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CONTRUCTION IMPROVEMENTS OF THE INTERCHANGING 

JUNCTIONS OF CITY TRANSPORT SYSTEM IN ESKÉ 

BUD JOVICE WITH LINK TO RAIL TRANSPORT 

Ladislav Bartuška 1

ABSTRACT 

This paper discusses the outcomes from the traffic and transport survey on the routes of public 

transport in the city of eské Bud jovice carried out by the author himself with the help of students 

of the University of Technology and Business in eské Bud jovice. Output analysis of surveys 

focused on transport links in important transit points or interchanging junctions in the transport 

system with regard to the possibility of integrating other modes of public transport. 

KEY WORDS 

integrated transport systems, transportation survey, transit point, transfer relations, interchanging 

junctions 

LANGUAGE OF THE PAPER 

Czech 

REVIEWERS 

doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D. – jaromir.siroky@upce.cz 

Ing. Peter Blaho, PhD. - blaho.peter@zsr.sk 

                                                 
1 Ing. Ladislav Bartuška. Vysoká škola technická a ekonomická v eských Bud jovicích, Okružní 517/10, eské 
Bud jovice, email: bartuskal@mail.vstecb.cz 



14th International Scientific Conference 
LOGI 2013

10 

NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ P ESTUPNÍCH VAZEB MEZI 

JEDNOTLIVÝMI DRUHY P EPRAVY V ESKÝCH 

BUD JOVICÍCH  

Abstrakt: lánek pojednává o výstupech z dopravního a p epravního pr zkumu na linkách m stské 

hromadné dopravy v eských Bud jovicích provedeného samotným autorem za pomoci student

Vysoké školy technické a ekonomické v eských Bud jovicích. Analýza výstup  z pr zkum  byla 

zam ena na p epravní vazby v d ležitých p estupních bodech v dopravním systému s ohledem na 

možnosti integrace ostatních druh  ve ejné hromadné dopravy.  

Klí ová slova: Integrované dopravní systémy, p epravní pr zkum, p estupní bod, p estupní vazby 

1. .Metodika p epravních pr zkum  v p estupních bodech a analýza získaných 

dat 

V p ípad  osobní ve ejné dopravy v eských Bud jovicích existují v základu 3 subsystémy - 

linky MHD, autobusové regionální linky a železni ní regionální linky, u kterých dosud není 

uvažováno se vzájemnou koordinací i integrací v jeden dopravní systém.  

Na základ  analýzy d ležitých p estupních bod  na sou asném vedení linek MHD 

v eských Bud jovicích, spolu se sledováním v terénua provedení profilových dopravních 

pr zkum , byly vytipovány p estupní body v systému a tyto pak sledovány podle n kolika hledisek, 

které se autor snažil vybrat dostate n  sm rodatn . Obecn  lze za p estupní body ur it všechny 

zastávky, které spl ují alespo  jedno z t chto kritérií: 

• Do zastávky vstupují linky ze t í i více sm r . 

• Do zastávky vstupují linky ze dvou sm r , ale dochází zde ke styku více dopravních obor

ve VHD. 

• Do zastávky vstupují linky ze 2 sm r , ale dochází zde k výrazné zm n  v obratu cestujících 

(nad 50%).  

Takovéto p estupní body byly podrobeny d kladné analýze a ást analýz u vybraných 

p estupních bod  je uvedena pro p edstavu v následujících odstavcích. Jedná se o stru nou analýzu 

profilových dopravních pr zkum  v p estupním bod Strakonická a podvojném p estupním bod

Družba (IGY) – U Trojice.V praxi se u zab hnutých systém  organizuje náro ný sb r dat o 

p estupovosti v zastávkách ve form  dotazování se cestujících. Žádným jiným pr zkumem však 
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nelze dostate n  p esn  zjistit po et p estup  v daném p estupním bod . Pro zjišt ní silných 

p epravních proud  procházejících p estupním bodem nám posloužil profilový pr zkum na 

zastávkách. 

Podvojné p estupní body – V praxi se p i linkotvorb  musí brát v úvahu sou asná zástavba a 

dopravní infrastruktura. M že se stát, že v danné lokalit  p estupního uzlu není možné z ídit 

protilehlou zastávku tak, aby docházelo k plnohodnotným návaznostem i p estupním vazbám. Je 

tak možné, že tuto funkci p evezme jiná zastávka, která s dannou protilehlou zastávkou bude 

spojena siln jšími vazbami p i p estupech cestujících. Tyto vazby jsou vesm s spojeny s nutností 

p ekonat ur itou p ší vzdálenost. V následujících kapitolách p i návrzích ešení na toto bude kladen 

d raz. Ze sí ového hlediska je na tyto zastávky nutno pohlížet jako na jediný p estupní uzel. 

1.1 Vyhodnocování p epravních pr zkum  v p estupních bodech 

Pomocí profilového pr zkumu byly zjišt ny intenzity cestujících na 8 linkách za výpo etní 

období. Byly sledovány po ty nastupujících a vystupujících, po ty cestujících ve vozidlech p i 

odjezdu na každé lince zvláš . V teoretické rovin  bylo ur eny p estupní vazby mezi linkami, u 

kterých by mohlo ú eln  docházet k p estupu. Z t chto p estupních vazeb byly eliminovány vazby 

mezi linkami, které vystupují nebo vstupují do zastávky ze stejného sm ru. To ovšem neznamená, 

že k p estup m mezi t mito linkami nedochází. Uvažujeme však, že k p estupu dojde 

pravd podobn ji na jiné zastávce v daném sm ru (hypotéza p estupu mezi linkami na poslední 

zastávce na spole ném úseku).  

• P estupní bod Strakonická 

Zastávka MHD Strakonická nám poslouží jako p íklad metodiky vyhodnocování 

p estupních vazeb v p estupním bod . Pr zkumem bylo zjišt no, že by k nejú eln jšímu p estupu 

m lo docházet mezi linkami ze sm ru C do D a naopak, jelikož zde existuje nejv tší po et 

p estupních vazeb (viz. obrázek 1). P i uvážení linkového vedení a p epravních proud  v oblasti je 

možné tvrdit, že k p estup m dochází zejména mezi vozidly linek . 4,6 ve sm ru C a vozidly na 

linkách . 5,8,9,17 ve sm ru D. Další p epravní proud se silnými vazbami sm r A-B je relativn

dob e obsloužen linkou . 2 neprocházející p ímo zastávkou Strakonická, relace v tomto sm ru lze 

tudíž zanedbat. Linky . 11 a 12 zastávkou Strakonická procházejí pouze v jednom sm ru (sm r E), 

je možné hovo it o p estupních vazbách mezi linkami ve sm ru D-E. 
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Tabulka 1: Matice p estupních vazeb mezi linkami v p estupním uzlu Strakonická (zdroj: Autor) 

Sm r z/do A B C D E 
A X 5 2 0 2 
B 7 X 0 0 0 
C 2 0 X 8 4 
D 0 0 8 X 8 

Sm ry ozna ené písmeny jsou nazna eny v kartogramu intenzit p epravních proud  pro 

tento p estupní bod. Kartogram je jedním z výstup  pr zkumu a je ho možno rovn ž brát jako 

pom cku p i hledání p estupních vazeb. Jsou zde p ímo graficky znázorn ny intenzity jednotlivých 

p epravních proud , což je dosti nápomocné pro další práci p i analýze. 

Obr. 1 Kartogram intenzit cestujících na linkách procházejících p estupním bodem 

Strakonická (zdroj:Autor) 

Výstupem pr zkumu objemu cestujících v dané zastávce je skute nost, že se jedná spíše o 

zastávku pr jezdnou. Hodnota 76,8% v tabulce .6 udává procentuální pom r cestujících, kte í 

zastávkou pouze projížd jí, ku celkovému objemu cestujících (tedy po et cestujících, kte í zde 

nastupují, vystupují a projížd jí. Za sou asného vedení linek tak nem žeme hovo it o zastávce 

Strakonická jako o významném p estupním bod , i když po áte ní hypotéza byla jiná. 
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Tabulka 2: Objemy cestujících v zastávce Strakonická podle sm r  p epravy (zdroj: Autor) 

Sm r Po et 
nastupujících 

Po et 
vystupujících Pr jezd Pr jezd z celkového 

objemu cestujících [%] 

D - A 24 35 153 72,2% 

C - B 54 26 252 75,9% 

D - B 65 116 893 83,1% 

A - D 7 8 50 76,9% 

B - C 33 39 190 72,5% 

B - D 61 87 375 71,7% 

B – E 20 74 232 71,2% 

Celkem 264 385 2145 76,8% 

2.  Návrhy stavebních a organiza ních úprav vyplývající z analýzy p estupních 

bod

Díky p epravním pr zkum m jsme získali relevantní informace o síle jednotlivých 

p epravních proudech v d ležitých zastávkách a p estupních bodech. Díky této analýze se nám tak 

nabízejí varianty optimalizace linkového vedení v t chto konkrétních p estupních bodech, 

zrovnatak se zde nabízejí stavební a organiza ní úpravy vedoucí nap . k minimalizaci dob 

k p estupu mezi linkami nebo návaznost na ostatní druhy ve ejné hromadné dopravy, zejména 

železni ní regionální linky. V tomto lánku se však zam íme pouze na d ležité p estupní body a 

zajímavé možnosti úpravy: 

2.1 P estupní bod Nádraží 

Jedná se o velice významný p estupní bod MHD s vazbami na železni ní dopravu a 

autobusovou regionální dopravu. Jednotlivé zastávky MHD jsou ešeny p evážn  na velice 

frekventované silni ní komunikaci v ulici Nádražní, v t sné blízkosti je zde terminál VLD a 

vlakové nádraží. Jedná se o velice specifickou oblast, jelikož se v této oblasti soust edí vysoký 

po et p ších a vozidel. Samotný p echod p es frekventovanou komuninakci zde není možný 

z hlediska bezpe nosti a plynulosti silni ní dopravy. Ke zdolání vzdáleností mezi zastávkami na 

jednotlivých stranách pozemní komunikace slouží pro chodce podchody, v oblasti p ší zóny na 

Lannov  t íd  pak p echod pro chodce se SSZ. ešení p ednádražního prostoru a p ilehlé oblasti by 

se m lo ešit na vícero úrovních, jak z hlediska organizace veškeré dopravy, tak z hlediska 
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vylou ení zbytné dopravy z oblasti, které však za sou asné situace není možné. Z hlediska 

uspo ádání linkového vedení v tomto p estupním uzlu je pro návrh ešení p estupních vazeb 

d ležité toto rozd lení linek: 

• Pr jezdné linky v obou sm rech – Tyto linky probíhají daným uzlem z jednoho sm ru 

a pokra ují dále do jiného sm ru. Zastávky jsou ešeny po obou stranách pozemní 

komunikace v ulici Nádražní. Jedná se o linky .1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 16 a 19. 

• Pr jezdné linky v jednom sm ru – Okružní linka . 41 spojující oblast nádraží 

s obchodním domem Tesco daným p estupním uzlem prochází pouze v jednom sm ru, 

zastávka pro tuto linku je ešena jako spole ná p i autobusovém terminálu. 

• Linky v p estupním uzlu ukon ené – Jedná se o linky . 3, 4 , 8 a 17. Pro tyto linky 

není využito žádného speciálního obratišt . Obrat t chto linek je ešen objíž kou 

p ilehlé zástavby v ulicích Žižkova a Pr myslová. Rozložení výstupních a nástupních 

zastávek tak je r znorodé.  

Obr. 2 Prostor p ed železni ním nádražím v eských bud jovicích s možností 

vybudování zastávek MHD p ed výpravní budovou (Zdroj: Autor) 
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2.1.1 Návrh na zlepšení prostorových p estupních vazeb – varianta A 

Tato varianta návrhu vychází ze stávajícího stavu s ohledem na minimalizaci zm n 

v organizaci dopravy. V návrhu je uvažováno s prostorovým uspo ádáním všech zú astn ných 

druh  dopravy a polohou terminálu železni ní dopravy a terminálu autobusové linkové dopravy. 

Z hlediska vzdálenosti mezi jednotlivými zastávkami MHD a terminál  je nejproblemati t jší 

poloha zastávek 3,4,5. Docházková vzdálenost (repektive vzdálenost nutná k p estupu) je zde 

prodloužena díky absenci p echodu pro chodce v této ásti pozemní komunikace. P ekonání 

komunikace je zde ešeno podchodem, která podstatn  prodlužuje p estup zejména mezi spoji MHD 

a autobusovými linkovými spoji. Sou asná situace má za následek i nedodržování pravidel 

silni ního provozu ze strany chodc , kte í se v tomto d sledku snaží o p echod frekventované 

ty proudové pozemní komunikace.  

Návrhem ke zlepšení je tedy v tomto p ípad  p esunutí zastávek 3,4,5 do oblasti p ed budovu 

železni ního nádraží na místo stávajících parkovacích stání (nová parkovací místa vzniknou 

zrušením sou asných zastávek 3,4,5). Touto zm nou dojde ke zlepšení prostorových p estupních 

vazeb zejména mezi linkami MHD a železni ními regionálními spoji. Zárove  se tím 

z bezpe nostního hlediska eliminují nežádoucíp echody pozemní komunikace. Realizací tohoto 

návrhu se otevírá i možnost ešení d stojného p ednádražního prostoru. 

2.1.2 Návrh na zlepšení prostorových p estupních vazeb – varianta B 

Ve variant  B je uvažováno se zm nami v organizaci dopravy a s vyšší investi ní 

náro ností. Zejména se jedná o vybudování k ižovatky ulic Žižkova a Nádražní. Tato zm na 

vyžaduje z ízení systému SSZ, spolu s vybudováním nového p echodu pro chodce p es Nádražní 

ulici. Vznikne tak pro chodce alternativa bezbariérového p echodu ulice Nádražní oproti 

stávajícímu ešení podchodem. D vodem pro vybudování k ižovatky je p evážn  zm na organizace 

ve vedení linek. P i stávajícím stavu  mohou být linky vedeny z ulice Žižkova do ulice Nádražní 

pouze jedním sm rem (nemožnost odbo ení vlevo). P i z ízení k ižovatky je možné trasu linek 

vedenou sou asnou ulicí Pr myslová p esunout do ulice Žižkova. Tento krok má dv  zásadní 

opodstatn ní: 

• Z hlediska p estupních vazeb je možné z ídit nástupní zastávku namísto sou asné 

výstupní zastávky . 1, tímto dojde ke zkvalitn ní p estupu mezi linkami MHD a 

autobusovými regionálními linkami. 

• Možnost z ízení obousm rné zastávky v oblasti k ižovatky ulic Žižkova a Novohradská, 

kde v sou asnosti není žádná zastávka relizována z d vodu vedení linek Pr myslovou 
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ulicí. Dojde tak k výraznému zlepšení dostupnosti MHD v oblasti p ší zóny v Lannov

ulici. 

