský, 

mraziarenský sklad a 
sklad horľavín, ADS
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Tab. 8 – Prehľad logistických centier v Prahe juhovýchod a ich charakteristika 

Názov LC Developer Poskytované služby
Kapacita LC 

(m2)
Modalita Zaujímavosti LC

Valad Business Park 
– Čestlice (12)

Valad Property 
Group

Skladovanie, distribúcia, 
kancelárie 17 000 Monomodálne *

Business Park 
Komořanská (20)

CTY 
Development Skladovanie, kancelárie 51 000 Monomodálne * 

Business Park 
Průmyslová (20)

CTY 
Development Skladovanie, kancelárie 55 200 Bimodálne Železničná vlečka

D1 Zone Nupaky 
(21)

Discovery 
Group

Skladovanie, kancelárie, 
servisné služby 10 000 Monomodálne

Umývačka 
automobilov, 

servisné stredisko, 
reštaurácia, 

spolupráca s IT 
Praha Uhříněves 

Goodman Jažlovice 
Logistic Center (22) Goodman Skladovanie, distribúcia, 

kancelárie 25 000 Monomodálne ADS

PointPark Prague 
D1 (4)

 PointPark 
Properties

Výroba, skladovanie, komplexná 
logistická činnosť, kancelárie 140 000 Monomodálne

Chladiarenský a 
mrazierenský sklad, 

ADS
ProLogis Park 

Prague D1 West & 
East (13)

ProLogis Výroba, skladovanie, distribúcia, 
kancelárie, cross-docking 191 000 Monomodálne

Chladiarenský a 
mrazierenský sklad, 

ADS

Green Square 
Říčany (23) Confery Výroba, skladovanie, distribúcia 22 000 Monomodálne

Česká pošta tu má 
svoje distribučné 

centrum

Business Park U 
Továren (20)

CTY 
Development Výroba, skladovanie, kancelárie 33 000 Bimodálne

Železničná vlečka, 
servisná stanica a 
parkovacia plocha 

pre úžitkové vozidlá 
v areáli

 

Tab. 9 – Prehľad logistických centier v Juhočeskom kraji a ich charakteristika 

Názov LC Developer Poskytované služby
Kapacita LC 

(m2)
Modalita Zaujímavosti LC

CTPark Písek (12) CTP Invest Skladovanie, kancelárie 2 400 Monomodálne *
 

Tab. 10 – Prehľad logistických centier v kraji Vysočina a ich charakteristika 

Názov LC Developer Poskytované služby
Kapacita LC 

(m2)
Modalita Zaujímavosti LC

CTPark Humpolec 
(12) CTP Invest Výroba, skladovanie, distribúcia, 

kancelárie 45 000 Monomodálne Chladiarenský a 
mrazierenský sklad

CTPark Jihlava (12) CTP Invest Výroba, skladovanie, cross-
docking, kancelárie 23 000 Monomodálne

Koľajová dráha so 
žeriavom (nosnosť 

12 t)
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Tab. 11 – Prehľad logistických centier v Olomouckom kraji a ich charakteristika 

Názov LC Developer Poskytované služby Kapacita LC 
(m2) Modalita Zaujímavosti LC

VGP Park Olomouc 
(9) VGP Výroba, komplexná logistická 

činnosť 34 000 Monomodálne Blízkosť železničnej 
stanice

CTPark Hranice 
(12) CTP Invest Výroba, skladovanie, distribúcia, 

kancelárie 87 000 Monomodálne

,,Čisté priestory“ LC 
pre hi-tech výrobu a 
montáž, chemický 
sklad, reštaurácia, 
nákladný výťah 

 

Tab. 12 – Prehľad logistických centier v Juhomoravskom kraji a ich charakteristika 

Názov LC Developer Poskytované služby
Kapacita LC 

(m2)
Modalita Zaujímavosti LC

CTPark Pohořelice 
(12), (14) CTP Invest

Výroba, skladovanie, distribúcia, 
kancelárie, komplexná logistická 

činnosť
111 500 Monomodálne

Chladiarenský, 
mraziarenský, colný 

sklad a sklad 
nebezpečných vecí, 

ADS

CTPark Brno South 
(12), (14) CTP Invest

Výroba, skladovanie, distribúcia, 
kancelárie, komplexná logistická 

činnosť
55 000 Bimodálne

Priame napojenie na 
letisko, sklad s 
regulovateľnou 
teplotou, ADS

CTPark Brno (12), 
(14) CTP Invest

Výroba, skladovanie, komplexná 
logistická činnosť, 

administratívna a obchodná 
činnost

152 000 Monomodálne Blízkosť železničnej 
trate, solárne panely

CTPark Brno 
Modřice (12), (14) CTP Invest Výroba, skladovanie, komplexná 

logistická činnosť, kancelárie 151 000 Monomodálne Blízkosť železničnej 
trate a letiska

CTZone Brno (12), 
(14) CTP Invest Výroba, skladovanie, cross-

docking 20 500 Monomodálne
Jednotky dostupné 
od veľkosti 450 m2
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Tab. 13 – Prehľad logistických centier v Moravskoslezskom kraji a ich charakteristika 

Názov LC Developer Poskytované služby
Kapacita LC 

(m2)
Modalita Zaujímavosti LC

Multimodal 
Logistics Center 
Ostrava Mošnov 

(24), (25)

HB Reavis Výroba, skladovanie, cross-
docking, kancelárie 15 000 Trimodálne

Letecký nákladný 
terminál a železničná 

vlečka v areáli, chladiace 
a mraziace boxy, 

priestory pre živé zvierata 
a nebezpečné veci

CTPark Ostrava 
(12), (14) CTP Invest

Výroba, skladovanie, 
distribúcia, cross-docking, 

kancelárie
171 000 Monomodálne

Súčasťou LC je Axis 
Office Park s 

kancelárskymi priestormi, 
bezprašné a odvlhčené 

priestory, chladiarenský, 
mrazierenský sklad

CTPark Nový Jičín 
(13) CTP Invest Výroba, skladovanie, 

distribúcia 24 000 Monomodálne
LC je prispôsobené pre 

skladovanie hi-tech 
tovaru

ProLogis Park 
Ostrava (13) ProLogis Výroba, skladovanie, kancelárie 66 000 Monomodálne *

Tulipán Park 
Ostrava (26) Segro Výroba, skladovanie, kancelárie 19 600 Monomodálne

Jednotky dostupné od 
veľkosti 300 m2, svetlá 
výška skladu 10,8 m, 
blízkosť železničnej 

stanice
 

Záver 

V príspevku bola riešená problematika aktuálneho stavu logistických centier v Českej 

republike. Centrá boli analyzované a komparované na základe vybraných kritérií ako ich 

lokalizácia, developer, poskytované služby, kapacita LC, modalita a zaujímavosti špecifické 

pre jednotlivé LC, ako napr. ich nadštandardné vybavenie a pod. 

Všetky analyzované logistické objekty v ČR sú len súkromné, to znamená, že ich výstavba 

bola zabezpečená prostredníctvom súkromného finančného kapitálu z developerských zdrojov 

a v prevažnej väčšine ide o monomodálne zariadenia.  V krajinách západne Európy ako 

Nemecko, Taliansko, Španielsko, Dánsko, Veľká Británia a Francúzsko je však preferovaná 

a realizovaná výstavba verejných logistických centier, čo sú minimálne bimodálne logistické 

objekty, vybudované s finančnou podporou štátu, ktoré sú ešte naviac prepojené v sieti, kde 

na rôznej úrovni vzájomne kooperujú. 
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Združenie verejných logistických centier v sieti presahujúce regionálnu úroveň podporuje 

efektívne hospodárske a prepravné obehy a konkurencieschopnosť zapojených 

podnikateľských subjektov a z toho dôvodu je potrebné sa v ČR a SR zamerať na iné modely 

výstavby logistických centier, aby sa v pravom zmysle slova označovali jako verejné 

a zapojiť jednotlivé izolované centrá do siete ďalších LC, ktoré medzi sebou vzájomne 

spolupracujú. 
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LIMITUJÍCÍ FAKTORY VLAKŮ V SYSTÉMU JIT/JIS 

V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY 

ÚVOD 
V podmínkách České republiky jsou limitované možností dopravců nabízet svým 

zákazníkům využití nákladní železniční dopravy pro vozbu ucelených vlaků zařazených 

do systému just in time/just in sequence (dále jen JIT/JIS), případně pro rychlý průjezd 

takovýchto vlaků přes naše území. I když dnes vozová základna dopravců umožňuje vedení 

těchto vlaků rychlostí až 120 km/h a tím dosahovat vysokých cestovních rychlostí, bohužel 

parametry infrastruktury a omezené možnosti dopravců při poptávce trasy jsou překážkou. 