Rovn ž varianta B uvažuje se z ízením zastávek pro ostatní linky p ed budovou 

železni ního nádraží (obdobn  jako varianta A). Z bodu uvedeného výše vyplývá zm na ve vedení 

linek. ást linek je tedy možno nov  vést ulicí Žižkova se zastávkou p i terminálu VLD, v návrhu je 

uvažováno s linkami . 2, 11, 12 a 17. ást linek by byla vedena stávající trasou s nov  z ízenými 

zastávkami p ed budovou železni ního nádraží. 

Obr. 3 Návrh nové polohy zastávek a vedení linek (Zdroj: www.mapy.cz) 
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2.2 P estupní bod Senovážné nám stí – Žižkova 

Jedná se o seskupení zastávek p i oblasti Senovážného nám stí. Dochází zde k rozložení 

p epravních výkon  na linkách do t chto sm r  (tu n  jsou zvýrazn ny zastávky v daném 

p estupním bod ): 

• Nádraží – Žižkova (VŠERS) – Senovážné nám stí (DK) – U Soudu a opa ný sm r. 

V opa ném sm ru však neexistuje zastávka Žižkova (VŠERS), ta je ešena pouze 

jednosm rn . Tento sm r je obsluhován linkami . 2, 10, 13, 16 a 19. 

• Nádraží – Žižkova (VŠERS) – Poliklinika Sever a opa ný sm r Poliklinika Sever – 

Senovážné nám stí (pošta) – Nádraží. V tomto sm ru jsou vedeny linky . 1, 3, 4, 9 a 

41. 

• Poliklinika Sever – Senovážné nám stí (pošta) – Senovážné nám stí (DK) – U 

Soudu. Zastávka Senovážné nám stí (pošta) je ešena jednosm rn . V tomto sm ru jsou 

vedeny linky . 6 a 14. 

Prostorové p estupní vazby mezi linkami v jednotlivých sm rech jsou narušeny p iliš velkou 

vzdáleností zú astn ných zastávek, mezi kterými dochází k potencionálnímu p estupu. Jsou to 

zejména p estupy cestujících, které jsou v sou asnosti ešeny mezi zastávkou Žižkova (VŠERS) a 

zastávkou Senovážné nám stí (DK).  

2.2.1 Návrh na zlepšení prostorových p estupních vazeb - varianta A 

Tato úprava spo ívá ve z ízení obousm rné zastávky Žižkova (VŠERS). D vodem pro tuto 

úpravu je skute nost, že k p estupu (zejména mezi páte ními linkami . 2 a 9) je nutno p ekonávat 

vzdálenost cca 200 m. Jednosm rná zastávka Žižkova VŠERS je navíc situována v husté zástavb  a 

orientace p estupujících cestujících je tudíž snížena. ešením se tedy jeví zavedení zastávky i 

v opa ném sm ru a  vznikne tak pohodlný p estup s minimální docházkovou vzdáleností. 

2.2.2  Návrh na zlepšení prostorových p estupních vazeb – varianta B 

V kapitole 2.1.2 (Úprava prostorových p estupních vazeb v p estupním uzlu Nádraží – 

Varianta B) byla navržena organizace dopravy po z ízení  k ižovatky ulic Žižkova a Nádražní. 

Z návrhu organizace vyplynula možnost nového vedení linek ulicí Žižkova a z ízení nové 

obousm rné zastávky v oblasti k ižovatky ulic Žižkova a Novohradská. P i uplatn ní tohoto návrhu 

se naskýtá možnost zrušení dosavadní jednosm rné zastávky Žižkova (VŠERS), jelikož nov

vzniklá obousm rná zastávka by p ejala v tšinu t chto cestujících. Nov  vzniklá obousm rná 

zastávka by byla vhodným ešením z hlediska lepší dostupnosti z oblasti p ší zóny Lannova t ída. 

P estupy cestujících v oblasti by tak byly uskute ovány mezi zastávkami Senovážné nám stí (DK) 
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a Senovážné nám stí (pošta). V tomto ohledu by bylo nutné z ízení obousm rné zastávky 

Senovážné nám stí (pošta). Tímto krokem se rovn ž zlepší dostupnost z frekventované p ší zóny 

Lannova t ída. 

Obr. 4 Znázorn ní polohy zastávek v oblasti Senovážného nám stí (zdroj: 
www.mapy.cz) 

2.3  P estupní bod Družba (IGY) – U Trojice 

Oblast Pražského p edm stí je charakteristická hustou koncentrací obyvatel, velkým po tem 

vzd lávacích za ízení a obchodních center. Jedná se tedy o vysoký obrat cestujících soust ed ný na 

obousm rnou zastávku Družba-IGY a jednosm rnou zastávku U Trojice. Rovn ž zde dochází 

k výraznému v tvení sm r  p epravních proud . Z hlediska prostorových p estupních vazeb jde o 

nep íliš vhodn  zvolené rozmíst ní zastávek. Rekonstrukcí ulice Pekárenská v roce 2003 a zavedení 

trolejové dopravy vznikl výrazný p epravní sm r. Rozmíst ní zastávek z stalo p itom zachováno, 

což je pro cestující jedoucí z centra problematické zejména p i p estupu ze zastávky Družba-IGY do 

zastávky U Trojice na linky sm ující do Pekárenské ulice. Vhodným ešením pro zlepšení tohoto 

nedostatku se jeví z ízení nové jednosm rné zastávky Pekárenská (Telecom) ve sm ru linek 

sm ujících na hlavní vlakové nádraží B. Tímto by vznikla lepší alternativa v i zastávce U 

Trojice, došlo by kezlepšení dostupnosti pro cestující, a to p evážn  z blízkého sídlišt  a 

obchodního centra IGY. Z ízením nové zastávky v ulici Pekárenská a následnému zkrácení 
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vzdálenosti mezi p estupy by rovn ž došlo k vytvo ení p ehledn jšího systému pro p estupující 

cestující. 

Obr. 5 Návrh nového uspo ádání zastávek v p estupním bod  Družba (IGY) – U 

Trojice (zdroj:www.mapy.cz) 

2.4 Návaznosti na železni ní dopravu 

Kolejová doprava v IDS by m la sehrávat význa nou roli. Na území m sta se však nacházejí 

pouze dv  železni ní zastávky (pokud pomineme již fungující výše zmín ný p estupní bod 

Nádraží), které by se p i p ípadném integra ním opat ení staly významnými p estupními body mezi 

MHD a ŽD. Jedná se o Severní zastávku na spole ném úseku tratí . 190 a 220 a Jižní zastávku na 

tratích . 196 a 194. V širší oblasti m sta je možné uvažovat o integraci delších úsek  t chto tratí se 

zastávkami V elná, Boršov nad Vltavou, Hrd jovice a Hluboká nad Vltavou. 

• eské Bud jovice severní zastávka 

V sou asnosti se jedná o celkem hojn  využívanou výstupní a nástupní zastávku s možností 

p estupu na linky MHD a autobusové regionální linky v zastávce U Severní zastávky. Po et 

vlakových spoj  zastavujících v této železni ní zastávce je 42. Linky procházející p idruženou 

zastávkou MHD sm ují do centra (páte ní linka . 2) a do západní ásti m sta do sídlišt  Máj (linka 

. 8). Stavební úprava by se z hlediska p estupních vazeb zam ila na sjednocení zastávek do jedné 

spole né (pod stejným názvem). Rovn ž stojí za uvážení p esun zastávek znázorn ný v ilustraci. 
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Obr. 6 Znázorn ní posunu železni ní zastávky a zastávek pro linky MHD (zdroj: Autor)

• eské Bud jovice jižní zastávka 

Na spole ném úseku železni ních tratí se jedná o 36 vlakových spoj  zaúst ných do 

železni ní zastávky. K této železni ní zastávce p iléhá zastávka pro autobusovou linku MHD . 10, 

rovn ž tudy procházejí autobusové regionální linky ady. Možnost p estupu mezi MHD, VLD a ŽD 

je však problémová v tom smyslu, že autobusová zastávka ve sm ru do m sta je podstatn  ve velké 

vzdálenosti od protism rné. Ob  zastávková stání jsou od sebe vzdálena p ibližn  250 metr , 

zastávkové stání ve sm ru do Vidova leží v t sné blízkosti železni ní zastávky. V rámci integrace 

všech zú astn ných systém  ve ejné dopravy by úprava prostorových vazeb spo ívala v p esunu 

zastávkového stání ve sm ru do centra blíže k železni ní zastávce. V oblasti zrušeného 

zastávkového stání lze z ídit novou zastávku pro zlepšení dostupnosti dopravy. Z hlediska integrace 

je nutné jednotlivé spoje autobusových linek a vlakové spoje vhodn asov  zkoordinovat. 

Záv r 

lánek stru n  pojednává o problematice ve ejné hromadné dopravy a nutnosti integrace 

jednotlivých druh  dopravy v p eprav  osob. Autor se v této oblasti orientuje p edevším na d ležité 

p estupní body možné pro p ípadnou integraci subsystém  VHD v jeden celek, jakožto uzly 

systému a vstupní interak ní body. Krom  p ínosu v návrzích prostorových p estupních vazeb v 
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p estupních bodech VHD práce nabízí i jeden z úhl  pohledu na metodiku a problematiku lokace 

p estupních bod  v systému VHD. 

V lánku jsou uvedeny pouze významné p estupní body ešené v rámci p epravního 

pr zkumu a jeho následného zanalyzování. Pro p ípadnou integraci t chto subsystém  VHD je 

pot eba u init vícero krok , nap . jednotný tarifní systém, asová koordinace apod. P ínosem práce 

v této oblasti je zjišt ní a navržení možností integra ních opat ení. Nutno podotknout, že doposud 

není v oblasti eských Bud jovic doprava integrována v jeden funk ní celek i když snahy o tuto 

integraci v minulosti byly. Jediným prozatímním pozitivním výsledkem je vznik koordinátora 

ve ejné dopravy Jikord s.r.o., který vznikl v roce 2010 na popud krajského ú adu a usiluje o 

integraci ve ejné dopravy v rámci celého kraje. Zejména se klade d raz na za len ní železni ních 

linek a tratí, jakožto na páte  takovéhoto integrovaného dopravního systému. 
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ÚLOHA DOPRAVNÍCH A LOGISTICKÝCH SLUŽEB 

V MEZINÁRODNÍM OBCHOD

Abstrakt: P ísp vek je zam en na úlohu dopravních a logistických služeb v mezinárodním 

obchod . Vysv tluje vzájemný vztah dopravy, logistiky a mezinárodního obchodu a zabývá se 

i statistickým sledováním dovozu a vývozu dopravních a logistických služeb. Poukazuje také na 

n které problémy s touto statistikou spojené. Záv rem charakterizuje postavení dopravních 

a logistických služeb v platební bilanci R. 

Klí ová slova: logistika, doprava, mezinárodní obchod, platební bilance 

Úvod 

Mezinárodní obchod p edstavuje nejdynami t jší prvek sv tového hospodá ství a stává se 

jedním z rozhodujících faktor , které ovliv ují celosv tový ekonomický r st. Stejn  tak je 

zahrani ní obchod d ležitým faktorem ekonomického rozvoje každé vysp lé zem . 

Dopravní služby jsou nezbytnou sou ástí mezinárodního obchodu. S rozvojem 

mezinárodního obchodu se samoz ejm  zvyšuje i objem p epravovaného zboží, prohlubující se 

globalizace navíc zp sobuje, že zboží je p epravováno na stále v tší vzdálenosti, a svou roli hraje i 

snaha o celkové snižování zásob. To vyžaduje spolehliv jší p epravní služby, je stále d ležit jší, 

aby zboží bylo p epraveno ve správném množství a termínu, za p ijatelnou cenu a zárove , aby byly 

co nejlépe uspokojeny požadavky zákazníka. Tím se zvyšuje také význam logistických služeb v 

mezinárodním obchod . 

1.  Dopravní a logistické služby v mezinárodním obchod

Vztah dopravních, logistických služeb a mezinárodního obchodu je možné charakterizovat 

r zným zp sobem. 

V odborné literatu e je vzájemný vztah dopravy, logistiky a mezinárodního obchodu 

vysv tlován nap . takto: „Pro fyzické p emíst ní zboží, které je obvykle nutné k realizaci každé 

obchodní operace, se používají prost edky hmotné i nehmotné povahy, ozna ované také jako 

logistika. Hmotné prost edky zahrnují pohyb hotových výrobk , obal  a odpad , nehmotné pak 

soubor logistických inností a služeb, v etn  pohybu informací. Cílem logistické innosti je 

komplexní uspokojení specifických pot eb zákazník  v optimálním ase.“ [1, s. 127] 
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Další z definic uvádí: "Logistiku bychom mohli definovat jako komplexní, systematický 

p ístup k optimalizaci náklad  a minimalizaci rizik. Logistika zahrnuje celý tok zboží od dopravy 

surovin k výrobci po odevzdání zboží kone nému spot ebiteli." [2, s. 233] Na tuto definici navazuje 

ješt  další d ležitý poznatek, který íká, že "doprava je osou logistiky". [2, s. 233] 

Podle Davida a Stewarta profesionálové, kte í se zabývají mezinárodní logistikou, 

významn  p ispívají k usnad ování obchodu, a to z následujících d vod : 

• za izují p epravu zboží, 

• chápou substitu ní vztah mezi jednotlivými druhy dopravy, které jsou k dispozici, a 

dokážou u init správná rozhodnutí, 

• zajiš ují, aby zboží bylo k p eprav  správn  zabaleno, 

• zajiš ují pat i né pojišt ní zboží b hem p epravy, uv domují si možná rizika, 

• minimalizují rizika spojená s mezinárodními platbami výb rem správné m ny nebo 

správné zajiš ovací strategie, 

• zajiš ují, aby zboží bylo doprovázeno pat i nými dokumenty, tak aby mohlo být 

v zemi ur ení procleno, 

• náležit  vymezují, kdo je zodpov dný za jednotlivé aspekty spojené s p epravou 

zboží a za pot ebné dokumenty, 

• zjiš ují, která metoda je nejvhodn jší pro platbu mezi vývozcem a dovozcem, 

• respektují bezpe nostní opat ení, která mají zabránit škodám na zboží b hem 

p epravy, a p edpisy zavedené vládami dovozních zemí a mezinárodními 

organizacemi, 

• zajiš ují skladování zboží ve vhodných skladech a distribu ních centrech v dob , kdy 

není p epravováno. [3] 

Mezinárodní obchod je tedy úzce spojený nejenom s dopravou, ale i s mnoha dalšími 

innostmi, které bezprost edn  souvisejí s p emíst ním zboží. Je z ejmé, že spolu zárove  úzce 

souvisejí služby dopravní a logistické. Z toho vyplývá i problém, jak tyto služby od sebe odlišit, což 

je d ležité zejména z hlediska statistického. 
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2.  Statistické sledování dovozu a vývozu dopravních a logistických služeb

Statistické sledování dovozu a vývozu služeb vyžaduje jednotnou metodiku. Ta samoz ejm

vychází z mezinárodních pravidel, daných jednak p íru kou OSN pro statistiku mezinárodního 

obchodu se službami, jednak p íru kou Mezinárodního m nového fondu pro sestavování platební 

bilance. Metodická p íru ka pro statistické sledování dovozu a vývozu služeb v roce 2013, 

zpracovaná eským statistickým ú adem na základ  mezinárodních pravidel, obsahuje klasifikaci 

jednotlivých druh  služeb, kterou je t eba dodržet p i vypl ování statistických výkaz . 