V následujícím textu budou nastíněny problémy kapacity tratí a problémy zpracovávání 

poptávek na trasy vlaků provozovatelem dráhy – resp. určení jejich pořadí důležitosti. 

1 PROBLÉM KAPACITY TRATÍ 
K tomu, aby bylo možné v oblasti železniční nákladní dopravy při přepravách zboží 

v systému JIT/JIS úspěšně konkurovat silniční dopravě, je nutné, aby vlaky přepravující 

takovéto zboží využívaly kvalitní a rychlou železniční infrastrukturu. V podmínkách České 

republiky to znamená využívání tranzitních koridorů a ostatních modernizovaných páteřních 

tratí. Z hlediska vlastností zboží zařazeného nejčastěji do těchto systémů – lehké případně 

objemné, je možné vytvářet dlouhé a rychlé vlaky. Tyto vlaky se svými trakčními vlastnosti 

podobají vlakům nižších kategorií osobní dálkové dopravy – vlakům kategorie rychlík příp. 

expres, nebo rychlé regionální dopravě. Na české železnici lze mezi vlaky v systému JIT/JIS, 

které jsou provozovány na tranzitních koridorech, zařadit zejména vlaky pro přepravu pošty.  

Z pohledu konstrukce jízdního řádu a vlivů vedení tras vlaků na celkovou provozní 

propustnost tyto vlaky v podstatě tvoří homogenní rovnoběžný jízdní řád s vlaky nižších 

kategorií osobní dálkové dopravy, což je demonstrováno na srovnání vlaků kategorie 

„rychlík“ a „nákladní expres“ na úseku prvního tranzitního koridoru Praha-Běchovice – Česká 

Třebová v tabulce 1. Z pohledu využití kapacity trati a vylučování tras vlaků tyto vlaky, díky 

své vysoké rychlosti, nevylučují svojí jízdou trasy vlaků na trati převažujících. 

Na uvažovaném úseku lze v osobní dopravě za převažující vlaky uvažovat právě nižší 

kategorie vlaků osobní dálkové dopravy. 



13th International Scientific Conference 
LOGI 2012 

336 

Tabulka 2 Srovnání rychlostí vlaků kategorie R a NEx na úseku Praha-Běchovice - 
Česká Třebová. 

Úsek Praha-Běchovice – Česká Třebová (151,1 km) 

 
Stanovená 
rychlost  
[km/h] 

Technická 
rychlost  
[km/h] 

Cestovní 
rychlost  
[km/h] 

Rychlík 140 96,45 88,02 
Nákladní expres 120 94,44 64,44 

Zdroj: Autor s využitím [2]. 
Problémy provážení vlaků v systému JIT/JIS na koridorových tratích vznikají zejména 

v blízkosti velkých uzlů a velkých aglomerací. Největším problémem je blízké okolí Prahy 

a Brna, kde je současná infrastruktura na pokraji svých kapacitních možností, případně je 

již únosná hranice kapacity tratí překročena. Tratě jsou v těchto úsecích značně zatížené 

požadavky na příměstskou dopravu v krátkých intervalech, rychlou regionální dopravu 

a vysokým počtem dálkových vlaků výchozích/končících v aglomeraci. Kromě výše 

uvedeného problému vysokých nároků na příměstskou dopravu se postupnou liberalizací 

železničního dopravního trhu a vstupem nových dopravců na lukrativní trasy problém přenáší 

i mimo oblast aglomerací a uzlů. V tomto případě na trati vzniká zpravidla poptávka tras 

velmi rychlých dálkových vlaků, které svým vedením negativně ovlivňují propustnou 

výkonnost tratě rušením tras vlaků pomalejších napříč všemi kategoriemi. Vedení těchto 

velmi rychlých dálkových vlaků v krátkém časovém sledu za sebou má za následek nutnost 

častého předjíždění vlaků pomalejších a tím prodlužování jejich jízdních dob. Tento negativní 

dopad má za následek snižování cestovní rychlosti pomalejších vlaků, tedy všech kromě 

velmi rychlých dálkových vlaků. 

V důsledku přetížení tratí v oblasti velkých aglomerací dochází v České republice 

k vedení nákladních vlaků, nevyjímaje vlaky v systému JIT/JIS, nebo po vedlejších 

„nákladních koridorech“, kde však není možné využívat maximální rychlosti vozů z důvodu 

nevyhovující infrastruktury těchto tratí (např. trať Kolín – Lysá nad Labem – Mělník – Ústí 

nad Labem-západ). Vedení nákladních vlaků v noční době je pro systém JIT/JIS využitelné 

zejména v oblasti přepravy listovních zásilek, kdy se využívají rychlé přepravy mezi 

vybranými hlavními třídírnami (v České republice – Praha, Pardubice, Česká Třebová, 

Olomouc a Ostrava). Pro nákladní vlaky zařazené do systému JIT/JIS přepravujícími zboží 

pro automobilový průmysl je ale zapotřebí zajistit vedení vlaků rovnoměrně v průběhu celého 

dne. 
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Obrázek 7 Krytý nákladní železniční vůz řady Habbillnss pro rychlosti 120 km/h. 
Zdroj: [1]  

2 PROBLÉM OBJEDNÁVÁNÍ TRAS 

Při sestavě jízdního řádu je povinností provozovatelé dráhy konstruovat trasy vlaků 

v jízdním řádu podle ustanovení Dopravního řádu drah [4] a na základě vydaného Prohlášení 

o dráze celostátní a regionální [3], kde jsou určena pravidla. Vyhláška určuje pořadí vlaků 

v následujícím pořadí: 

1. mezinárodní vlaky, jejichž trasy byly dohodnuty na mezinárodní konferenci o jízdním 

řádu, 

2. vnitrostátní vlaky osobní dopravy, které zajišťují dopravu cestujících, zavazadel, spěšnin 

a pošty, 

3. vlaky nákladní dopravy, které zajišťují především dopravu zboží a prázdných nákladních 

vozů, 

4. pracovní, služební a lokomotivní vlaky. 

Dalším důležitým prvkem, který je pro pořadí při tvorbě jízdního řádu důležitým, 

je termín podání žádosti o trasu vlaku. Tento termín je vyhlášen provozovatelem dráhy 

v Prohlášení o dráze celostátní a regionální [3]. Zpravidla se jedná o datum, které je 

od samotného vstupu jízdního řádu v platnost, vzdáleno přibližně 240 dní, tedy v dubnu. 

Pro nákladní železniční dopravce je to velmi dlouhý časový interval. Přepravy se totiž 

zpravidla plánují a zajišťují za doby kratší nebo v tzv. systému ad-hoc. Legislativně dané 

termíny jsou vhodné pro dlouhodobé přepravy. Pokud tedy dopravce v požadovaném termínu 
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podá žádost přidělení trasy, měla by konstrukce trasy vlaku probíhat současně s tvorbou 

mezistátních expresních vlaků. Bohužel na vytížených tratích v oblasti uzlů a aglomerací 

vzniká konflikt právě s taktovou regionální a příměstskou dopravou, která je vedena 

v závazku veřejné služby a tudíž je upřednostňována. Nákladní vlaky, včetně mezistátních 

nákladních expresů, zejména díky tomu že nejsou vedeny v taktu, se dostávají do pozadí. 

Jejich trasy jsou konstruovány do doby vhodné mezery mezi vlaky na vytíženém úseku 

koridoru, nebo odkloněny po jiné, technicky méně vyhovující trati (z hlediska traťové 

rychlosti). 

Vlaky v systému ad-hoc, jejichž trasy jsou konstruovány pro krátkodobé využití 

v průběhu platnosti jízdního řádu, platí odlišné pořadí vlaků, než je uvedeno výše. 

Při konstrukci trasy takovéhoto vlaku je postupováno s pořadím důležitosti pro operativní 

řízení železniční dopravy. Nákladní vlaky, včetně vlaků v systému JIT/JIS, se posouvají 

až za mezistátní osobní vlaky, ne-li až za veškerou osobní dopravu tak, aby nedošlo jejich 

jízdou k narušení tras pravidelných vlaků. 

ZÁVĚR 

Přesun části zboží přepravovaného v systému JIT/JIS ze silniční dopravy na železniční 

by zajisté pomohl alespoň částečně snížit zatížení plynoucí z nákladní silniční dopravy. 

V podmínkách České republiky není nastaven vhodný systém zvýhodnění takovýchto 

přeprav. Jak z textu vyplývá, vlaky zařazené do systému JIT/JIS se mohou svými vlastnostmi 

rovnat vlakům nižších kategorií dálkové osobní dopravy. Problémy s využitím kapacity 

koridorových tratí v oblasti významných aglomerací jsou překážkou. Její odstranění je možné 

buď zvýšením propustné výkonnosti problémových úseků tratě stavebními úpravami 

infrastruktury a následnou segregací provozu (regionální a příměstská vs. dálková a nákladní) 

nebo změnou příslušné legislativy ve vztahu k prioritě vlaků při konstrukci jízdního řádu. 

V dnešní době zákon o dráhách [5] zná v §2 veřejný zájem v oblasti kombinované 

dopravy vztahující se především k systému přeprav Ro-La, kdy přepravce je motivován 

k využívání slevou na silniční dani. Jelikož se dnes na území České republiky doprovázená 

kombinovaná přeprava neuskutečňuje, bylo by vhodné rozšířit tuto část zákona o dráhách [5] 

i na přepravy jiných ucelených vlaků, které mohou přesunem přepravy na železnici výrazně 

ulehčit silničnímu provozu. 
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UŽITÍ CBA PRO HODNOCENÍ INVESTIC DO DOPRAVY 

ÚVOD 

Článek je zaměřen na hodnocení projektů, přičemž se zaměřuje na specifika spojená 
s dopravními projekty, struktura hodnocení projektu je postavena dle požadavků analýzy 
CBA, která je v současnosti stále častěji uplatňována i v českých podmínkách. 

Při rozhodování o investicích je nutné postupovat racionálně, je třeba všechny 
možnosti definovat a následně objektivně zhodnotit. Správné alokování zdrojů je jedním 
z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících život jedince i podniků. Proto je třeba hodnocení 
efektivní alokace zdrojů, tedy výběru správné investiční varianty, věnovat patřičnou 
pozornost. Tradiční pohled zaměřený pouze na peněžní toky je pak významně rozšířen 
analýzou CBA, která hodnotí i nefinanční aspekty. 

HODNOCENÍ INVESTIC DO DOPRAVNÍCH PROJEKTŮ 

K hodnocení investic do dopravních projektů lze užít standardní metody hodnocení 
efektivnosti investic, v případě komplexnějšího projektu, kdy se například žádá i o přispění 
z evropských fondů, především pak Fondu soudržnosti, je třeba vypracovávat CBA analýzu. 
Unikátnost CBA spočívá v porovnávání nikoliv finančních toků, ale celospolečenských 
efektů, které kvantifikuje a oceňuje. 

CBA je metoda hodnocení investičních projektů. Jejím principem je porovnání všech 
nejen finančních nákladů a výnosů, ale všech nákladů a přínosů, které daná investice vyvolá. 
Všechny dopady převádí na peněžní jednotky, tedy je ve výsledku jednoduché pouze 
sumarizovat hodnoty všech nákladů a přínosů a porovnat je. Zjednodušeně se dá říci, že CBA 
odpovídá na otázku: „Co realizace projektu přináší společnosti jako celku a o co ji naopak 
připravuje?“  

Předpokladem realizace projektu je situace, kdy vyvolané benefity jsou vyšší 
než vyvolané náklady. Při volbě mezi více možnosti volíme tu variantu, kde je rozdíl nejvyšší. 
Existují v podstatě tři formy matematického přístupu k interpretaci CBA analýzy, všechny 
jsou založeny na stejném principu:  
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 ........................... celkové benefity, 

 ........................... celkové náklady. 

Je otázkou, zda hraniční situace, kdy jsou benefity rovny nákladům je ještě přípustná, 
nelze to hodnotit globálně, ale je třeba ad hoc přistupovat ke každému jednotlivému projektu. 
Při správně vyhotovené CBA by však projekt, kde jsou náklady rovny přínosům, nepřinesl 
žádnou nadhodnotu, a tedy by jeho realizace nebyla vhodná. 

CBA lze aplikovat v podstatě na libovolný projekt, dopravní projekty tedy nejsou 
výjimkou. Dopravní projekty jsou specifickou skupinou projektů, s ní spojené jsou následující 
problémové okruhy. 

 Problematika hodnocení dopravních staveb byla v dřívější době řešena 

z pohledu technického, zatímco ekonomická hlediska nebyla často vůbec 

zohledňována, 

 při hodnocení investic do dopravních projektů jsou finanční přínosy z investice 

obvykle zanedbatelné v porovnání s nefinančními přínosy, 

 hodnocení investic do dopravní infrastruktury musí vzít zohlednit i aspekt 

síťovosti, 

 investice do dopravní infrastruktury jsou investicemi dlouhodobými na desítky 

let, 

 hodnocení investic do dopravní infrastruktury naráží i na nedostatek dat 

o využívání jednotlivých částí dopravní infrastruktury, neznámé hodnoty 

poptávky po dopravě a obtížné určení průměrného využití (měnící se hodnoty 

zatížení v pracovní dny a o víkendu). 

Hovoříme-li o dopravním projektu, nejčastějším příkladem je výstavba dopravní 
infrastruktury, ale může se jednat i o řídící či zabezpečovací systémy či různé telematické 
systémy. 

STRUKTURA CBA DOPRAVNÍCH PROJEKTŮ 

Aby analýza CBA mohla být přijata jako dokumentace projektu, na který je žádána 
dotace z evropských fondů, musí mít přesně danou strukturu, kterou přiblížím. Zpracované 
analýzy CBA, které nejsou předkládány k žádosti o dotace, se mohou mírně odlišovat, 
ale v zásadě struktura musí být velice podobná až shodná. Následující podkapitoly 
reprezentují vždy jednu kapitolu zpracované analýzy CBA. 
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Cíle dopravního projektu 
Kapitola se zaměřuje na definování cílů a očekávaných výsledků projektu. Cíle musí 

odpovídat na otázku: „Jakých socioekonomických přínosů můžeme prostřednictvím realizace 

projektu dosáhnout?“ Cíle dopravního projektu, řešené problémy, mohou být rozděleny 

do následujících skupin cílů: 

 „Omezení zatížení provozu odstraněním kapacitních omezení na jedné síti 

komunikací a uzlů nebo vybudováním alternativních komunikací a tras, 

 vylepšení fungování síťové komunikace nebo uzlu, zejména zvýšením cestovní 

rychlosti a omezením provozních nákladů a počtu nehod přijetím 

bezpečnostních opatření na komunikacích, 

 posun poptávky směrem ke speciálním typům dopravy (mnohé investice, které 

byly uskutečněny v posledních letech, kde byl problém vnějších faktorů 

ovlivňujících životní prostředí kritickým faktorem, se zaměřily na posun 

od nejvíce znečišťujících druhů dopravy k takovým, které mají na životní 

prostředí menší vliv), 

 dokončení chybějících spojovacích komunikací nebo špatně propojených sítí. 

Dopravní sítě byly často vybudovány na národní a/nebo regionální bázi, takže 

už často nesplňují požadavky dopravní poptávky. To je zejména případ 

železnice, 

 zlepšení dostupnosti periferních oblastí či regionů.“ [1, s.96] 

Identifikace dopravního projektu 
V této části je popsán projekt, je zde definován obecný návrh projektu, jeho logický 

rámec a finanční limity. Identifikace projektu musí být v souladu s metodikou CBA, která 
je uvedena v nařízeních, zvlášť důležitá je identifikace projektu jako samostatné jednotky 
analýzy. 