Dopravní služby je t eba, v souladu s touto p íru kou, vykazovat v len ní podle typu, tzn. 

osobní, nákladní a ostatní, a dále podle druhu dopravy, tzn. námo ní, letecká, kosmická, železni ní, 

silni ní, vnitrozemská vodní, potrubní a p enos elektrické energie. Pokud jde o nákladní dopravu, ta 

se ješt  dále lení na služby související s dovozem zboží do R, vývozem zboží z R, transportem 

zboží po území R i transportem zboží v zahrani í v etn  tranzitu. 

V p ípad  nákladní dopravy je t eba vykázat dovoz a vývoz dopravních služeb vždy, pokud 

na dopravu byla uzav ena samostatná smlouva s nerezidentem, p i emž doprava nemusí být 

zajiš ována vlastním vozovým parkem respondenta, ale m že být i zprost edkovaná. U osobní 

dopravy se vykazuje pouze mezinárodní p eprava osob, dopravní služby erpané v rámci cestovního 

ruchu se zde neuvád jí. 

P íru ka se dále zabývá jednotlivými druhy dopravy v len ní podle íselníku služeb pro 

výkaz ZO 1-04 o dovozu a vývozu služeb. Z íselníku je patrné, že u v tšiny druh  dopravy se 

sledují zvláš  služby s p íslušným druhem dopravy související, a to ješt  v len ní na dv  skupiny. 

První skupina zahrnuje nap . provoz terminálových za ízení, išt ní p íslušných dopravních 

prost edk , záchraná ské a vyproš ovací služby apod. Druhá skupina pak služby jako balení, 

nakládka a vykládka zboží a jiná manipulace s nákladem. 

Pro eskou republiku je nejd ležit jší doprava silni ní. U tohoto druhu dopravy jsou 

v kategorii „Služby spojené se silni ní dopravou“ zahrnuty „všechny služby silni ní dopravy 

spojené s odtahem vozidel, autoservisem, išt ním vozidel, záchrannými prácemi, mýtné a poplatky 

agent m za služby spojené s osobní a nákladní dopravou (v etn  vypravení nákladu a 

zprost edkování p epravy, spedi ních služeb, vydávání a obstarávání dopravních dokument  a 

nákladních list , innosti celních deklarant )“. [4, s. 20] Do kategorie „Ostatní služby související 

se silni ní dopravou“ pak pat í „manipulace s nákladem (nakládání a vykládání kontejner ), 

uložení a skladování, balení a p ebalování“. [4, s. 20] 
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Krom  toho je v íselníku vy len na kategorie „Ostatní služby související s dopravou“ 

obsahující vedlejší a pomocné služby, které jsou spojené s více než jedním druhem dopravy, takže 

je nelze p i adit k jednotlivým druh m dopravy. Kategorie „Ostatní vedlejší a pomocné služby 

v doprav  j.n.“ zase slouží k zachycení služeb, které nejsou vykázány v jiných kategoriích. 

Samostatnou kategorií je pak také „Skladování zboží“. 

3.  Dopravní a logistické služby z hlediska platební bilance R 

Obchod se službami je sou ástí b žného ú tu platební bilance. Zásady pro sestavování 

platební bilance stanovuje Mezinárodní m nový fond. Hlavním metodickým nástrojem jsou 

manuály k sestavení platební bilance, které jsou aktualizovány v souladu s m nícími se podmínkami 

sv tové ekonomiky. V roce 2009 byl zve ejn n Manuál k sestavení platební bilance a investi ní 

pozice v i zahrani í (BPM6), což je šesté vydání manuálu, které aktualizuje páté vydání (BPM5) z 

roku 1993. V kategorii "Doprava" jsou zahrnuty nejen samotné dopravní služby, ale i související 

služby distribu ní a pomocné, které bychom mohli za adit mezi služby logistické. Nepat í sem však 

nap . pojišt ní, to se sleduje v samostatné kategorii. Postavení dopravních a logistických služeb v 

platební bilanci R ukazuje tabulka 1. 

Tabulka 1: Dopravní a logistické služby v platební bilanci R 2012 (v mil. K ) 

Obchodní bilance Vývoz Dovoz Celkem 
2 577 524,7 2 431 757,4 145 767,3

Bilance služeb P íjmy Výdaje Celkem 
431 920,0 382 085,0 49 835,0

Doprava 100 782,3 85 381,2 15 401,0
Námo ní doprava 919,0 5 245,6 -4 326,6
Letecká doprava 21 698,4 13 592,2 8 106,2
Kosmická doprava 0,0 0,0 0,0
Železni ní doprava 8 660,8 5 621,3 3 039,5
Silni ní doprava 56 683,4 42 427,2 14 256,2
Vnitrozemská vodní doprava 207,4 22,7 184,7
Potrubní p eprava a p enos elekt iny 6 009,1 15 050,4 -9 041,3
Ostatní podp rné a vedlejší doprav. služby 6 604,3 3 421,8 3 182,5

Zdroj: NB 

Obchodní bilance, tedy bilance zahrani ního obchodu se zbožím, spolu s bilancí služeb 

p edstavují tzv. výkonovou bilanci. Z tabulky 1 vyplývá, že služby se podílely na saldu výkonové 

bilance R v roce 2012 p ibližn  25 %. Podíl dopravních (a logistických) služeb na p íjmech 

z celkového vývozu služeb byl p ibližn  23 %, na výdajích na celkový dovoz služeb p ibližn  22 %, 

podíl na celkovém saldu bilance služeb pak tém  31 %. Pokud jde o jednotlivé druhy dopravy, 

nejv tší podíl má pochopiteln  doprava silni ní. 
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Záv r

Dopravní a logistické služby p edstavují významnou sou ást mezinárodního obchodu. 

D ležitou roli hrají i v zahrani ním obchod eské republiky. Dopravní a logistické služby spolu 

navzájem úzce souvisejí, asto se prolínají, a je tedy velmi t žké je od sebe odlišit. To m že 

zp sobovat problémy p i jejich statistickém sledování. Existují manuály, které pom rn  detailn

popisují, kam jednotlivé položky ve statistických výkazech týkajících se dovozu a vývozu služeb 

za adit, p esto je samostatné vy íslení podílu t chto služeb, zejména logistických, velmi obtížné. Se 

statistickými údaji je proto v tomto p ípad  t eba pracovat opatrn . 

LITERATURA 

[1] MACHKOVÁ, Hana aj. Mezinárodní obchodní operace. 3., p eprac. vyd. Praha: 

Grada, 2003. ISBN 80-247-0686-5. 

[2] BENEŠ a kol. Zahrani ní obchod: p íru ka pro obchodní praxi. Praha: Grada, 

2004. ISBN 80-247-0558-3. 

[3] DAVID, Pierre A. a Richard D. STEWART. International logistics: the 

management of international trade operations. 3rd ed. Atomic Dog, 2010. ISBN 

978-1-111-46498-1. 

[4] ESKÝ STATISTICKÝ Ú AD. Metodická p íru ka pro statistické zjiš ování 

dovozu a vývozu služeb v roce 2013: Jak správn  vyplnit výkaz ZO 1-04 

o dovozu a vývozu služeb? eský statistický ú ad [online]. © eský statistický 

ú ad, 2013, aktualizováno dne 12. 4. 2013 [cit. 2013-10-09]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mpzo2013/$File/mpzo2013.pdf 

[5] INTERNATIONAL MONETARY FUND. Balance of payments manual. 

International Monetary Fund [online]. Last updated August 2011 [cit. 2013-10-

09]. Dostupné z: http://www.imf.org/external/np/sta/bop/bopman.pdf 

[6] ESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Databáze asových ad ARAD. eská národní 

banka [online]. © eská národní banka, 2003-2009 [cit. 2013-10-09]. Dostupné 

z: http://www.cnb.cz/docs/ARADY/HTML/index.htm 



14th International Scientific Conference 
LOGI 2013

28 

THE NEW CHANGE OF THE ZSSK CARGO SLOVAKIA 

ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND FURTHER VISIONS 

FOR THE COMPANY IN RELATION TO OTHER OPERATORS 

IN THE ”RAIL MARKET” 

Peter Blaho1, Vladislav Zitrický2, Peter Šulko3

ABSTRACT 

Ministry of Transport, Construction and Regional Development has submitted a proposal  of the 

material called „Consolidation of rail freight transport  in Slovakia“. Proposed  measures in the 

material also includes measures of economic consolidation and further development of ZSSK 

CARGO.  

KEY WORDS 

organizational structure, ZSSK CARGO, railway transport, intermodal transport 

LANGUAGE OF THE PAPER 

Slovak 

REVIEWERS 

doc. Ing. Petr Pr ša, Ph.D. – petr.prusa@upce.cz 

Ing. Ji í Kolá , Ph.D. - 13002@mail.vstecb.cz 

                                                 
1 Ing. Peter Blaho,PhD. prednosta Inštitútu vzdelávania Žilina, Železnice Slovenskej republiky, Ústredný inštitút 
vzdelávania a psychológie Bratislava, 1. mája .34, 010 01 Žilina; Tel.: 041/2295353, E-mail: blaho.peter@zsr.sk 
2 Ing. Vladislav ZITRICKÝ, PhD., Katedra železni nej dopravy; Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; Tel: +421 41 513 3406, E-mail: 
vladislav.zitricky@fpedas.uniza.sk 
3 Ing. Peter Šulko, PhD., Železnice Slovenskej republiky, Generálne riadite stvo ŽSR, Odbor obchodu, Klemensova 8, 
813 61 Bratislava; Tel. +421 2 2029 3026, E-mail: sulko.peter@zsr.sk 



14th International Scientific Conference 
LOGI 2013 

29 

NOVÁ ZMENA ORGANIZA NEJ ŠTRUKTÚRY ZSSK CARGO 

SLOVAKIA A ALŠIE VÍZIE PRE SPOLO NOS  VO VZ AHU 

KU OSTATNÝM SUBJEKTOM NA ,,ŽELEZNI NOM TRHU” 

Abstrakt: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR predložilo návrh materiálu na 

konsolidáciu sektora železni nej nákladnej dopravy v SR. Kroky na túto konsolidáciu, ktorých 

sú as ou sú aj opatrenia ekonomickej konsolidácie a alšieho rozvoja Železni nej spolo nosti 

Cargo Slovakia, a.s. ( alej len ZSSK CARGO), prijala aj vláda SR na svojom zasadnutí d a 10. 

júla 2013.  

K ú ové slová: organiza ná štruktúra, ZSSK CARGO, železni ná doprava, intermodálna preprava 

1.  Organiza né štruktúry a financovanie v zahrani ných železni ných 

podnikoch vo vz ahu na novú organiza nú štruktúru ZSSK CARGO 

Organiza ná štruktúra je v užšom slova zmysle usporiadaný súbor organiza ných jednotiek 

v rámci podniku pod a znaku a funkcie, ktoré sú vzájomne spojené hmotno-energetickými, 

ekonomickými a inova nými väzbami. Organiza ná štruktúra v širšom slova zmysle je ú elné 

rozmiestnenie vnútropodnikových útvarov na organiza né stupne vybavených výrobnými 

prostriedkami a pracovnými silami a vzájomne prepojených hmotno-energetickými a informa nými 

väzbami tak, aby tvorili harmonický celok.  

Hlavnou úlohou zmeny novej organiza nej štruktúry je ekonomická konsolidácia a alší 

rozvoj ZSSK CARGO.  
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Obr.1 Príklad organiza nej štruktúry SBB AG – Švaj iarske spolkové dráhy 

Obr.2 Príklad financovania infraštruktúry na PKP – Po ské štátne dráhy 
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Po analýze jednotlivých organiza ných štruktúr železni ných dopravných podnikov 

v zahrani í a vo väzbe na systém financovania infraštruktúry možno konštatova , že sú asnými 

štandardami týchto podnikov je vytváranie úseku manažmentu mobilných prostriedkov a úseku 

manažmentu udržby a opráv týchto mobilných prostriedkov. Popritom sa ve ký dôraz kladie aj na 

rastúci trend v oblasti kombinovanej dopravy a s tým aj vytvorenia úseku riadiaceho 

resp.koordinujúceho túto oblas . 

2.  Nová vnútorná štruktúra spolo nosti 

Sú as ou vnútornej reštrukturalizácie ZSSK CARGO zameranej na zachovanie silnej 

dopravno-prepravnej spolo nosti bude založenie troch dcérskych spolo ností pre manažment parku 

nákladných voz ov, údržbu a opravy ruš ov a voz ov (po posúdení spolu so ZSSK) a realizáciu 

intermodálnej prepravy. Zárove  je táto reštruktúralizácia vytvorená v súlade s medzinárodne 

uznávanými štandardami železni ných dopravných podnikov v zahrani í.  

Obr.3 Nová štruktúra ZSSK Cargo a.s. - dcérske spolo ností  

Hlavným zmyslom a zámerom uvedenej konsolidácie je, aby dcérske spolo nosti ZSSK 

CARGO poskytovali služby nielen svojim akcionárom, ale v rámci plnej liberalizácie trhu aj 

ostatným subjektom na  trhu a tým zabezpe ovali svoj rozvoj, a to v zmysle požiadaviek ako 

akcionárov tak aj samotného trhu.  

Prvá dcérska spolo nos  ZSSK CARGO zameraná na manažment parku nákladných voz ov 

má zabezpe i  efektívnejšie a kvalitnejšie využitie tohto parku dráhových vozidiel. Z celkových 13 

300 voz ov vo vlastníctve ZSSK CARGO je okolo 5 tisíc považovaných za nadbyto ných z 

poh adu obchodno-prevádzkových a strategických potrieb. Po reštrukturalizácií bude táto dcérska 

spolo nos  spravova  cca. 12 700 voz ov. ZSSK CARGO má následne odpreda  majoritnú as

akcií partnerovi, pri om si v dcérskej spolo nosti zachová ú as  na riadení aj pri minoritnom 
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podiele. Od uvedenej dcérskej spolo nosti si následne prenájme len potrebný po et voz ov (cca 8 

tis.) – v závislosti od prepravných požiadaviek trhu. Týmto krokom by si ZSSK CARGO malo 

zachova  kontrolu nad potrebným parkom nákladných voz ov, potrebných pre jeho alšie 

fungovanie a rozvoj spolo nosti. Na základe strategických predpokladov by dcérska spolo nos  po 

nastavení a za atí svojich innosti mala produkova  zisk na úrovni vyše 3 mil. €. 