Identifikace projektu se zaměřuje na jasnou, jednoznačnou identifikaci infrastruktury 

pomocí funkcí, které tato infrastruktura v souladu s cíli projektu vykonává. Důležitý je 

územní referenční rámec, určení, zda se jedná o součást plánů národních, meziregionálních, 

regionálních či místních. 

Analýza proveditelnosti dopravního projektu 
Analýza proveditelnosti u dopravního projektu musí obsahovat odhady dopravní 

poptávky pro všechny varianty, ty musejí být minimálně dvě, a to „do nothing“ 
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a „do something“. Predikce budoucí poptávky je problematická, doporučuje se sestavit 

optimistický a pesimistický scénář a vázat budoucí poptávku na vývoj makroekonomických 

veličin, např. na trend hrubého národního produktu (dále HNP). Nárůst poptávky po daném 

dopravním zařízení pak musí být hodnocen z ohledu přesunu uživatelů z jiného dopravního 

zařízení a dopravní indukce. Dopravní indukci lze odhadovat pomocí elasticity poptávky vůči 

generalizovaným dopravním nákladům. Pro odhad poptávky je zásadní stanovit predikovaný 

vývoj jízdného a poplatků za přístup na infrastrukturu. 

Právě parametry související s odhadem poptávky a samotný odhad poptávky jsou, 

společně s investičními náklady, nejčastěji řešeny v analýze citlivosti jako potenciální kritické 

proměnné. 

Výhledové koeficienty pro nárůst dopravy v České republice a s tím související růst 

poptávky jsou zpracované v Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti silničních 

a dálničních staveb v investičních záměrech (ČSHS) i v Aktualizaci metodiky pro výpočet 

efektivnosti investic na SŽDC, s. o. 

Tabulka č. 1 Výhledové koeficienty růstu silniční dopravy pro období 2005 – 2040 

Rok Dálnice Rychlostní silnice 
Těžká Osobní Motocykly Celkem Těžká Osobní Motocykly Celkem 

2005 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
2010 1,09 1,22 1,00 1,18 1,07 1,20 1,00 1,17 
2015 1,17 1,42 1,00 1,34 1,13 1,38 1,00 1,32 
2020 1,25 1,57 1,00 1,46 1,20 1,50 1,00 1,43 
2025 1,33 1,69 1,00 1,57 1,25 1,60 1,00 1,52 
2030 1,40 1,81 1,00 1,68 1,31 1,69 1,00 1,59 
2035 1,49 1,95 1,00 1,79 1,36 1,78 1,00 1,68 
2040 1,57 2,07 1,00 1,90 1,42 1,87 1,00 1,76 

Rok Ostatní silnice Všechny komunikace 
Těžká Osobní Motocykly Celkem Těžká Osobní Motocykly Celkem 

2005 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
2010 1,04 1,18 1,00 1,15 1,06 1,19 1,00 1,16 
2015 1,07 1,32 1,00 1,27 1,10 1,34 1,00 1,29 
2020 1,10 1,40 1,00 1,35 1,15 1,43 1,00 1,37 
2025 1,11 1,46 1,00 1,40 1,18 1,51 1,00 1,44 
2030 1,13 1,51 1,00 1,44 1,21 1,57 1,00 1,49 
2035 1,14 1,56 1,00 1,48 1,25 1,63 1,00 1,55 
2040 1,15 1,60 1,00 1,51 1,28 1,68 1,00 1,60 

ZDROJ: [2, příloha D, s.1] 

V tabulce č. 1 uvádím hodnoty předpokládaných indexů růstu dopravy 

dle jednotlivých druhů vozidel a kategorií pozemních komunikací v České republice do roku 

2040. 
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Specifickou situací je stav, kdy referenční řešení (varianta „do nothing“), je variantou 

katastrofickou, protože daná situace je dlouhodobě neudržitelná vzhledem k narůstající 

poptávce po dopravě. V takovém případě se za referenční řešení považuje řešení 

minimalistické, kdy jsou realizovány pouze drobné nutné investice. 

U nákladového hlediska je sledována především komplexnost nákladů zahrnující 

opravdu všechny náklady spojené s investicí a v rámci studie proveditelnosti také dostatečná 

rezerva. 

Nákladové modely musí zahrnovat provozní náklady i modely využití dopravní 

infrastruktury, např. počty a druh vlaků na dané železniční trati. 

Finanční analýza dopravního projektu 

Finanční analýza zahrnuje všechny peněžní toky, které jsou spojeny s daným 

projektem. Finanční analýza se sestavuje z pohledu vlastníka dopravní infrastruktury. Záporné 

peněžní toky představují investiční náklady a náklady na údržbu a provoz dopravní cesty 

(v rámci silniční dopravy řízení dopravy v případě nehod, telematické informace, v železniční 

dopravě provozování dráhy, v případě letecké dopravy pak řízení letového provozu). 

Průměrný časový horizont doporučovaný metodikou pro dopravní projekty je 30 let 
u železnice a 25 let pro silnice, letiště a přístavy. 

Finanční analýza je nutnou součástí CBA, nicméně záběr CBA je mnohem širší. 
Důležitým momentem je ovšem situace, kdy výše uvedené metody poukáží na kladnou 
finanční stránku investice, tedy ukazatele hodnotí investici jako rentabilní a to za situace, kdy 
jsou hodnoceny pouze finanční aspekty. Za dané situace by mělo dojít k přenechání této 
investice soukromému sektoru, který o ni bude mít zájem, neboť mu tato investice umožní 
generovat v budoucnu nadhodnotu nad vložený kapitál. Je zde samozřejmě možné tuto 
investici vysoutěžit ve výběrovém řízení, přičemž podmínkou nabídky do výběrového řízení 
bude akceptace daných harmonizovaných podmínek. 

Ekonomická analýza dopravního projektu 
Ekonomická analýza navazuje na analýzu finanční. Zaměřuje se již nejen na peněžní 

toky spojené s projektem, ale hodnotí veškeré celospolečenské přínosy a náklady, zatímco 
finanční analýza se zaměřovala pouze na finanční toky vlastníka infrastruktury. Metody 
hodnocení toků celospolečenských přínosů a nákladů v rámci CBA odpovídají metodám 
užívaným ve finanční analýze. Tyto metody lze užít, protože celospolečenské přínosy 
a náklady jsou kvantifikovány a oceněny. 
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Tato analýza dopravních projektů má své specifické rysy dané mnohými deformacemi 

tržního prostředí v dopravě, mezi tyto deformace patří dotace na zajištění hromadné dopravy 

či velké množství externalit, jejichž náklady nenese jejich původce. 

V rámci ekonomické analýzy dojde k převodu všech nákladových položek faktorem 

konverze na zúčtované ceny, tzv. stínové ceny. Tyto ceny pomáhají eliminovat přesuny 

finančních nákladů a daňové zatížení. 

V případě aplikace CBA analýzy je třeba zahrnout nejen spotřebitelský přebytek, 

ale i přebytek producentů tak, aby byl vystižen celkový společenský přínos dané investice. 

Přebytek producentů v dopravě plyne například z mýtných projektů, které vedou k dalším 

příjmům operátora dopravní infrastruktury vyšším než jím vyvolané provozní náklady. 

Ekonomická teorie v tomto směru vychází z předpokladu, že pokud nárůst poptávky 

po produktu či službě vzroste díky realizované investici a tento nárůst poptávky vyvolá pokles 

poptávky po jiném produktu či službě jinde v ekonomice, pak tím není nijak dotčen nárůst 

producentova přebytku, neboť tyto alternativní služby či produkty byly oceněny marginální 

cenou. [3, s.49] 

Přehled položek, které by měly postihnout všechny dopady na společnost, a budou 

tedy zahrnuty do hodnocení produktu, uvádím v následující citaci: 

 „rozdíly u spotřebitelského přebytku (včetně času násobeného hodnotou času 

a veškerých poplatků pro uživatele, včetně jízdného, tarifů a mýtného a změn 

provozních nákladů u vozidel, které hradí uživatel, tj. u soukromé dopravy), 

 odchylky přebytku producentů (včetně zisků a ztrát manažerů infrastruktury, 

provozovatelů veřejné dopravy a veškeré změny v daních a dotacích v případě 

vlády), 

 změny skrytých nákladů (předpokládá se, že si řidiči automobilů často 

neuvědomují jiné náklady než palivo, např. pneumatiky, údržbu a odpisy). 

Změny v automobilové dopravě mohou vést ke změně těchto nákladů, které 

musí být zahrnuty do výpočtu spotřebitelského přebytku, 

 změny vnějších nákladů.“ [1, s.102] 

Grafické vyjádření spotřebitelského přebytku je znázorněno v následujícím obrázku. 
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Obrázek č. 1 Spotřebitelský přebytek 

 

ZDROJ: [3, s.14] 

Generalised cost .................................... generalizované náklady, 
Benefit ................................................... přínos, 
Supply ................................................... nabídka, 
Demand ................................................. poptávka, 
Trips ...................................................... počet cest. 

Například investiční náklady, náklady na údržbu a opravy infrastruktury, náklady 

na řízení dopravy a náklady na provoz vlaků jsou dle Aktualizace metodiky pro výpočet 

efektivnosti investic na SŽDC, s. o. převáděny na ekonomické ceny faktorem konverze, který 

činí 88 %. Odvození tohoto faktoru konverze uvádím v tabulce č. 2, vzhledem ke skutečnosti, 

že metodika vychází ze starších dat do roku 2006, dopočítal jsem hodnoty pro roky 2007 – 

2010 dle údajů ve Statistické ročence ČR. [4, příloha B, s.13] 
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Tabulka č. 2 Výpočet vývoje faktoru konverze1 

 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Hrubá přidaná 
hodnota [mil. Kč] 2065,00 2344,01 2454,46 2644,47 2807,82 3037,20 3304,35 3479,92 3370,48 3404,66 

Daně z produktů 
[mil. Kč] 233,13 252,74 271,34 318,77 340,44 350,13 393,17 405,02 410,81 417,48 

Faktor konverze 
[-] 0,89 0,89 0,89 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

ZDROJ: [5], AUTOŘI 

Z tabulky je patrné, že faktor konverze 88 % lze užít i v současnosti, jeho hodnota 

se v posledních letech nemění. 

Ekonomická analýza dopravního projektu vyžaduje i správné určení diskontní sazby. 

V České republice se pro hodnocení investic do silniční infrastruktury dle ČSHS používá 

diskontní sazba 6 %. Metodika SŽDC, s.o. pro železniční stavby udává diskontní sazbu 5 %. 

Oblasti dopadů na společnost 
Přestože každý dopravní investiční projekt je unikátní a jeho celospolečenské efekty 

jsou ovlivněny mnoha faktory souvisejícími právě s jedinečností každého projektu, je možné 

definovat oblasti, které standardně ovlivní každý dopravní projekt. V žádném případě se však 

nejedná o kompletní výčet oblastí, které dopravní projekty ovlivní, a ke každému projektu 

musí být přistupováno ad hoc. 

V zásadě se dají ovlivněné oblasti rozdělit na tři skupiny: 

1. přímé potřeby uživatelů, 

2. přímé a nepřímé nároky dopravního systému, 

3. nepřímé vnější vlivy. [6, s.59] 

Mezi přímé potřeby uživatelů dopravy jsou řazeny: úspory času, úspory pohonných 

hmot a dalších provozních nákladů, úspory z redukcí dopravních nehod a přínosy ze zvýšení 

kvality dopravní cesty související například s instalací nového informačního systému. 

Nejvýznamnější položkou nároků dopravního systému jsou investiční a udržovací 

náklady, dále do tohoto bloku lze řadit náklady investiční náklady vyvolané realizovaným 

dopravním projektem, v případě výstavby liniové dopravní stavby to mohou být přeložky 

                                                 
1 Uvedené hodnoty hrubé přidané hodnoty a daně z produktů jsou odlišné od údajů uvedených v tabulce 
v Aktualizaci metodiky pro výpočet efektivnosti investic na SŽDC, s. o., tato odlišnost je dána vztažením hodnot 
ke stálým cenám jiných let, zatímco tabulka převzatá z metodiky Ministerstva dopravy ČR je v cenách 
vztažených k bázi 2000, v této tabulce uvádím údaje vztažené k roku 2005. Vypovídací schopnost obou tabulek 
není narušena, neboť výstupem je poměr hodnot vyjádřených vždy v cenách vztažených ke stejné bázi. 



13th International Scientific Conference 
LOGI 2012 

349 

jiných komunikací, inženýrských sítí či vodohospodářské stavby, a také provozní náklady 

ovlivněných částí sítě. 

Nepřímé vnější vlivy pak reprezentují externality, sem je zahrnováno znečištění 

ovzduší, hluk z dopravy, vibrace z dopravy, náklady na změnu klimatu, kongesce, bariérový 

efekt, zábor půdy, ohrožení rekreačních funkcí, vliv na stavebně estetické prostředí dopravní 

cesty, vliv na regionální rozvoj, skladování odpadu a další externality. 

Efekty v těchto oblastech musí být kvantifikovány a následně ohodnoceny. Metodická 

pomůcka Evropské komise k hodnocení externích nákladů dopravy je „Handbook 

on estimation of external costs in the transport sector“, tato příručka je z roku 2002 a odvolává 

se na jí aktualizující studie HEATCO (Developing Harmonized Approaches for Transport 

Costing and Project Assesment). Studie HEATCO sestavuje konsorcium vědeckých 

pracovníků různých dopravních vědeckých institucí z celé EU, které zastřešuje Univerzita 

ve Stuttgartu, resp. její Institute of Energy Economics and the Rational Use of Energy (IER), 

členem tohoto konsorcia je například i SUDOP Praha, a.s. Přestože příručka zmiňuje externí 

přínosy, na první místo staví externí náklady. 

V oblasti hodnocení efektivity výstavby silniční infrastruktury existuje jednotná 

uznávaná metodika hodnocení HDM-4 (Highway Development and Management Tool). 

Pro české specifické podmínky byla tato metodika upravena a vydána Ministerstvem dopravy 

ČR jako Český systém hodnocení silnic (ČSHS, často značené také bez interpunkce CSHS). 

„Výpočty ukazatelů ekonomické efektivnosti podle přílohy A (k dokumentaci ČSHS)1 
se provádí s použitím výpočetního programu HDM 4. Tento program byl vyvinut 
Birminghamskou univerzitou, s podporou Světové banky. Pro hodnocení efektivnosti staveb 
v investičních záměrech se program HDM-4 používá s kalibrovanými daty pro ČR, 
s označením Český systém hodnocení silnic (CSHS).“ [2, s.1] 

Pro hodnocení efektivity výstavby železniční infrastruktury zpracovalo Ministerstvo 
dopravy ČR Aktualizaci metodiky pro výpočet efektivnosti investic na SŽDC, s. o., 
pro hodnocení investic do vodní dopravní infrastruktury pak Prováděcí pokyny pro hodnocení 
efektivnosti investic na vodních cestách. 

ZÁVĚR 

Článek přehledným způsobem poukázal význam CBA pro dopravní projekty 
 na základní stavební kameny struktury této analýzy. CBA je užívána při hodnocení veřejných 

                                                 
1 Poznámka autor. 
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projektů, v současnosti se jedná o nejdůležitější metodu pro hodnocení projektů, u nichž je 
žádáno spolufinancování z fondů Evropské unie. Projekty, jež obvykle žádají 
o spolufinancování z Fondu soudržnosti, jsou obvykle plány výstavby dopravní infrastruktury, 
ať už se jedná o liniové stavby, dopravní uzly či úpravy stávající infrastruktury. Její použití 
u soukromých projektů není běžné. 