Obr.4 Spolo nos  pre manažment parku nákladných voz ov 

ZSSK CARGO má alej zriadi  druhú dcérsku spolo nos  (so 100-percentnou ú as ou) za 

ú elom zefektívnenia, skvalitnenia a v nemalej miere aj spreh adnenia innosti samotnej údržby a 

opráv železni ných dráhových vozidiel. Imaním tejto spolo nosti by boli nehnute nosti súvisiace 

s opravou a údržbou a samozrejme aj súvisiace technológie na výkon týchto inností. Po 

ekonomickom posúdení možných synergických efektov sa zváži majetkový vstup ZSSK Slovensko, 

ktorá vykonáva osobnú prepravu, prípadne iného partnera formou vkladu do základného imania 

dcérskej firmy. Strategická prognóza konštatuje, že by mala táto spolo nos  hospodári  s 

vyrovnaným rozpo tom. 
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Obr.5 Spolo nos  pre manažment parku nákladných voz ov 

 Tre ou dcérskou spolo nos ou ZSSK CARGO je spolo nos  so zameraním sa na oblas

intermodálnej prepravy, pri om sa predpokladá aj samotné zvýšenie objemu vnútroštátnej a 

medzinárodnej intermodálnej prepravy (v sú asnosti takmer výlu ne preprava kontajnerov). Na 

dosiahnutie tohto zámeru zo strategického h adiska sa po íta so vstupom partnera s medzinárodným 

know-how. Táto spolo nos  by mala zárove  riadi  aj okolo 600 nákladných voz ov pre 

uskuto ovanie danej prepravy. ZSSK CARGO by odpredala as  akcií spolo níkovi, pri om by si 

v spolo nosti zachovala ú as  na rozhodovaní. Prognózovaný zisk tejto spolo nosti by sa o akával 

na úrovni do 2 mil. € ro ne. 

Obr.6 Spolo nos  pre oblas  intermodálnej prepravy 
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3.  Výstupné efekty konsolidácie ZSSK CARGO 

Kone ný návrh z predložených opatrení ráta s postupným oddlžením ZSSK CARGO  

pri om k ú ovým zdrojom pre uvedené oddlženie bude výnos z odpredaja asti akcií v dvoch 

dcérskych spolo nostiach (manažment nákladných voz ov a realizácia intermodálnej prepravy). 

Popritom sa o akáva, že manažment spolo nosti bude znižova  náklady a minimálne udrža  úrove

výnosov z prepravy tovaru a bude v kladnom hospodárení.  

Následne proces konsolidácie po íta s plánom oddlženia spolo nosti až na úrove  cca 30 % 

v porovnaní so stavom ku koncu roka 2012 a to s predpokladom do roku 2016. Výnos z odpredaja 

majetkového podielu v spolo nostiach by mal by  použitý na zníženie dlhu najmä vo i finan ným 

inštitúciám, Ministerstvu financií SR a Železniciam Slovenskej republiky ako manažérovi 

infraštruktúry. Následne na základe týchto opatrení by ZSSK CARGO mala by  schopná 

vygenerova  dostatok finan ných zdrojov, ktoré by boli využité na rozvoj v oblasti udských 

zdrojov, obnovu techniky, technológií, vozidlového parku a získanie nových trhov (a to nie len 

v SR ale aj mimo SR)  v konkurencii s cestnou dopravou. 
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Suppliers are very important trading partner, directly affect the quality of manufactured products 

and thus affect the position of the company of the market. Therefore, each firm must choose the 
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endanger its market position. The article deals with the evaluation of suppliers with the selected 

method. 
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SÚ ASNÉ CHÁPANIE OBSTARÁVACEJ LOGISTIKY A VÝBER 

DODÁVATE OV

Abstrakt: Dodávatelia sú ve mi dôležitými obchodnými partnermi. Priamo ovplyv ujú kvalitu 

vyrobených produktov a teda aj pozíciu spolo nosti na trhu. Je teda dôležité, aby si každá firma 

zvolila vhodnú metódu vyhodnocovania a zvolenia správneho dodávate a pre zníženie zbyto ných 

výdajov, ktoré by mohli ohrozi  postavenie na trhu. Tento lánok se zaoberá vyhodnocovaním 

dodavate ov zvolenou metódou.

K ú ové slová: logistika, informa né toky, dodávatelia, hodnotenie dodávate ov

Úvod 

Rozvoj sa vyzna uje prudkým rastom podnikov a ich expanziou na rôzne  trhy a vyvoláva 

silný tlak na koordinovaný pohyb všetkých hmotných, pe ažných  a informa ných tokov. Tým sa 

vytvorili podmienky a požiadavky na vstup logistických  koncepcií do riadenia innosti podnikov, 

pri om sa za al integrova  a optimalizova  celý re azec základných podnikových funkcií od 

nákupu, cez výrobu, až po odbyt.  

Moderné a ú innejšie chápanie funkcie obstarávacej logistiky integruje nákup a zásobovanie 

do celistvého logistického systému, teda ich medzi sebou tesnejšie spája a podria uje ich 

spolo ným cie om a optimalizácii ako celku. Uplat ujúce sa tendencie možno stru ne vyjadri

v tab. 1.  
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Tabu ka 1: Tradi ný a nový prístup 

Tradi ný prístup Nový prístup 

iastková optimalizácia Totálna optimalizácia 

Pasívny a zotrva ný Aktívny 

Informácie pre dodávate ov sú minimálne Prepojené informa né systémy v rámci 

dodávate ského re azca, transparentnos

a prístup k informáciám 

Zameraný na lepšie využívanie existujúcich 

zdrojov na krytie potrieb 

Zameraný na h adanie nových zdrojov na 

krytie potrieb akceptujúcich kvalitu 

Neprepojené funkcie a ciele Integrácia funkcií, podriadenie spolo nému 

kooperatívnemu cie u 

Krátkodobé objednávky, dodávatelia bez 

záväzkov 

Dlhodobé, zmluvne podložené partnerstvo, 

prenesenie zodpovednosti na dodávate a 

Zvä šujúci sa po et lokálnych dodávate ov, 

prednos  daná najlacnejším 

Redukcia po tu dodávate ov, globalizácia 

nákupných trhov, orientácia na najlepšieho 

dodávate a 

Zdroj: Pernica, P.: Logistika pro 21. Století. Praha: Radix, 2005, s. 307 

Dupa  a Brezina hovoria, že jednu z najdôležitejších úloh v modernom chápaní obstarávacej 

logistiky zohrávajú: 

• integrácia,  

• informácie, 

• informa né toky, 

• informa ná technológia. 

Sú to najmä: 

• interné informa né toky smerujúce k logistike obstarávania
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Obr. 1. Interné informa né toky smerujúce k logistike obstarávania  
Zdroj: Dupa , A., Brezina, I.: Logistika v manažmente podniku. Bratislava: SPRINT, 2006, s. 6. 

• externé informa né toky smerujúce k logistike obstarávania 

Obr.2 Externé informa né toky smerujúce k logistike obstarávania

• interné informa né toky medzi logistikou obstarávania a alšími funk nými oblas ami 

podniku 
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Obr.3 Interné informa né toky medzi logistikou obstarávania a alšími funk nými oblas ami 
podniku 

Výber dodávate ov 

Jedným z najdôležitejších krokov rozhodovania v rámci obstarávacej logistiky je práve 

výber dodávate ov. Tento proces je náro ný kvôli nutnosti zoh adnenia množstva kritérií, ktoré sa 

netýkajú len marketingového nákupného mixu ale aj vnútropodnikových a vonkajších faktorov. 

Vo ba dodávate a má vplyv na hospodársky výsledok, rozvoj podniku a taktiež dosiahnutie 

strategických cie ov. Ovplyv uje faktory ako napr. náklady, predajnos  a kvalitu výrobkov a tým 

v kone nom dôsledku aj zisk. Pred samotným výberom dodávate a, podnik musí absolvova  fázu 

získavania ve kého objemu informácií. Je potrebné bra  do úvahy tie kritéria, ktoré sú podstatné 

z h adiska špecifických podmienok podniku. Vo vä šine prípadov nie sú jedinými kritériami cena 

a zmluvné podmienky, ale aj imidž a správanie sa dodávate ov. lenenie kritérií: 

• výrobkové kritéria, kritéria na doplnkové služby (schopnos  doda  požadovaný tovar, 

v požadovanom množstve a požadovanej kvalite, úrove  poskytovaných služieb, kontrola 

akosti, sprievodná dokumentácia), 

• cenové a zmluvné podmienky (cena, množstevné rabaty, dodacie a platobné podmienky), 

• kritéria na dodávate a (imidž podniku, finan ná situácia podniku, spo ahlivos  pri realizácií 

dodávok, podniková kultúra, logistické podmienky a úrove , schopnos  a ochota flexibilne 

reagova  na potreby odberate a). 
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Pre výber dodávate a sa zvy ajne využíva metóda bodového hodnotenia. Možný postup 

tejto metódy je znázornený tabu kou . 2. 

Tabu ka 2: Metóda bodového hodnotenia 

5 bodov 
Ve mi 
dobrá 

4 body 
Dobrá 

3 body 
Neutrálna 

2 body 
Prijate ná 

1 bod 
zlá 

Kvalita Špi ková Presahujúca 
minimálne 
požiadavky 

Zodpovedá 
minimálnym 
požiadavkám 

Leží tesne 
pod 
minimálnymi 
požiadavkam
i 

Nezodpovedá 
minimálnym 
požiadavkám 

Cena Viac než 5 
% pod 
priemernou 
cenou 

Až do 5  % 
pod 
priemernou 
cenou 

Zodpovedá 
priemernej 
cene 

Až do 5 % 
nad 
priemernú 
cenu 

Viac než 5 % 
nad 
priemernú 
cenu 

Lehota  Viac než 10 
% pod 
priemerným
i dodacími 
lehotami 

Až do 10 % 
pod 
priemerným
i dodacími 
lehotami  

Zodpovedá 
priemernými 
dodacím 
lehotám 

 Až do 10 % 
nad 
priemernými 
dodacím 
lehotami 

Viac než 10 
% nad 
priemernými 
dodacími 
lehotami  

Sp
o

ah
liv

os

Kvalita Dodávky 
presahujúce 
zmluvné 
podmienky 

Dodávky 
iasto ne 

presahujúce 
zmluvné 
podmienky 

Dodávky 
zodpovedajú 
presne 
dohodnutým 
podmienkam 

Dodávky 
vykazujú 
menšie 
nedostatky 

Dodávky 
musia by
triedené, 
resp. 
odmietnuté 

Lehota Zmluvné 
dodacie 
lehoty boli 
presne 
dodržané 

Dodávky 
majú asový 
predstih asi 
1 týžde   

Dodávky majú 
meškanie asi 2 
dni alebo 
predstih viac 
ako 1 týžde   

Dodávky 
majú 
meškanie asi 
o 1 týžde

Dodávky 
majú napriek 
upomienka 
meškanie 
viac ako 2 
týždne 

Dodané 
množstvo 

Zmluvné 
dodacie 
množstvá 
boli presne 
dodržané 

Dodacie 
množstvo 
dosahuje až 
5 % presahu 
nad 
objednaným 
množstvom 

Dodacie 
množstva 
dosahuje a 5 
% nenaplnenia 
alebo viac ako 
5 % presahu 
objednaného 
množstva 

Dodacie 
množstvo 
dosahuje až 
10 % 
nenaplnenia 
objednaného 
množstva 

Dodacie 
množstvo 
dosahuje viac 
ako 10 % 
nenaplnenia 
objednaného 
množstva 

Výber konkrétneho dodávate a je následne možný na základe výsledkov tzv. Scoring 

modelu, ktorý predstavuje expertnú metódu. V tejto sa ur uje váha, ktorá vyjadruje jeho dôležitos

vo i ostatným kritériám. Poradie dodávate ov je definované ako sú et sú inov bodových hodnotí 

a jednotlivých váh – kritérií.  
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Tabu ka 3: Scoring model 

Hodnotiace kritérium Dodávate
A B C 

A. Kvalita 
- váha         50 
- po et bezchybných dodávok 

z celkového po tu        20 
- podiel v % 

podiel krát váha 
Body 

18 
90 

45,00 

15 
75 

37,50 

16 
80 

40,00 
B. Cena 

- váha          30 
- priemerná cena za posledných 

20 dodávok v Sk 
- recipro ný index 

index krát váha 
Body 

200 
80 

24,00 

220 
72,70 

21,80 

160 
100 

30,00 
C.  Spo ahlivos

- váha           20 
- celkové prekro enie dodacej 

lehoty za posledných 20 
dodávok v d och 

- recipro ný index 
index krát váha 

Body 

80 
56,3 

11,30 

45 
100,00 

20,00 

60 
75,00 

15,00 
Celkové hodnotenie 80,30 79,30 85,00 

Dodávate  svojimi innos ami výrazne ovplyv uje výrobný proces ako aj kvalitu produktov. 

Výberom vhodného dodávate a spolo nos  znižuje vznik nekvalitných výrobkov, spôsobujúcich 

nespokojnos  zákazníka. Tým, že dodávate  plní nami stanovené kritéria nespôsobuje žiadne 

nadbyto né náklady vplývajúce na kone nú cenu výrobku. Ak sa chce podnik v sú asnosti udrža

na trhu, kde pôsobí silná konkurencia je potrebné aby si zvolil vhodný spôsob výberu dodávate a a 

tým eliminoval možné riziká plynúce z nesprávnej vo by. 
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TRANSAK NÍ NÁKLADY V EXPORTNÍ CEN

Abstrakt: P ísp vek eší transak ní náklady, které jsou limitujícím požadavkem na cenu za dodání 

zboží. Promítá se v nich požadavek na rychlou p epravu v prostoru a ase. Auto i uvádí vý et 

nep ímých náklad , které mají vliv na kone nou cenu.

K ú ové slová: transak ní náklady, exportní cena, dodání zboží, nep ímé náklady

P í iny globalizace 

Postupující globalizace p inesla dlouhodobý trend vyššího r stu sv tového obchodu jako 

sv tového produktu. Jedním z d vod  byl i trend soub hu rozložené globální výroby a pokra ující 

liberalizace sv tového obchodu jako jednoho z projev  pokra ující integrace zbožových, 

pracovních a kapitálových trh . Trend rostoucích zbožových tok  meziprodukt  vyplynul 

p edevším z aloka ních strategií multinacionálních spole ností a zp tn  ovlivnil nejen množství a 

specifikaci obchodovaných komodit a teritorií, ale i strukturu a tvorbu exportních a importních cen. 