Zásadní význam CBA plyne ze skutečnosti, že se jedná o jediný systém hodnocení 
investic z veřejných zdrojů, který postihuje opravdu všechny celospolečenské efekty, které 
jsou s daným investičním projektem spojené. Nejvýznamnějším negativem jsou pak samotné 
náklady na realizaci CBA. 
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ABSTRACT 
The content of the paper is the issue of outsourcing application in logistic services. 
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VYUŽITÍ OUTSOURCINGU V LOGISTICE 

ÚVOD 

Článek podává přehled základních informací o outsourcingu a o reálné situaci 
uplatnění outsourcingu v českých tržních podmínkách. Zaměřujeme se na teoretické 
předpoklady, z nichž outsourcing vychází, prostředí, které outsourcing determinuje, a také 
na důsledky outsourcingu, tedy přínosy i negativa z něj plynoucí. Ve druhé části se článek 
zabývá  samotnou praktickou aplikací uvedených poznatků s důrazem na vazby mezi 
outsourcingem a logistikou. 

Vazby mezi outsourcingem a logistikou jsou specifické. Z obecného hlediska 
lze na vazbu logistika – outsourcing pohlížet ze dvou hledisek: 

1. outsourcing vybraných činností logistickým podnikem, 
2. outsourcing vybraných logistických činností všeobecně libovolným podnikem. 

Důvody pro realizaci outsourcingu v podniku, který poskytuje služby, nebo v podniku, 
který se zabývá výrobou nějakého produktu, jsou velice rozmanité. Pro budoucnost podniku 
je životně důležité umět rozpoznat správnou chvíli, kdy je třeba danou činnost outsourcovat. 
Implementace outsourcingu vyžaduje projektový přístup, bez něhož by nebylo možné celou 
záležitost realizovat. 

1 OUTSOURCING 
Pojem outsourcing je slovo anglického původu. Obvykle je označováno jako složenina 

dvou anglických termínů: out – vně a sourcing (odvozeno z angl. source) – zdroj, případně 
z tří anglických slov Outside Resource Using, tomuto výrazu přesně odpovídá i běžně užívané 
vysvětlení pojmu v češtině, tedy využití vnějších zdrojů organizace. Jedná se o to, že podnik 
vyčlení některé doposud interní procesy své činnosti a ty svěří smluvně jiné firmě, která 
se na danou činnost specializuje. Tato firma pak také nese zodpovědnost. 

Činnost podniku je chápána jako obhospodařování zdrojů. Cílem je, aby dané zdroje 
poskytovaly včasné, kvalitativně i kvantitativně odpovídající vstupy, které jsou nezbytné 
pro plnění cílů organizace. Organizace si klade otázku, zda spoléhat na vnitřní zdroje podniku 
nebo využít dělby práce (a tedy i outsourcingu) a nakupovat dané vstupy od jiné firmy. 

Díky outsourcingu se může organizace plně zaměřit na svou hlavní podnikatelskou 
činnost a tím přispět ke zvýšení své konkurenceschopnosti. Dále je možné díky využití 
vnějších zdrojů snížit náklady na danou činnost a to jak díky tomu, že externí partner 
je schopen poskytnout specializovaný personál, který by organizace musela za jiných 
okolností sama vyškolit, tak proto, že tím sníží fixní náklady na pořizování pozemků, budov, 
zařízení a strojů, které by v souvislosti s touto vytěsněnou činností bezprostředně potřebovala 
k jejímu zajištění. 
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Outsourcing může být využíván obecně ve třech úrovních: 

1. Taktická úroveň – outsourcingem jsou rychle řešeny určité problémy 
organizace, hledá se kvalitnější služba za méně peněz a s tím spojená okamžitá 
úspora nákladů, ulehčení přetíženým zaměstnancům atd.; 

2. Strategická úroveň – následuje implementaci outsourcingu do strategických 
plánů organizace, je uplatňována u těch organizací, které si uvědomily 
přidanou hodnotu outsourcingu z dlouhodobého hlediska, nejedná se tedy 
o jednorázové uspokojení potřeby; 

3. Transformační úroveň – užívána při reorganizaci, později v zaběhlé struktuře 
zaniká. 

Úspěšná implementace outsourcingu vyžaduje komplexní analýzu všech aspektů 
vnějšího i vnitřního prostředí a následného dopadu rozhodnutí na organizaci. Jedná se o velmi 
složitý proces, díky jeho složitosti se dnes užívá i o nový termín multisourcing. 

„…hovoří se o multisourcingu, což neznamená zdokonalený outsourcing, 
ale outsourcing založený na novém myšlení, zahrnujícím komunikaci, interakci, monitorování 
funkcí, a to jak uvnitř, tak vně organizace. Multisourcing posuzuje současnou sourcingovou 
strategii, ovlivňuje rozhodování typu dělat či nakupovat, hodnotí uživatele, nastoluje strategii 
typu win-win, ve které vyhrávají (mají prospěch) obě strany. [1, s.4] 

Multisourcing přináší nový schematizovaný pohled na danou problematiku. 
Multisourcing chápe dřívější pojetí outsourcingu jako tzv. ad hoc sourcing, kdy byly 
jednotlivé outsourcingové projekty voleny nahodile bez skutečné komplexní analýzy všech 
faktorů, které ovlivňovaly rozhodnutí.  

1.1 Vývoj outsourcingu 
Outsourcing je možné z hlediska vývoje rozčlenit do 5 základních úrovní. 

1. 1PL (First-Party Logistics) – jedná se o základní úroveň, kdy se výrobce 
nebo poskytovatel služby o všechny činnosti stará sám. Je to tedy příklad 
klasického insourcingu. 

2. 2PL (Second-Party Logistics) – v této části se jedná o vyčlenění některé dílčí 
činnosti na externí firmu, přičemž se ale nejedná o poskytování komplexních 
služeb. 

3. 3PL (Third-Party Logistics) – nejběžnější úroveň outsourcingu. Jedná 
se o využití komplexního řetězce služeb. Často bývá označována také jako 
„zasilatelská úroveň“, protože na této úrovni operují nejprofesionálnější 
společnosti poskytující služby v oblasti zasilatelství. 

4. 4PL (Fourth-Party Logistics) – pro tuto úroveň je typické využití outsourcingu 
pro celý dodavatelský řetězec. V praxi je bohužel tento případ velice ojedinělý 
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a to především z toho důvodu, že úspěch determinuje sdílení citlivých 
informací mezi všemi články logistického řetězce a tím pádem je zde velké 
riziko spojené se zneužitím informací například o zákaznících nebo externím 
know-how. 

5. 5PL (Fifth-Party Logistics) – je nadstavbou pro úroveň 4PL, kde je tato úroveň 
rozšířena ještě o e-business. V praxi se prozatím nevyskytuje. Někdy bývá jako 
logistický podnik na úrovni 5PL označován takový podnik, který využívá 
pouze své know-how, je tedy virtuálním poskytovatelem logistických služeb. 
Tento podnik kombinuje cizí zdroje technologie a kapacity (využívá služeb 
poskytovatelů na úrovni 3PL). 

Tyto stupně symbolizují úroveň vytěsnění jednotlivých služeb, přičemž se jedná 
především o služby logistické, což je patrné již z anglického označení jednotlivých úrovní 
slovem Logistics. 

1.2 Outsourcing versus insourcing 
Insourcingem lze chápat buď stav na úrovni 1PL, nebo Rydvalová a Rydval chápou 

insourcing jako zpětné převzetí začlenění dříve outsourcovaných činností do mateřské firmy. 
[2, s.5] 

V následující tabulce je zachyceno porovnání outsourcingu a insourcingu z hlediska 
výhod a nevýhod. Jak je z tabulky zřejmé, výhody outsourcingu spočívají především v získání 
konkurenčních výhod a přesunu rizik na poskytovatele služby. Naopak jeho nevýhody jsou 
založeny na nutnosti sdílet informace, což vede k vyššímu riziku zneužití citlivých dat, 
nebo na nutnosti řízení partnerského vztahu. Hlavní nevýhody insourcingu jsou vysoké fixní 
náklady a mizivá možnost, jak proniknout na světový trh. Naopak má ale podnik kontrolu 
nad daty a informacemi, které je možné zneužít. 