Znovu se do pop edí zájmu dostává domácí a zahrani ní poptávka, versus domácí a zahrani ní 

nabídka. ada empirických analýz p inesla vícero zajímavých skute ností a názor . Jeden z 

pohled  na množství obchodovaného zboží a r st mezinárodního obchodu zvýšil zájem o tvorbu a 

strukturu exportních a importních cen zbožových tok . 

Zdroj: Spracované pod a: KRUGMAN, P. R. 2009. The conscience of a liberal : reclaiming America from the right. 
London : Penguin Books, 2009. s. 6 - 296. ISBN 978-0-141-03577-2 

Graf 1 Zahrani ní tržní cena podle Kindlerbergera 

V našem pohledu na transak ní náklady jsme vycházeli z transak ního mechanizmu zm ny 

vlastnictví ke zboží na cest , kde jsme vytvo ili matici transak ních náklad  pro exportní a importní 
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ceny, které evidují exportní cenu zboží na parit  EXW (EEXW), která je vždy v zemi exportéra, 

kde je reáln  alokované i vlastnictví ke zboží a dále importní kone nou cenu zboží na parit  DDP 

(IDDP), která eviduje vyrovnání všech ekonomicko-sociálních povinností v zemi importéra a 

p iznává a alokuje jeho vlastnictví. Takový pohled nám umožnil propojit prostor s ekonomikou asu 

(úroky) a p es strukturu transak ních náklad  i konkurenceschopnost a udržitelnost transakce. 

Hlavním mechanizmem prodeje zboží je tzv. transak ní mechanizmus, který je procesem 

v prostoru a ase, velmi úzko spojený s hmotností a rychlostí, co nám umož uje odmítnout 

nepochopitelné úvahy o „dematerializaci výroby“. Transak ní mechanizmus je rozd lený do 

n kolika fází, kde jádrem zbožové obchodní transakce je zm na vlastnictví ke zboží na cest , což v 

našem mechanizmu p edstavuje n jaký bod v prostoru a ase mezi EXW a DDP (Incoterms). 

P ímými náklady udržitelnosti jsou náklady ekologie, náklady rizik, náklady administrativy a 

nep ímé finan ní náklady.  

Graf 2 prezentuje strukturu exportní ceny podle Incoterms (manažersky pohled). 
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Zdroj: HANSENOVÁ, H. et al. 2012. Transport and its impact on transaction costs in export prices – draft of model of 
export prices. In Czech republic and Slovakia in international trade and business 2012. Praha : Oeconomica Publishing 

house, 2012. ISBN 978-80-245-1876-3, s. 82-96. 

Graf 2 Struktura exportní ceny podle Incoterms 

Takto nastavená struktura exportní ceny analyzuje: 

a) jádrové innosti (hlavní aktivity) podniku, 

b) pozici podniku v zásobovacím et zci vzhledem na finální podnik, 

c) transak ní náklady vnitropodnikové a mimopodnikové (venkovní transak ní 

náklady), 

d) celou strukturu dodání zboží mezi EXW a DDP: doprava, zasílatelství, logistika,  

VÝROBNÁ CENA / OBSTARÁVACIA CENA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

LEGÁLNE PRIAME TRANSAK NÉ NÁKLADY

Náklady na uzavretie, riadenie a kontrolu plnenia kontraktov  
Náklady dodania pod a Incoterms 
Náklady financovania 
Náklady rizík 
Náklady informácií 
Náklady znalostí 
Náklady etiky 
Náklady ekológie 
NÁKLADY VONKAJŠEJ ADMINISTRATÍVY 
ILEGÁLNE TRANSAK NÉ NÁKLADY 
EXTERNALITY  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
LEGÁLNE NEPRIAME TRANSAK NÉ NÁKLADY: Náklady súvisiace so zmenou vlastníctva po as 
prepravy 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CELKOVÉ NÁKLADY EXPORTÉRA (pod a Incoterms v kontrakte) 
ZISK (MARŽA) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CELKOVÁ EXPORTNÁ CENA (Incoterms) 
+ CELKOVÉ NÁKLADY IMPORTÉRA (pod a dodacej podmienky DDP, Incoterms) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ZISK (MARŽA) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CELKOVÁ IMPORTNÁ CENA (DDP, Incoterms)  
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e) p echod vlastnictví k obchodovanému zboží a s tím související sociální a pen žní 

vazby, 

f) hodnotu asu v obchodní operaci (nep ímé finan ní náklady), 

g) náro nost vn jší administrativy,  

h) udržitelnost transakcí z hlediska pom ru nelegálních náklad  a externalit k legálním 

transak ním náklad m (SWOT analýza), 

i) sofistikovanost transakce z hlediska fixních a insentivních cen. 

Pro systematizaci exportních a importních cen a exportní diverzifikaci na základ  terms of 

trade a INCOTERMS nejlépe poslouží námi vytvo ená matice transak ních náklad , která v sob

zahrnuje determinanty nové ekonomiky. Matice transak ních náklad  v exportu a importu krom 

p ímých legálních náklad  uvádí i nep ímé a nelegální náklady a externality: as, úplatky, 

klientelismus, konflikty (forenzní procesy), spole enskou odpov dnost, rychlost zm ny. Její hlavní 

p ínos je v tom, že tradi ní a formalizované metody na m ení hodnoty, které se v sou asnosti 

používají, nevystihují skute né náklady, které musí kone ný spot ebitel snášet. 

Vysv tlivky: *Všetky typy priestorových externalít  
Zdroj: HANSENOVÁ, H. et al. 2012. Transport and its impact on transaction costs in export prices – draft of model of 
export prices. In Czech republic and Slovakia in international trade and business 2012. Praha : Oeconomica Publishing 

house, 2012. ISBN 978-80-245-1876-3, s. 82-96. 

Graf 3 Matice transak ních náklad  v importu a exportu 

Sv tová doprava 

Sv tová doprava se podílí na sv tovém obchod  v pr m ru 5 % – 7 %. Hlavní centra 

sv tové dopravy se soust e ují do vícerých typ  kontinentálních a mezikontinentálních dopravních 

dlhá 
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systém 1. Mezi nejrozvinut jší kontinentální dopravní systémy pat í severoamerický a 

západoevropský dopravní systém, dále dopravní systém Austrálie a Japonska, ale i další na jiných 

kontinentech, nap . nastupující dopravní systém íny. Mezi nejrozvinut jší (dominantní) 

mezikontinentální dopravní systémy pat í transatlantický dopravní systém a euro-asijský dopravní 

systém. Moderním typem dopravního systému je dopravní systém založený na technologickém 

principu intermodality a multimodality a komer ním principu amodality. Významnými silami, které 

ovliv ují vznik moderních transkontinentálních dopravních systém  je integráce, regionalizace 

a vznik moderních aglomerací. 

Tvorba a vývoj dopravných systém  jsou dané: 

a) objektivními p ednostmi jednotlivých dopravních odbor  (modalit) a možností jejich 

kombinace, kde nap . silni ní doprava je nejvíce dostupná, letecká doprava je nejrychlejší, 

námo ní doprava má dominantní postavení v mezikontinentální p eprav  náklad  a využívá 

kontejnerizaci a intermodální dopravu, železni ní doprava je relativn  nejvíce ekologická, 

a pod., 

b) subjektivními preferencemi zákazník , nap ., zda zákazník preferuje cenu, vyšší 

kvalitu, anebo možnost diverzifikace p epravy,  

c) technickými a procesními inovacemi v doprav , nap . velkokapacitní osobní letadla 

s dlouhým doletem, letecké aliance a nízkonákladové letecké spole nosti, kontejnerové lod

4. generace, specializované prost edky na p epravu sypkého zboží, cisterny na p epravu 

nebezpe ného zboží, nový typ kód  na sledování nákladu na trase, WIDE BODY 

AIRCRAFT – kontejnerová letadla, ekologická silni ní vozidla, inovace ídících proces

v železni ní doprav , a pod., 

P íkladem používání doložek INCOTERMS v zemích V4 je výzkum realizovaný v roce 

2011, ve kterém respondenti byli z rozvinutých vnitrozemských krajin lokalizovaných 

administrativn  v integra ním seskupení (EU). 

                                                 
• x) Pod pojmem doprava se rozumí odv tví národního hospodá ství (makroekonomický pohled) anebo též 

organizovaný pohyb dopravních prost edk  po dopravních sítích (mikroekonomický pohled). 
• 1 Pro pot eby této práce se dopravním systémem rozumí soustava technické základny, kterou tvo í dopravní 

infrastruktura (soubor dopravních sítí a dopravních prost edk ) a komer ní nadstavby, kterou tvo í p epravní 
trh.  
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 Zdroj: VALACHOVI OVÁ, V. 2011. Medzinárodné obchodné podmienky - Incoterms a ich všestranný vplyv 
na rozvoj medzinárodného obchodu a medzinárodnej prepravy: dizerta ná práca. Bratislava: EUBA, 2011, s. 152 

Graf 4 Aplikace INCOTERMS 2010 v podnicích (región V4) 

Dopravní systémy v rámci sv tového hospodá ství, hospodá ství Evropské unie (EU) a 

hospodá ství eské a Slovenské republiky za posledních deset rok  fungují na základ  dopravních 

obor  podle výkon  nákladní dopravy tak, jak uvádí tabulka . 1. 

Tabu ka 1: Po adí dopravních obor  podle výkon  nákladní dopravy 

Po adí dopravních obor  podle výkon  nákladní dopravy v pr m ru za roky 2000 až 
2010 (tkm) 
Obor dopravy Sv t EU   R/SR 
Námo ní doprava 1   21 5 
Letecká doprava 5 5 3 
Železni ní doprava 2 4 2 
Silni ní doprava 3 1 1 

í ní doprava 4 3 4 

Zdroj: Odhady podle UNCTAD na základ  p ílohy II a údaj  dodaných ze zdroj  autor .

Doprava pat í mezi p ímé transak ní náklady, které vyjad ují náklady na p ekonávání 

geografické vzdálenosti, její hodnota spo ívá v rychlosti, jakou se zboží pohybuje v prostoru. Posun 

                                                 
1 Zapo ítaná je aj pobrežná plavba. 
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v charakteru a funkcích dopravy v procese globalizace a v podmínkách staré a nové ekonomiky 

vyjad uje následující tab. . 1. 

Tabulka 2: Doprava v systémech staré a nové ekonomiky 

Stará ekonomika Nová ekonomika Nová ekonomika po roce 2010 
(riešenie krízy) 

exogénny rast endogénny rast udržate ný rast 

dopravná infraštruktúra globálna Infraštruktúra infraštrukturálny klaster         s 
udržate nou rentou 

dopravné odbory Intermodalita 
a multimodalita amodalita 

nerivalitné informácie 
a znalosti 

nerivalitné / rivalitné 
informácie a znalosti rivalitné informácie a znalosti 

pridaná hodnota ako 
náklad pridaná hodnota ako výnos pridaná hodnota ako udržate ný 

výnos 
exportná cena 

a distribu né náklady 
exportná cena a transak né 

náklady 
exportná cena a udržate né 

náklady 

Zdroj: HANSENOVÁ, H. et al. 2012. Transport and its impact on transaction costs in export prices – draft of model of 
export prices. In Czech republic and Slovakia in international trade and business 2012. Praha: Oeconomica Publishing 

house, 2012. ISBN 978-80-245-1876-3, s. 82-96. 

Záv r 

Cena produktu je jediný z uvedených faktor , kterého zm na z hlediska neoklasického 

zbožového zobrazení zp sobuje pohyb po k ivce nabídky a poptávky. Všechny ostatní faktory 

implikují posun t chto k ivek. Na jedné stran  platí zákon rostoucí nabídky, tj. vysoká tržní cena 

dopravní služby je pro dopravní operátory impulzem k zvýšení nabízeného množství dopravních 

služeb a naopak, nízká tržní cena dané služby je impulzem k jeho snížení. Na stran  druhé platí 

zákon klesající poptávky, tj. vysoká tržní cena dopravní služby je pro importéry anebo exportéry 

impulzem ke snížení  poptávaného množství dopravních služeb a naopak, nízká tržní cena dané 

služby je impulzem k jeho zvýšení. 
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NEW POSSIBILITIES FOR WIFI CONNECTION IN RAIL 

TRANSPORT 
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ABSTRACT 

This article is aimed at increasing the quality level of service offered in rail transport. The aim of 

transport companies is to gain market share and customer loyalty services. Therefore, it is necessary 

to look for new opportunities in the field of WiFi connections as the service provided to the 

customer must be based on their personal needs and preferences. Build a wireless WiFi network 

offers new possibilities for the use of rail transport and simultaneously supports innovation to meet 

customer needs.  
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NOVÉ MOŽNOSTI WIFI PRIPOJENIA V KO AJOVEJ 

DOPRAVE 

Abstrakt: Tento lánek sa zaoberá zvýšením kvality služieb poskytovaných ko ajovou dopravou. 

Cie om dopravných spolo ností je zisk z trhu a vernos  zákazníka. Je teda nutné h ada  nové 

možnosti v oblasti WiFi pripojenia, pretože služba poskytovaná zákazníkovi musí by  založená na 

jeho osobných potrebách a prioritách. WiFi poskytuje nové možnosti pre využitie ko ajovej 

dopravy a sú asne podporuje rozvoj a inováciu pre uspokojenie potrieb zákazníka. Dokument je 

podporovaný Projektom VEGA 1/0188/13 „Quality factors of integrated transport system in the 

effective provision of public transport services in the context of globalisation“, táto problematika je 

riešená na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita.

K ú ové slová: ko ajová doprava, WiFi pripojenie, sie  WiFi, úrove  kvality služieb

Úvod 

Na základe vykonaných analýz dopytu zákazníkov z údajov získaných osobnou 

dotazníkovou formou priamym oslovovaním konkrétnych zákazníkov v ko ajovej doprave, musia 

by  dopravca a manažér infraštruktúry schopný udrža  prevádzkový model  v obchodnom prostredí 

na trhu dopravných služieb. Pod a profesora Jozefa Majer áka vedúceho Katedry železni nej 

dopravy na Žilinskej univerzite v Žiline „služba je stále výrazným diferencia ným faktorom po 

spustení liberalizácie na trhu dopravných služieb“. Pre mnohých dopravcov je preto k ú om 

k získaniu vä šieho podielu na trhu dopravných služieb práve ponúkaná kvalita služby aj 

s pridanými hodnotami. Ponúkaná kvalita dopravnej služby je zákazníkom vnímaná rovnako na 

Slovensku ako aj v zahrani í. [1]

1.  Podpora inovácií s cie om uspokojenia zákazníka 

Vzh adom na to, že na trhu informa ných a komunika ných technológií (ICT) sa objavujú 

nové modernejšie opera né systémy, nové technické zariadenia, je potrebné pre objasnenie 

obchodného a prevádzkového za lenenia ur i  investi ný cyklus organizácie s dôrazom na 

sledovanie tempa vývoja trhu ICT. Pre organizácie v ko ajovej doprave je doporu ený investi ný 

cyklus krok za krokom. [2] 

Pokyny pre komer nú službu ur ené pre jej špecifický trh: 

• Špecifikácie založené na h bkových štúdiách funk ných potrieb, 
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• Kvalita služieb a spokojnos  zákazníka je najvyššou prioritou, 

• Obchodný model organizácie a investi ný cyklus v súlade s potrebami prevádzky, 

• Udržova  neustálu kontrolu poskytovania služby až do doby potvrdenia kompatibility 

služby s opera ným systémom, 

• Dodržanie európskych noriem pre služby poskytované verejnému sektoru (špecifikácie 

a zariadenia,...)  

Organizácie v železni nej doprave s cie om získa  vä ší podiel na trhu a zákaznícku lojalitu 

musia poskytova  príslušnú službu založenú na osobných potrebách a preferenciách zákazníka. 

Preto je treba podrobne skúma  osobné potreby a preferencie sú asných aj potenciálnych 

zákazníkov. Hlavným zdrojom informácií príspevku boli tri dotazníky realizované v druhej polovici 

roku 2012. Obsahovali štrnás  otázok, ktoré mali odhali  najvä ší a najmenší prínos informa nej 

podpory integrovaných dopravných systémov. Základným súborom dotazníkového prieskumu bol 

súbor 40 podnikov pôsobiacich v sektore verejnej hromadnej dopravy Žilinského kraja. 

Z uvedených vykonaných troch súbežných nezávislých prieskumov - pokrývajúcich potreby 

zákazníkov (internet, WiFi signál, 1. a 2. trieda,) 2012, boli stanovené hlavné požiadavky 

zákazníkov na WiFi pripojenie: 

• pracova , (udržiava  nepretržité spojenie vo vlaku), 

• relaxova , sledova  film, hranie hier, vyh adávanie informácií at . (udržiava

nepretržité spojenie vo vlaku), 

• osobné potreby, ako je on-line nakupovanie, platba šekov, at . (udržiava  nepretržité 

spojenie vo vlaku), 

WiFi bolo vynájdené v roku 1991 vo firme NCR Corporation v meste Nieuwegein v 

Holandsku. Prvé bezdrôtové produkty boli pôvodne ur ené pre pokladni né systémy, ktoré prišli na 

trh pod názvom WaveLAN s rýchlos ami 1 Mbps/2 Mbps. Vic Hayes vynálezca WiFi sa so svojím 

tímom podie al na návrhu štandardov IEEE 802.11b, 802.11a a 802.11g. [6] 

WiFi technológia sa používa v železni nej prevádzke od roku 2008 a mala by by

nevyhnutne sú as ou inova ne riadenej stratégie každej organizácie pôsobiacej na trhu dopravných 

služieb. Jedným z dvoch cie ov je vyvinú  špecifický integrovaný systém, zmera  jeho technickú 

efektívnos  v železni nom prostredí, jeho výkony a priemyselné využitie a druhým cie om je služba 

vnímaná v reálnych podmienkach zákazníkmi.  
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Rozdelenie WiFi signálu pod a rozsahu územného pokrytia v ko ajovej doprave: 

1. do 100 metrov – použitie v administratívnych budovách, 

2. do 1000 metrov – použitie v termináloch, zria ovacích a prekládkových staniciach, 

3. do 10 kilometrov – použitie v sie ových integrovaných dopravných systémoch v mestách 

s ko ajovou dopravou, na zástavkách, nástupiskách, 

4. do 200 kilometrov – na tra ových úsekoch v železni nej ko ajovej doprave. 

Obr. 1 Rozdelenie signálu WiFi v ko ajovej doprave pod a rozsahu územného pokrytia. 
zdroj: autori 

2.  Vybudovanie bezdrôtovej sieti WiFi v administratívnych budovách 

Základným predpokladom je koncové pripojenie do siete LAN. Z tohto pripojenia je možné 

prostredníctvom Wireless Reutera (modemu) a príslušenstva zabezpe i  bezdrôtovú sie  WiFi. Na 

každom osobnom po íta i musí by  PCI - karta WLAN a Adaptateur WiFi. Vo vä šine 

predávaných NTB už je PCI - Karta WLAN vbudovaná. Úsporou bude pre organizáciu 

nezria ovanie alších pripojení LAN, ktoré sú nákladom pre každý podnik. Usporia sa aj náklady 

na premiest ovanie liniek LAN v rámci budov. Nová technológia zmení aj technologické postupy 

prác v budovách, nako ko sie  sa stane dostupnejšou pre zamestnancov na ktoromko vek mieste 

budov. Výhoda – príjem informácií na IPAQ, NTB a WiFi Phone v celých budovách. 

1
2

3

4

1. – zastávky, 
2. – stanice
3. – sie  ko ajovej 
4. – tra ové úseky
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3.  Vybudovanie bezdrôtovej sieti WiFi v ko ajisku stanice 

Prináša so sebou osadenie ove a kapacitnejších antén WiFi na miesta s dobrým ziskom 

antén a s o najmenšími stratami signálu vo vo nom priestore. V ko ajisku sa následne dajú 

využíva  zariadenia IPAQ, NTB a WiFi Phone. Prostredníctvom týchto zariadení a bezdrôtovej 

technológie WiFi je možné dosta  informácie z ko ajiska priamo na pracovný server a to v on-line 

režime. Toto by znamenalo zmenu technológie práce, ktorá by sa zefektívnila. Správne informácie 

podávané on-line sú prioritou každého konkurencie schopného podniku. Nahradi  by sa touto 

technológiou mohli dátové prenosy v prenosných PDA zariadeniach využívajúcich siete mobilných 

operátorov a rovnako PSION-y využívajúce pre prenos údajov stacionárne dokovacie zariadenia v 

sú asnosti používané v železni nej prevádzke. 

4.  Možnosti využitia technológie WiFi v sie ových integrovaných dopravných 

systémoch v mestách s ko ajovou dopravou, na zástavkách, nástupiskách 

V integrovaných systémoch je nevyhnutné správne osadenie vysokokapacitných antén WiFi 

(vykrýva ov) na miesta tak, aby bolo možné z nich vykry  miesta, kde je potrebné ma  signál (sie ) 

napr. zastávky, nástupiská at . Osadenie antén musí by  vykonané spôsobom, že sa vytvorí re azec, 

ktorý dokáže kontinuálne spoji  východiskovú stanicu s cie ovou stanicou.  

Technológia umožní operatívne riadi innosti vykonávané v uzavretom dopravnom 

systéme. Technológia môže tiež riadi  dopravnú prevádzku on-line s možnos ou operatívnych 

zásahov z dispe erského stanoviska. Môže sa technológia využi  na zber dát z dráhových vozidiel 

prípadne aj na jeho riadenie. Napríklad zasielanie aktuálneho stavu spotreby el. prúdu dráhového 

vozidla. Technológia prináša mnohé možnosti v ko ajovej doprave. 

5.  Možnosti využitia technológie WiFi na tra ovom úseku 

Pri tejto možnosti je nevyhnutné osadenie nieko kých vysokokapacitnejších antén WiFi 

(vykrýva ov) na miesta, z ktorých je možné vykry  miesta, kde je potrebné zabezpe i  WiFi sie

(tra ový úsek). Osadenie antén musí tvori  kontinuálnu spojnicu všetkých antén tak, aby bolo 

zabezpe ené spojenie vlaku so sie ou WiFi od východiskovej stanice do cie ovej stanice.  

Technológia umožní operatívne riadi innosti vykonávané na trati aj po as jazdy vlaku. 

Technológia môže riadi  železni nú prevádzku on-line a kompletne nahradí používanú technológiu 

PSION na železnici. Môže sa technológia využi  na zber dát z HDV a jeho riadenie. 

Nový svetový rekord pre WiFi vzdialenos  je 200 km. Nameraný bol tímom PAD 

z vonkajšieho okraja mesta Las Vegas v štáte Nevada do mesta St. Geoge v štáte Utah. Tak bol 
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vytvorený nový rekord v nezosilnenej kategórii prenosu signálu WiFi, ktorý je zapísaný do 

Guinessovej knihy rekordov. 

Študenti z výskumného tímu PAD používali Z-Com 325hp a PCMCIA karty bežiace 

na vstavanom výkone 300 MW na každom konci spojenia. Karty boli pripojené k jednému 

satelitnému vysiela u o priemere 3,6 metra a druhý satelitný prijíma  mal priemer 3 metre na každej 

strane spojenia. Použitý satelitný vysiela  je znázornený na obrázku .2. Pri pokuse boli použité 

po íta e s opera ným systémom Linux. Ich meraním zistili kvalitu signálu, ktorá bola na 

prekvapujúco vysokej úrovni, dosiahli as odozvy 12 ms (ping), dokonca bolo možné použi  VNC 

k správe vzdialenej plochy po íta ov. 

Obr.2. Použitý satelitný vysiela
zdroj: http://gizmodo.com/115295/students-send-wifi-signal-125-miles 

Obr. 3. Znázornenie prekonanej vzdialenosti WiFi signálu na mape 
zdroj: http://www.wifi-toys.com/wi-fi.php?a=articles&id=91 
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Obr. 4. Priestorové znázornenie prekonanej vzdialenosti WiFi signálu 
zdroj: http://www.wifi-toys.com/wi-fi.php?a=articles&id=91
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VYUŽITÍ METODY LEAN SIX SIGMA V PRAXI 

Abstrakt: V dnešním konkuren ním prost edí výrobní podniky se snaží najít konkuren ní výhodu 

ve snížení výrobních náklad . Použití metody Lean Six Sigma pomáhá optimalizovat procesy v 

oblastech výroby a také pomáha snížit množství odpadu. Mapování toku hodnot vizualizuje procesy 

a pomáhá najít prost edky pro budoucí zlepšení. 

Klí ová slova: metóda Lean Six Sigma, konkurenceschopnost, náklady, snížení, výroba 

Úvod 

Lean Six Sigma je metoda i manažerská filosofie, založená na principu neustálého 

zlepšování, kterou zavedla firma Toyota po 2. sv tové válce jako Toyota Production System (TPS). 

Duchovními otci této metodiky jsou Taichi Ohno a Shingeo Shingo. Jde o p ístup k  výrob

zp sobem, kdy se výrobce snaží splnit v maximální mí e zákazníkovy požadavky tím, že bude 

vyráb t jen to, co zákazník požaduje. Snaží se vytvá et výrobky v co možná nejkratší dob  a pokud 

možno s minimálními náklady, bez ztráty kvality i na úkor zákazníka. Tuto výrobu ozna ujeme 

jako „štíhlá výroba“, která minimalizuje plýtvání. Úsp šné podniky dokázaly pomocí Lean Six 

Sigma ušet it miliardy Eur.  

Lean Six Sigma vznikla p irozeným vývojem proces  zlepšování kvality ve výrobních 

podnicích, které se za aly objevovat v 50. letech.  

Metoda Lean (štíhlá výroba/firma) odstra uje ztráty a zvyšuje efektivitu proces  tím, že se 

snaží najít zp soby zlepšení v oblasti rychlosti a náklad . Posláním metody Six Sigma je  odstranit 

odchylky a omezit vady prost ednictvím zlepšování kvality. Lean používá nástroje, jako jsou 

mapování toku hodnot (value stream mapping) nebo vyvažování pracovní zát že (work load 

balancing). Six Sigma pracuje s analyti t jšími nástroji, jako je Paretova analýza, kontrolní tabulky, 

statistická analýza nebo po et vad na milión p íležitostí k vad . Lean Six Sigma spojuje metody 

Lean a Six Sigma dohromady. Kombinuje asov  zam enou strategii metody Lean s analytickými 

nástroji Six Sigma. 

Metodologie DMAIC  

DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control, obrázek . 1), která tvo í st žejní 

sou ást Six Sigma a slouží p edevším pro projekty zdokonalování již existujících proces . 
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Obr. 1 P ístup DMAIC 

Zdroj: [1] 

Nástroje Lean Six Sigma 

Tyto nástroje pomáhají k optimalizaci výrobních proces  ve výrobní firm . VSM (value 

stream mapping) neboli procesní mapa vizualizuje procesy a pomáhá hledat úzká místa v procesu. 

Je nutno vytvo it tým z jednotlivých oblastí podniku, spole n  procesní mapu sestrojit a postupn

hledat zdroje plýtvání. TPM se snaží optimalizovat innosti údržby tak, aby výrobní za ízení m la 

vysokou efektivitu a to zejména díky plánované a autonomní údržb . SMED se snaží zrychlit 

p estavby výrobního za ízení na jiný produkt v co nejkratším asu. Další cíl je snížení vadných 

výrobk  p i rozjezdu výrobní linky. 5S snaha o bezpe ný proces je prioritou v tšiny výrobních 

podnik . 
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Obr. 2 Nástroje Lean Six Sigma 

Zdroj:[1] 

Obrázek . 2 popisuje používané nástroje Lean Six Sigma, která má své ko eny p edevším 

ve výrob , dnes se však již používá prakticky ve všech odd leních organizací. Cílem využití Lean 

Six Sigma je identifikovat, kdo je skute ný zákazník, co má pro n ho hodnotu a soust edit se na 

aktivity, které budou tuto hodnotu p inášet za sou asného omezování aktivit, které ji nep inášejí. 

„Jediným zp sobem, jak soustavn  nabízet nejnižší cenu a p itom mít zisk, je zvýšit kvalitu a 

rychlost“. [2] 

V Ardagh Group Sk ivany je zavád na tzv. štíhlá výroba, tzn. podnik se snaží eliminovat 

veškeré procesy, a innosti, které nep inášejí hodnotu pro zákazníka. Pokud ur itá innost nep ináší 

hodnotu, pak firm  p enesen  vzniká ztráta. Jinými slovy provádíme v rámci firmy jen takové 

úkony, které nám p inášejí užitek. 

Výsledným efektem zavedení štíhlé výroby by m la být: 

• Zvýšená flexibilita, 

• zkrácení dodacích as , 

• snížení náklad  na výrobu, ízení zásob a náklad  rozpracované výroby, 

• zvýšení kvality výrobk .  
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Zavedení štíhlé výroby v podniku je vždy dlouhodobým procesem, který nelze uskute nit ze 

dne na den. Jak již bylo e eno – zm na je p edevším v postoji a myšlení lidí, což je nutné postupn

rozvíjet a zdokonalovat. Podcen ní informovanosti zam stnanc  a nedostate né informace p inášejí 

vždy problémy, protože v tšina lidí je p irozen  ned v ivá k jakýmkoliv zm nám.  