Tabulka 1 Porovnání outsourcingu a insourcingu 

 Outsourcing Insourcing 

Výhody 

 Přístup ke světové úrovni 
 Nové technologie 
 Přesun rizik 
 Kvalifikovaný personál 

 Vysoká operabilita 
 Ochrana interních informací 

Nevýhody 

 Nízká operabilita 
 Vyšší náklady 
 Nutnost řízení vztahu 
 Sdílení informací 

 Vyšší fixní náklady 
 Odpovědnost za oblast a její 
řízení 

 Obtížné udržení světové 
úrovně 

ZDROJ: [3, s.1020], AUTOŘI 



13th International Scientific Conference 
LOGI 2012 

355 

1.3 Strategie „Make or Buy“ 
Outsourcing ve své podstatě představuje volbu mezi strategií Make, tedy vyrobit, 

a strategií Buy, tedy koupit. Otázkou tedy je, zda specifický proces či aktivitu uskutečnit 
v rámci vlastní režie nebo zakoupit od dodavatelů. 

Ve skutečnosti se jedná o mnoho podob volby: 

 Volba výroby malých komponent rozsáhlého produktu – např. zda při výrobě 
turbíny vyrábět i potřebná kuličková ložiska, 

 volba systému nebo subsystému výroby – např. zda při výrobě osobních 
automobilů současně vyrábět i klimatizační jednotky, 

 volba konkrétních výrobních procesů v podniku – otázkou zde je, zda nakoupit 
potřebné zařízení nebo využít nabídky některého dodavatele. 

Vliv na volbu mezi strategiemi Make or Buy má mimo jiné i stav národního 
hospodářství – v období hospodářské recese převládá volba strategie „vyrob“, v období 
expanze naopak převládá strategie „kup“. Dalšími faktory, které mají vliv na volbu strategie, 
jsou pozice firmy na trhu, zákazníci, existující konkurence, dodavatelé, porovnání nákladů, 
vlastní produkt apod. 

Kritickým aspektem volby při rozhodování Make or Buy je zaměření se na danou 
službu, organizace musí zcela přesně definovat službu, o jejíž outsourcing se jedná, zhodnotit 
přínosy a zápory outsourcování této služby, a až nakonec se zabývat volbou partnera, který 
bude outsourcované činnosti provádět. Postup, kdy je zvolen partner a až následně je „jemu 
na míru ušita“ služba, je zcela chybný. 

1.4 Důvody pro uplatnění 
Důvody pro uplatnění outsourcingu je možné rozdělit do čtyř základních skupin: 

1. Konkurenční - získání externího know-how, získání inovačních technologií, 
získání konkurenční výhody, 

2. Věcné - zdokonalení výroby v hlavní oblasti podnikání, přenesení rizik 
na dodavatele, garance kvality, 

3. Finanční - uvolnění investičních zdrojů, snížení nákladů a tím zvýšení zisku, 
4. Organizační - zjednodušení manažerské práce, zploštění organizační struktury 

podniku, snížení počtu pracovníků. 

Je možné vymezit 7 základních kritických faktorů, které mají pozitivní, nebo v horším 
případě negativní dopad na celý projekt. Tyto faktory je nezbytné neustále sledovat, 
vyhodnocovat a pracovat na jejich zdokonalení. Jsou to vztahy, kvalita, komunikace, 
smlouvy, zaměření, kontrola, pracovníci. 
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Při rozhodování o implementaci outsourcingu je nutné v rámci analýzy podmínek 
schematizovat všechny procesy probíhající ve firmě. K tomu lze užít procesní mapy 
nebo např. Ishikawův diagram. 

2 OUTSOURCING V LOGISTICE 
Oblasti určené pro outsourcování jsou ty, které jsou pro organizaci neefektivní 

nebo ty, které přímo nesouvisí s předmětem podnikání nebo s posláním organizace. Jedná 
se především o okrajové a nedůležité činnosti, dále pak postradatelné a podpůrné oblasti. 
Nicméně tento pohled na outsourcing je v současnosti některými autory zpochybňován. 

 „Mezi typické činnosti, které jsou předmětem outsourcingu, patří: autoprovoz, 
závodní stravování, údržba a úklid, ochrana majetku apod. V poslední době se však z důvodu 
přístupu k nejlepším praktikám (Best Practices) špiček ve svém oboru vytěsňují i činnosti více 
specializované, jakými je např. mzdová agenda, správa počítačových sítí a výpočetní techniky, 
provoz call-centra, výběr zaměstnanců apod.“ [1, s.19] 

2.1 Logistický outsourcing 
V oblasti logistiky je široká škála činností, které lze vytěsnit pro outsourcing. Důvody 

u menších a středních firem spočívají především ve snaze minimalizovat náklady. Dalším 
důvodem je, že poskytovatel může, na rozdíl od menšího podniku, dosáhnout výhodnějších 
cen a nižších nákladů na poskytované služby. 

Outsourcing v oblasti logistiky lze rozdělit podle základních částí logistického řetězce 
do 4 oblastí, přičemž v každé z nich se nabízí a v praxi jsou vytěsňovány jiné činnosti. 

Obstarávací logistika (skladování, doprava, řízení zásob, cross-docking) 
Zde se jedná velmi často o outsourcing dopravních služeb, skladování (včetně 

případných dalších skladovacích služeb jako dekonsolidace, vybalování, vychystávání, 
třídění, označování apod.), provoz cross-dockingových center najatými 3PL profesionály. 

Výrobní logistika (IT technologie, interní doprava, HR, správa budov) 
Přestože dříve byl outsourcing v oblasti blízké core businessu naprostým tabu, dnes 

jsou i v této oblasti patrné trendy vytěsňování vybraných činností, například zajišťování 
interní přepravy, správa lidských zdrojů. Zde se objevuje termín „leasingový zaměstnanec“, 
kterého si společnost najímá od personální agentury, Bruckner a Voříšek tento proces 
označují jako body shop outsourcing. [4] 

Nejvýznamnější vytěsňovanou oblastí výrobní logistiky je správa podnikového 
informačního systému a software. Nejčastěji vytěsňované jsou činnosti podpůrné, pro potřebu 
výrobní logistiky je potřeba zajistit tyto činnosti řízené facility managementem. 
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Distribuční logistika (marketing, reklama, distribuční centra, obaly, doprava, 
skladování) 
Zde je opět nejčastěji vytěsňovanou činností doprava, dále využívání profesionálních 

logistických center poskytujících komplexní služby. Jako zvláštní formou outsourcingu 
lze označit pool systémy pro vratné obaly, kdy si společnosti najímají přepravní obaly. Další 
využití pro outsourcing je pak v oblasti marketingu a reklamy. 

Existují i komplexní programy, kdy společnosti vytěsní na vybranou logistickou 
společnost svou celou distribuci. 

Reverzní logistika (odpadové hospodářství, recyklace) 
V oblasti reverzní logistiky dochází k outsourcingu jak odpadového hospodářství, 

tak recyklace. Profesionální partner, který se zabývá odpadovým hospodářstvím, může získat 
z odpadu suroviny a materiál, který následně může společnost znovu použít ve výrobě. 

Schéma reverzní logistiky, ze kterého jsou patrné zpětné toky, jejichž realizace může 
být outsourcována, je zpracováno do obrázku obrázek 1. 

 

Obrázek 1 Reverzní logistika 
 

ZDROJ: AUTOŘI 

2.2 Strategické aliance 
Společně s rozvojem outsourcingu je stále častější uzavírání dlouhodobých smluvních 

vztahů, které se označují jako strategické aliance. Strategické aliance umožňují získávat 
benefity plynoucí ze synergie, které je dosaženo vzájemnou úzkou spoluprací. 

Strategické aliance v oblasti logistiky uzavírají: 
 Výrobci s poskytovateli logistických služeb, 
 poskytovatelé logistických služeb mezi sebou, 
 výrobci mezi sebou, 
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 finální výrobci se svými dodavateli. 

Smyslem uzavírání strategických aliancí je především snaha udržet si kvalitní, 
schopný a spolehlivý dodavatelský zdroj. 

ZÁVĚR 
Článek přiblížil základní důvody, proč je outsourcing pro společnosti klíčovým 

prvkem jejich podnikání, který často rozhoduje o jejich budoucí existenci. Je zřejmé, 
že outsourcing je jedním z nejdůležitějších rysů moderní logistiky. Správné využití 
outsourcingu může výrazně zvýšit přidanou hodnotu, kterou logistický řetězec přináší. 
V současné době je využívání outsourcingu nutnou a běžnou praxí. Jeho realizace 
je dynamickým procesem, jedná se o dlouhodobou záležitost, která přímo ovlivňuje existenci 
daného podniku. 
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This article deals about management of reverse logistic, about its functions and 

application in productional reverse processes, where is connected with reverse 
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processing. For accelerating of reclamations author recommends application of mobile 

terminals. 
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ZPĚTNÁ LOGISTIKA VE VÝROBNÍCH A PŘEPRAVNÍCH 

PROCESECH 

Anotace: Příspěvek se zabývá řízením zpětné (reverzní logistiky), jejími činnostmi a aplikací 
ve výrobních a logistických procesech, kde je spojována se zpětnou přepravou prázdných 
obalů, likvidací nepotřebných, poškozených obalů, ve výrobě zmetků a odpadu ze zpracování 
produkce. Pro urychlení reklamačních řízení autor doporučuje mobilní terminály. 

Úvod 

Reverní logistika byla v počátcích opomíjena z pohledu pojmu a obsahu pro potřeby 

teorie. Můžeme ji definovat jako tok použitých výrobků, obalů a jiných materiálů, které 

vycházejí nejen od spotřebitele, ale i některého článku ve výrobním, přepravním, distribučním 

a jiném procesu. Převážně se zabývá likvidací a odvozem odpadu z přepravních obalů, 

manipulačních jednotek, ale jedná se i o zmetky, neprodané výrobky, vrácené (reklamované) 

zboží apod. Reverzní logistika se stále více uplatňuje ve všech oborech, protože je přínosem 

finančních úspor a vyšší efektivity, je jí věnována vysoké pozornost nejen ze strany praxe, ale 

i teorie. 

Proč se reverzní logistikou zabývá stále větší okruh odborné veřejnosti je nasnadě, 

protože řeší jak nakládat s odpady, s výrobky po ukončení jejich životního cyklu, s vráceným 

zbožím, se zbožím, které nesplňuje požadovanou kvalitu a v neposlední řadě řeší ekologicky 

udržitelné životní prostředí.  

V poslední době se reverzní logistika zaměřuje na likvidaci výše uvedených produktů 

a odpadů formou recyklace, protože přírodní zdroje jsou u mnoha komodit stále omezenější a 

nedostupnější. Současná legislativa nutí firmy k odpovědnosti za celý životní cyklus výrobku, 

tedy od získávání surovin až po likvidaci odpadu.  

Jako příklad lze uvést, že některé podniky mají zákonem danou povinnost odebírat 

své výrobky zpět např. baterie a zajistit jejich ekologickou likvidaci. To vede k nutnosti řešit 

tok odpadu z koncového místa zpět do místa jeho vzniku. Získaný materiál je veden zpětným 

(reverzním)  směrem. 

Reverzní logistika byla původně spojována pouze s recyklací výrobků a obalů. 

Definice pro současnou reverzní logistiku jsou v závislosti na konkrétním průmyslovém 

odvětví, se kterým je spojována. V maloobchodu se pod pojem reverzní logistika rozumí 
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zajištění přesunu neprodaného zboží a reklamovaných výrobků zpět k subjektům od kterým 

bylo zakoupeno, nebo kteří jsou ochotni zboží odkoupit a znovu zpracovat. Výrobce naopak 

reverzní logistikou získá zpět vícenásobné množství použitých obalů, popř. znehodnocených 

výrobků, jako sekundárního zdroje surovin. 

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.  

1. REVERZNÍ LOGISTIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Pokračujícím vývojem se dostává reverzní logistika do komplexnějšího chápání a do 

popředí svého zájmu staví rovněž vlivy na životní prostředí. Postupně se tak vymezila tři 

pojetí zpětné logistiky, tyto oblasti se překrývají, a v rámci systémového přístupu by měly být 

optimalizovány jako celek.  

a) Reverzní logistika jako činnost spojená s přebalením a opětovným prodejem 

vráceného zboží (např. ze zásilkových obchodů), či redistribuce neprodejného zboží do 

specializovaných obchodů (výprodeje) a na méně náročné trhy. Reverzní logistika plní 

především obchodní a marketingové funkce a sleduje zejména ekonomické cíle.  

b) Reverzní logistika je soubor aktivit podporujících materiálovou recyklaci, 

směřující k minimalizaci odpadů z výroby a obalů (výjimečně i spotřebovaných výrobků). 

Zpětná logistika má úzkou vazbu na odpadové hospodářství podniku a skrze ekologické cíle 

naplňuje legislativní požadavky státu.   

c) Jádrem reverzní logistiky je organizace a řízení komplikovanějších způsobů 

zhodnocování starých výrobků (přepracování, opravy, demontáže s následným použitím 

některých součástí). Důležitá je synchronizace těchto operací s výrobou, zajištění zdrojů 

použitých výrobků i odbytových trhů pro ně.  

2. REVERZNÍ LOGISTIKA V LOGISTICKÝCH A VÝROBNÍCH 
PROCESECH 

2.1 Logistické procesy 

V logistických procesech vznikají odpady v podobě obalů (neupotřebitelné, 

poškozené, nevratné) a poškozených nebo nepoužitelných přepravních jednotek. 
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Do konce devadesátých let byly tyto odpadové materiály problémem pro logistické 

podniky, protože za jejich likvidaci musely platit. V současné době, tedy od nástupu nového 

století, se situace změnila a tyto podniky za odpady získávají finanční prostředky.  

V logistických procesech se vyskytují reverzní logistice následující materiály: 

a) umělá hmota – různé typy fólií které se používají jako obalový materiál a nebo fixační 

materiál pro ochranu přepravovaného, skladovaného a distribuovaného zboží; pevná 

forma umělé hmoty ve formě různých fixačních prvků,  

b) dřevo -  různých druhů od měkkého až po tvrdé z použitých obalů a přepravních a 

manipulačních prostředků (palety, proložky, …), 

c) kov – různých druhů (hliník, železo, bílá ocel, …) z použitých obalů, fixačních  

prostředků a přepravních prostředků. 

Uvedené materiály jsou ukládány na viditelných  místech do označených nádob a na 

konci směny jsou odvezeny na určené místo, kde se lisují, aby jejich obsah a hmotnost měly 

optimální hodnoty pro další zpracování resp. nakládání s nimi. 

2.2 Výrobní procesy 

Ve výrobních procesech požadavky na zpětnou logistiku nejsou nové, protože při 

výrobě vznikají odpady, které musí být průběžně odnímány a dále se shromažďují na 

vymezených místech, aby nedocházelo k narušování resp. omezování výroby.  

Jedná se o odpady z přímé výrobní činnosti, z obalových materiálů a manipulačních 

a přepravních pomůcek.  

3. MOBILNÍ TERMINÁLY URYCHLUJÍ POŽADAVKY NA REVERZNÍ 
LOGISTIKU 

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 (Global Positioning System) 

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. 
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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 (General Packet Radio Service) 

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. 

Modul může prostřednictvím rozhraní FMS (Fleet Management System) 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. 

ZÁVĚR 

Zpětnou logistiku lze vnímat i jako jeden z posledních článků životního cyklu 

výrobku. Časté inovace a krátký cyklus vývoje nového výrobku jsou velice silným zdrojem 

konkurenční výhody na jakémkoliv trhu. Životní cyklus výrobku je výrazem růstu a poklesu 

poptávky po určitém zboží na určitém trhu. Pozdní příchod s výrobkem na trh znamená vždy 

ztrátu tržeb, o jejichž realizaci se postaral konkurent. Pozdní příchod na trh může zaznamenat 
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i klesající zájem zákazníků o výrobek, což je způsobeno novým technologickým objevem 

nebo novou nabídkou konkurence.  

This work was supported by the University of Pardubice, project 

No.51030/20/SG520001. 
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