Spole nost AG Sk ivany tento proces rozd lila do fází: 

Vypracování zám ru organiza ní zm ny, 

vysv tlovací kampa  pro zam stnance, 

implementace jednotlivých ástí zamýšlených organiza ních zm n, 

stanovení prioritních komunika ních kanál  a termín  pro reporting, 

pr b žné vyhodnocování výsledk  a fungování díl ích cíl , 

prezentace výsledk  díl ích cíl , 

prezentace zm ny. 

V praxi to pro podnik znamená vypracování tzv. Flow mappingu – rozsáhlé studie pohybu 

veškerých komponent výrobního procesu v podniku (lidí, materiálu, VZV, výrobk  apod.). 

Z hlediska organiza ní struktury podniku byla vertikální struktura zjednodušena rušením 

„nadbyte ných“ vedoucích post , což zjednodušilo komunikaci v podniku jako celku.  

Value stream mapping (mapování toku hodnot) 

Jedna ze základních nástroj  Lean Six Sigma. Slouží pro mapování hodnotového toku

zejména ve výrobních procesech. Využívá grafického zobrazení (vizualizace) toku hodnoty, který 

m že být finan ní, materiálový, informa ní nebo jiný a pomáhá hlubšímu pochopení celého toku 

produk ních proces , které prochází skrz celou organizaci a jeho návazností na systém ízení 

organizace, plánování výroby a zákazníka (jeho požadavk ). 

Value stream mapping jako podrobná vizualizace proces  umožní identifikovat p í iny 

zbyte ného plýtvání ( asu, lidské práce, materiálních, informa ních i finan ních zdroj ). Techniku 

Value Stream Mapping používají v Ardagh pracovníci, kte í odpovídají za zlepšování proces i 

ízení kvality výrobk . Mapování hodnotových tok  pomáhá odhalit možné ztráty, úzká místa, 

slabé stránky a d vody neefektivních tok  v organizaci. Procesní mapy popisuje obrázek . 3. 



14th International Scientific Conference 
LOGI 2013 

63 

Obr. 3 Value stream mapping 
Zdroj: Autor 

Záv r 

Díky zmapování toku materiálu ve firm  Ardagh Sk ivany se poda ilo snížit stav zásob pro 

klí ového zákazníka Kellog o 10 % a zrychlit tok materiálu o 5 %. To vše uvolnilo pen žní 

prost edky („cash flow“) na investi ní projekty, které by m ly p inést firm  další výrobní objem do 

dalších let. Firma Ardagh nadále upev uje svoji pozici na trhu potraviná ských obal . 

P ísp vek je publikován v rámci ešení projektu „Podpora stáží a odborných aktivit p i 

inovaci oblasti terciárního vzd lávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice, 

reg. .: CZ.1.07/2.4.00/17.0107“. Tento projekt je financován z ESF prost ednictvím OP VK a ze 

státního rozpo tu R.
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ABSTRACT 

This paper surveys the fundamental procedures that have been implemented in other countries prior 

to the very implementation of an Integrated Transport System (ITS). It tries to show the problems 

that have been created due to insufficient support of public transport. Furthermore in the paper, the 
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MODERNÍ POJETÍ INTEGROVANÉ DOPRAVY ANEB VIZE V 

JIHO ESKÉM KRAJI 

Abstrakt: lánek mapuje základní postupy, které byly realizovány v jiných státech p ed vlastním 

zavedením integrovaného dopravního systému, snaží se ukázat na problémy, které vznikly 

s ohledem na nedostate nou podporu ve ejné dopravy. Dále se autor v lánku zabývá vizí dopravy 

v Jiho eském kraji tak, aby mohl být zaveden integrovaný dopravní systém. V rámci textu byly 

využity již zpracované studie a podklady pro zavedení integrované dopravy v Jiho eském kraji, 

které však nebyly realizovány.

Klí ová slova: ve ejná doprava, integrovaný dopravní systém, mobilita, individuální automobilová 

doprava, železni ní doprava

Úvod 

Celková vize dopravní politiky EU, potažmo R p edpokládá, že v oblasti silni ní dopravy 

se p edpokládá, tém  100% tempo r stu. V zájmu ochrany životního prost edí, bezpe nosti 

silni ního provozu a zachování atraktivity a funk nosti našich m st je nutné vzhledem k tomuto 

tempu r stu individuální automobilové dopravy, ekologicky orientované ízení ve ejné dopravy, 

které je zam eno na následující cíl: 

,,Preference provozu ekologicky šetrných zp sob  dopravy (ch ze, jízda na kole, ve ejná 

doprava v systému integrované dopravy).” 

Základem pro efektivitu v oblasti ve ejné dopravy, která se neobejde bez zna ných 

finan ních prost edk  z ve ejných rozpo t  je integrovaná dopravy v rámci koordinovaného 

dopravního systému. Jelikož je eská republika do jisté míry rozd lena na oblasti (kraje) kde 

integrovaná doprava má pevné místo a na oblasti kde prozatím nedošlo k rozvoji integrovaného 

systému dopravy, se autor lánku zamyslí nad možností a vizí organizace ve ejné dopravy 

v Jiho eském kraji. Autor se dále bude v rámci v decké práce zabývat problematikou zavedení 

národního integrovaného dopravního systému.

Materiál a metodika 

lánek mapuje základní postupy, které byly realizovány v jiných státech p ed vlastním 

zavedením integrovaného dopravního systému, snaží se ukázat na problémy, které vznikly 

s ohledem na nedostate nou podporu ve ejné dopravy. Dále se autor v lánku zabývá vizí dopravy 

v Jiho eském kraji tak, aby mohl být zaveden integrovaný dopravní systém. V rámci textu byly 
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využity již zpracované studie a podklady pro zavedení integrované dopravy v Jiho eském kraji, 

které však nebyly realizovány. 

1.  Podpora ve ejné dopravy  

Ze zkušeností z N mecka zejména s ohledem na problematiku plánování dopravy ve 

m stech a okolí byly v minulosti podporovány jednostrann  zájmy motorizovaných jednotlivc . 

Silni ní sí  byla rozší ena, rozší ily se stávající silnice, tramvaje byly omezeny a p evedeny do 

podzemí. Obytné a komer ní oblasti byly speciáln  situovány tak, aby byly dostupné autem. 

Zavedení ekologicky šetrných druh  dopravy se nekonalo v dostate né mí e. D sledkem této 

politiky byl také významný nár st pot eby  individuální ve ejné mobility.  

S ohledem na budoucí vývoj musí urbanistické a dopravní plánování snižovat vzdálenost 

mezi domovem, prací a volno asovými aktivitami zkrátit. Tyto režimy musí být více vzájemn

propojené. V tomto p ípad  jsou nejvyšší prioritou dopravní a urbanistické plány. Jako 

nejd ležit jší se jeví podporovat chodce, cyklisty a uživatele ve ejné dopravy. V komer ní oblasti a 

reziden ním developmentu  je nutné zajistit, aby chápání ve ejné dopravy bylo uživatelský p ív tivé 

a tím byly k dispozici ekonomické nástroje podpory. Život v centrech m st musí být zachován, a 

rozši ován všude tam, kde je k tomu alespo áste ný potenciál. Proto je nutnost rozvoje ve ejné 

dopravy a její podpora d ležitou skute ností. Pokud k tomu nedojde, hrozí v budoucnu kolaps ve 

všech oblastech dopravy a to jak ve ejné tak individuální. Klasickým p íkladem je využití a 

aplikace Downs–Thomson v paradoxu. (Též známý jako Pigou–Knight-Downs paradox). 

2.  Downs–Thomson v paradox 

P evzato z Teorie her v doprav . [elektronický zdroj]. [cit. 2013-06-06]. 2010. Dostupné z: 

http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2010032805 

Z m sta A do m sta B dojíždí ur ité množství lidí do zam stnání. P epravovat se m žou 

bu  vlakem, nebo individuáln  - autem. istá jízdní doba (ode dve í ke dve ím) je cca 40 minut 

vlakem a cca 30 minut autem. Z n jakého d vodu se stane, že jízdní doba vlaku se zvýší (nap . 

dlouhodobé zanedbání železni ní infrastruktury – tedy dojde ke snížení rychlosti.) na 50 minut. To 

povzbudí n které cestující k p echodu od vlaku k autu. Následkem toho se ale vytvo í dopravní 

kongesce na silnici, takže jízdní doba autem se prodlouží na 40 minut. Po p echodu k IAD má 

železni ní dopravce mén  obsazené vlaky, takže se rozhodne prodloužit intervaly mezi spoji, takže 

p epravní doba vlakem se protáhne na 60 minut. Tato skute nost ovšem povzbudí další cestující k 

p echodu na automobilovou dopravu. Silnice je p epln ná a jízdní doba se  zvýší na 50 minut. V 

tomto bod  zasáhnou politici, kte í si libují ve st íhání pásek a nechají stávající silnici rozší it (nebo 
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postavit úpln  novou). Jízdní doba se tak zkrátí na krásných 30 minut. Ješt  v tší skupina 

cestujících z vlaku se p esune k automobilu, takže na silnici je op t problém zhušt ného provozu a 

jízdní doba trvá 50 minut (za celou tu dobu se cestujícím zm nila jízdní doba z p vodních 30/40 

minut na 50/60 minut, v tomto p ípad  zcela zám rn  vyšlo, že autem cesta nakonec trvá déle, než 

p vodn  vlakem).  

V obou p ípadech je výsledek ten, že se utratila spousta finan ních prost edk  za rozší ení 

silni ní sít , a situace se z dlouhodobého hlediska ne zlepšila spíše zhoršila.  

3.  Cesta k IDS 

Ve snaze dále zlepšovat ve ejnou dopravu, místní orgány a jejich dopravní firmy se 

spoléhají na adu podp rných opat ení. To znamená, že rozvoj infrastruktury pro další zvýšení 

vnímání atraktivity potenciálním zákazníkem, je základním nástrojem podpory ve ejné dopravy. 

Renesance ve ejné dopravy je základem pro další rozvoj m st. V ad  m st, by rozši ování 

stávajících tramvajových (trolejbusových) sítí pomohlo podpo it, aby se uživatelé IAD  zdrželi 

výlet  do centra p i použití svých vozidel. Autobusy a tramvaje s nízkou podlahou p inášejí ur itý 

komfort pro cestující zejména v p ípad , je-li jich využito jako bezbariérových spoj  do 

historických center m st. Další podporou pro systém ve ejné dopravy je její za azení do systému 

integrované dopravy. 

Vzhledem k asto velmi složit  nastaveným a rozdílným tarifním strukturám jednotlivých 

dopravc  poskytují integrované a harmonizované dopravní systémy jednotný tarifní systém, 

jednotný prodej jízdenek p edstavuje zna nou úlevu pro zákazníky, což potvrzuje vysokou úrove

integrované dopravy v N mecku, Švýcarsku a také v Rakousku. Dalším zp sobem, jak zvýšit 

atraktivitu ve ejné dopravy je dostupnost spoje, tedy taktový jízdní ád a návaznosti spoj . 

Využití elektronických informa ních systém  v provozním celku IDS m že též p isp t k 

vyššímu využití ve ejné dopravy. Jedná se o zlepšení informovanosti cestujících. V budoucnu 

mohou cestující díky elektronickým dopravním systém m získat p esný p ehled o stávajících 

dopravních alternativách (trasy, p íjezdy a odjezdy, doba trvání p epravy, p estupní možnosti a 

návaznosti atd.), p ed jízdou. Nap . prost ednictvím PC nebo dnes již velice rozší eného mobilního 

telefonu. Nap . systém Öffi Directions Europe s jednotlivými aplikacemi (plánování dopravních 

spojení v dálkové, místní doprav  – aplikace pro mobilní telefony). V Brn  slouží v pilotním 

provozu systému iRIS (sledování vozidel dle GPS na linkách MHD Brno v etn  platných jízdních 

ád ). 
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4.  Integrovaný dopravní systém 

Legislativa R stanovuje odpov dnost státu, kraj  a obcí za zajišt ní dopravní obslužnosti 

území ve ejnou dopravou (Zákon 194/2010 Sb. o ve ejných službách v p eprav  cestujících, 

Na ízení EP a Rady (ES) . 1370/2007 o ve ejných službách v p eprav  cestujících                po 

železnici a silnici). Úrove  dopravní obslužnosti však je v r zných oblastech (krajích, m stech) 

výrazn  odlišná. 

V zásad  lze pozorovat dva modely: 

• tzv. poptávkový, kdy samospráva objednává u dopravc  jen tolik spoj , kolik je nezbytn

nutné pro dopravu obyvatel do zam stnání, zdravotnických za ízení, na ú ady apod. 

(hovo íme o tzv. dopravní obslužnosti). V praxi se tak m že jednat nap . o dva spoje ráno 

a t i odpoledne, o víkendu pak jeden pár spoj . Takový systém ve ejné dopravy však 

slouží zpravidla jen t m uživatel m, kte í nemají jiné volby (nevlastní automobil nebo 

idi ský pr kaz) a má tedy spíše charakter sociální služby, 

• tzv. nabídkový, kdy samospráva objednává u dopravc  v tší množství spoj , které jsou 

ve ejnosti nabízeny k využití v pr b hu celého ob anského dne, p i emž v ranní a 

odpolední špi ce bývá nabídka zpravidla bohatší. Systém ve ejné dopravy se pak m že 

stát p im enou alternativou k individuální automobilové doprav . Obyvatel daného 

m sta (kraje, zem ) pak nemusí nutn  vlastnit automobil nebo jej nemusí tolik využívat a 

p ece jsou jeho p epravní pot eby uspokojovány.  

Integrovaný dopravní systém (IDS) je takový systém dopravní obslužnosti, v n mž 

jednotlivé druhy dopravy navzájem spolupracují a vytvá ejí tak ucelený a p ehledný systém 

provázaných linek s jednotným tarifem, p epravními podmínkami, informa ními materiály, 

pravidelnými intervaly mezi spoji a dalšími výhodami (ale i ur itými nevýhodami…). 

IDS se snaží využívat p ednosti jednotlivých dopravních obor . Železni ní doprava je 

kapacitní a relativn  rychlá (i ve m stech), autobusová doprava zase m že efektivn  obsloužit 

venkovská území s nižší hustotou osídlení, a tedy i nižší poptávkou. V prost edí IDS proto 

autobusová doprava zpravidla tvo í tzv. napájecí linku pro kapacitní kolejovou dopravu. 

Odstran ním soub žných jízd (nap . vlak  a n kolika autobusových linek, které jedou v 

ur itém úseku po velmi podobné trase jako vlak) by m lo dojít k úspo e ur itého množství 

finan ních prost edk , které mohou být použity na zvýšení po tu spoj  napájecích autobusových 

linek, ale i páte ní kolejové dopravy. 
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Zdroj: JIKORD s.r.o. 

Obrázek . 1 Návrh zón IDS pro Jiho eský kraj

Pro správnou funkci IDS v konkrétní lokalit  je volba správného systému tarifního modelu. 

Jedním z možných je tzv. pásmový tarif. Pásmový tarif integrovaného dopravního systému lze 

výhodn  použít zejména v oblastech s velmi vysokou dojíž kou z území do jednoho centra - m sta. 

To znamená, že zde dominují v drtivé v tšin  cesty centristicky dost edné (radiální). Cesty, které se 

vyskytují v jiných sm rech (tangenciální vazby) jsou v menšin . Pásmový tarif pak na tento stav 

reaguje postupným zvyšováním cen jízdného (jednotlivého i p edplatního) ve vzdálenosti od centra 

oblasti i tarifního systému. Druhým dle názoru autora efektivn jším modelem je tzv. zónový tarif 

IDS (viz obrázek . 1 výše). Tento tarif je výhodný v oblastech, kde je v území n kolik významných 

cíl  cest (nap íklad v tších m st) a kde by použití pásmového tarifu nebylo vhodné. Vlastní princip 

ešení je založen na rozd lení celého ešeného území do p irozených malých zón p ípadn , tak jak 

je tomu v Jiho eském kraji mikroregion , jejichž centrem je lokální cíl cesty. Tyto mikroregiony 

jsou pak základem pro stanovení jednotlivých díl ích zón, ze kterých se skládá celý tarifní systém. 

5.  Integrovaný dopravní systém Jiho eského kraje 

Jiho eský kraj s ohledem na problematiku integrované dopravy zaostává za v tšinou kraj

v republice. I p es tyto skute nosti jsou díl í koordinované modely ve ejné dopravy v kraji 

zaznamenány. Již zrušený systém IDS eské Bud jovice – Hluboká nad Vltavou byl organizován 
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jako kooperace 3 zú astn ných dopravc  Dopravního podniku m sta . Bud jovic, SAD Jihotrans 

a spole nosti eské dráhy. Druhým dodnes fungujícím modelem je IDS Táborsko. 

V sou asné dob  dochází k p íprav  a vyhodnocení pilotního projektu integrace 

mikroregionu Jind ich v Hradec, který se stane jistým vzorem pro aplikace dopravního modelu na 

zbytek Jiho eského kraje. 

V rámci IDS Jiho eského kraje by m la fungovat páte ní sí  železni ních linek.  

5.1 Železni ní linky Integrovaného dopravního systému Jiho eského kraje 

Celkem bylo (v rámci p edchozí p ípravy IDS) navrženo 230 tarifních zón Jiho eského 

kraje. Základním a páte ním systémem dopravy je železnice na tratích . 220, 196, 225, 226, 190, 

199, 226 a 200. Dopl kový systém kolejové dopravy tvo í soubor ostatních železni ních tratí. 

Významným potenciálem v oblasti Táborska má v sou asnosti provozovaný systém IDS na bázi 

tarifního spole enství p ilehlých obcí. Tento systém bude pln  zahrnut do p ipravovaného systému 

JIDS.  

Cílem integrace je: 

• plošná dispozi nost a dostupnost ve ejné osobní dopravy, tj. zapojení všech míst 

obsluhovaných železnicí nebo autobusem, 

• územní dispozi nost, tj. zahrnuté linky a trasy nabízejí optimální p ípoje ve sm ru i v 

protism ru jízdy, 

• asová dispozi nost, tj. zahrnuté linky a spoje jsou v provozu po celý den od pond lí do 

ned le, 

• spoje na páte ních linkách a trasách jezdí v pevném a snadno zapamatovatelném 

intervalu. 

Sou asn  by m l být zaveden jednotný systém v ozna ování tras, který by zabránil 

používání r zného ozna ování stejných linek v r zných (sousedících) dopravních svazech. K tomu 

jsou navrhovány místní významy, aby se co nejvíce p iblížily do podv domí cestující ve ejnosti. 

P edb žný návrh páte ních linek Jiho eského integrovaného dopravního systému (JIDS): 

Základní linky: 

• Linka C1 eské Velenice – eské Bud jovice – Strakonice - (Horaž ovice p edm stí) 

• Linka C11 Borovany – eské Bud jovice – Zliv  

• (posilová linka s vyšší frekvencí odvozená od linky C1) 
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• Linka C2 eské Bud jovice – Veselí nad Lužnicí – Jind ich v Hradec - (Horní Cerekev) 

• Linka C3 eské Velenice – Veselí nad Lužnicí – Sob slav – Tábor  

• Linka C31 Tábor – Benešov u Prahy (integrován úsek Sudom ice u Tábora – Tábor) 

• (odvozená návazná linka linky C3)  

• Linka C4  eské Bud jovice – Horní Dvo išt  / Vyšší Brod – Lipno nad Vltavou 

• Linka C5  eské Bud jovice – eský Krumlov – Nové Údolí  

• Linka C6  í enice – Prachatice – Volary – erný K íž. 

Dopl kové linky: 

• Linka C7 Tábor – Milevsko – Písek – Ražice – (-Protivín) 

• Linka C 8 (B eznice) - Písek – Protivín ( eské Bud jovice) 

• Linka C9 -  Strakonice – Volary 

• Linka C10 - Strakonice – Blatná - (B eznice) 

• Linka C 21- Tábor – Bechyn

• Linka C 22 – J. Hradec – Nová V elnice - (Obrata ) 

• Regionální spojení sp šnými vlaky: 

• RC 1 Strakonice – eské Bud jovice (vedené po lince C1) 

• RC 2 eské Bud jovice – Jind ich v Hradec (vedené po lince C2) 

• RC 3 eské Bud jovice – Tábor (vedené po linkách C2 a C3) 

• RC 4 eské Bud jovice – Horní Dvo išt  (vedené po lince C4)  

• RC 8 Písek – eské Bud jovice (vedené po lince C8)  

Návrh terminál  pro p estup v systému integrované p ípadn  koordinované dopravy (vi . 

Tab. 1):  



14th International Scientific Conference 
LOGI 2013

72 

Tabulka . 1: Návrh p estupních terminál  VLAK – BUS 

Zdroj: Jikord, s.r.o. 

Tabulka . 1 Návrh p estupních terminál  VLAK - BUS 

Tra
Místo p estupu VLAK - BUS, BUS - 

VLAK 

Tra  190 eské Bud jovice - hranice kraje ( -Plze ) 

Strakonice, Ražice, Protivín, í enice, 
Dív ice, Zliv, Hluboká nad Vltavou, 

eské Bud jovice 

Tra  191 hranice kraje - Blatná Blatná 

Tra  192 í enice - Týn nad Vltavou í enice  

Tra  194 eské Bud jovice - erný K íž   

 úsek eské Bud jovice - eský Krumlov 

eské Bud jovice, Boršov nad Vltavou, 
K emže, Holubov, Zlatá Koruna, eský 
Krumlov,  

 úsek eský Krumlov - erný K íž erná v Pošumaví, Nová Pec,  

Tra  195 Rybník - Lipno nad Vltavou 
Vyšší Brod klášter, Lou ovice, Lipno 
nad Vltavou 

Tra  196 eské Bud jovice - Summerau st.hr 
eské Bud jovice, V elná, Velešín, 

Kaplice, Rybník 

Tra  197 í enice - Nové Údolí   

 úsek í enice - Vod any í enice, Vod any 

 úsek Vod any - Prachatice Strunkovice nad Blanicí, Prachatice 

 úsek Prachatice - Volary Prachatice, Volary 

 úsek Volary - Nové Údolí Stožec, Nové Údolí 

Tra  198 Volary - Strakonice   

 úsek Strakonice - Vimperk Strakonice, Volyn , kyn , Vimperk 

 úsek Vimperk - Volary Vimperk, Kubova Hu , Lenora 

Tra  199 eské Bud jovice - Gmünd NÖ st.hr. 

eské Bud jovice, Nová Ves u B, 
Borovany, Jílovice, Nové Hrady, . 
Velenice 

Tra  200 hranice kraje - Protivín 
Mirovice, imelice, ížová, Písek, 
Protivín 

Tra  201 Tábor - Ražice 
Tábor, Sepekov, Milevsko, Písek, 
Ražice 

Tra  202 Tábor - Bechyn Tábor,  Malšice,  Bechyn

Tra  203 hranice kraje - Strakonice Blatná, Strakonice 

Tra  220 (Praha-) hranice kraje - eské Bud jovice   

 úsek eské Bud jovice - Veselí n. Lužnicí eské Bud jovice, Šev tín 

 úsek Veselí n. Lužnicí - Tábor 
Veselí nad Lužnicí, Sob slav, Planá nad 
Lužnicí, Tábor 

 úsek Tábor - hranice kraje Tábor, Sudom ice u Tábora 

Tra  224 Tábor - Horní Cerekev Tábor, Chýnov 

Tra  225 (Havl. Brod-) hranice kraje - Veselí n. Lužnicí   

 úsek Veselí n. Lužnicí - J. Hradec 
J. Hradec, Kardašova e ice, Veselí 
nad Lužnicí 

 úsek J. Hradec - Popelín J. Hradec, Jarošov nad Nežárkou 

Tra  226 Veselí n. Lužnicí - eské Velenice 

Veselí nad Lužnicí, Lomnice nad 
Lužnicí, T ebo , T ebo  lázn , 
Majdalena, Suchdol nad Lužnicí 

Tra  227 hranice kraje - Slavonice Da ice, Slavonice 

Tra  228 Jind ich v Hradec - hranice kraje J. Hradec, Nová V elnice 

Tra  229 Jind ich v Hradec - Nová Byst ice  J. Hradec, Nová Byst ice 
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• Tra  Místo p estupu VLAK - BUS, BUS - VLAK 

• Tra  190 eské Bud jovice - hranice kraje ( -Plze ) Strakonice, Ražice, Protivín, 

í enice, Dív ice, Zliv, Hluboká nad Vltavou, eské Bud jovice 

• Tra  191 hranice kraje - Blatná Blatná 

• Tra  192 í enice - Týn nad Vltavou í enice  

• Tra  194 eské Bud jovice - erný K íž   

• úsek eské Bud jovice - eský Krumlov eské Bud jovice, Boršov nad Vltavou, 

K emže, Holubov, Zlatá Koruna, eský Krumlov,  

• úsek eský Krumlov - erný K íž erná v Pošumaví, Nová Pec,  

• Tra  195 Rybník - Lipno nad Vltavou Vyšší Brod klášter, Lou ovice, Lipno nad 

Vltavou 

• Tra  196 eské Bud jovice - Summerau st.hr eské Bud jovice, V elná, Velešín, 

Kaplice, Rybník 

• Tra  197 í enice - Nové Údolí   

• úsek í enice - Vod any í enice, Vod any 

• úsek Vod any - Prachatice Strunkovice nad Blanicí, Prachatice 

• úsek Prachatice - Volary Prachatice, Volary 

• úsek Volary - Nové Údolí Stožec, Nové Údolí 

• Tra  198 Volary - Strakonice   

• úsek Strakonice - Vimperk Strakonice, Volyn , kyn , Vimperk 

• úsek Vimperk - Volary Vimperk, Kubova Hu , Lenora 

• Tra  199 eské Bud jovice - Gmünd NÖ st.hr. eské Bud jovice, Nová Ves u B, 

Borovany, Jílovice, Nové Hrady, . Velenice 

• Tra  200 hranice kraje - Protivín Mirovice, imelice, ížová, Písek, Protivín 

• Tra  201 Tábor - Ražice Tábor, Sepekov, Milevsko, Písek, Ražice 

• Tra  202 Tábor - Bechyn  Tábor,  Malšice,  Bechyn

• Tra  203 hranice kraje - Strakonice Blatná, Strakonice 
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• Tra  220 (Praha-) hranice kraje - eské Bud jovice   

• úsek eské Bud jovice - Veselí n. Lužnicí eské Bud jovice, Šev tín 

• úsek Veselí n. Lužnicí - Tábor Veselí nad Lužnicí, Sob slav, Planá nad Lužnicí, Tábor 

• úsek Tábor - hranice kraje Tábor, Sudom ice u Tábora 

• Tra  224 Tábor - Horní Cerekev Tábor, Chýnov 

• Tra  225 (Havl. Brod-) hranice kraje - Veselí n. Lužnicí   

• úsek Veselí n. Lužnicí - J. Hradec J. Hradec, Kardašova e ice, Veselí nad Lužnicí 

• úsek J. Hradec - Popelín J. Hradec, Jarošov nad Nežárkou 

• Tra  226 Veselí n. Lužnicí - eské Velenice Veselí nad Lužnicí, Lomnice nad 

Lužnicí, T ebo , T ebo  lázn , Majdalena, Suchdol nad Lužnicí 

• Tra  227 hranice kraje - Slavonice Da ice, Slavonice 

• Tra  228 Jind ich v Hradec - hranice kraje J. Hradec, Nová V elnice 

• Tra  229 Jind ich v Hradec - Nová Byst ice  J. Hradec, Nová Byst ice 

Zdroj: Vlastní a Jikord s.r.o. 

Záv r 

Navržené dopravní ešení integrované dopravy zam ené více na železni ní dopravu je 

ideálním dopravním modelem. Z p íklad , které byly uvedeny v úvodu lánku je možné si vzít 

p íklad, aby nedošlo k nevratnému poškození dopravních vazeb, p ípadn  ješt  v tšímu odlivu 

cestujících z ve ejné dopravy do dopravy individuální. Podle autorova názoru je jediným možným 

zp sobem jak podpo it ve ejnou dopravu a omezit dopravu individuální výstavba modern

orientovaného integrovaného dopravního systému.
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APLIKACE TELEMATIKY V DOPRAVNÍCH SYSTÉMECH 

Abstrakt: P ísp vek se zabývá telematikou jako významnou složkou moderních informa ních 

systém  a vybranými aplikacemi telematiky v doprav . Sou ástí p ísp vku je dopravní telematika a 

poskytované služby z hlediska uživatel , možnosti využití telematických dat a p ínosy, které 

z implementace telematiky vyplynou.

Klí ová slova: telematika, dopravní telematika, inteligentní dopravní systémy, telematická data, 

implementace telematiky 

P ísp vek je sou ástí projektu OPVK  CZ.1.07/3.2.05/03.0032 Podpora nabídky dalšího vzd lávání 

v oblasti telematiky a dopravní telematiky v Olomouckém kraji.

Úvod 

Rozší ením Evropské unie se zvýšil volný pohyb osob a zboží. Sou asn  s tím vyvstaly 

problémy spojené s dopravou, jako je nap . kongesce a s tím související nehody na silnicích, 

zpožd ní v letecké doprav  a další. Pro zvýšení efektivity a bezpe nosti dopravy podporuje 

Evropská komise zavád ní inteligentních dopravních systém  a služeb ve všech odv tvích dopravy 

(ITS – Intelligent Transport Systems).  

ITS, n kdy také ozna ované jako dopravní telematika (d íve AS  – automatizované 

systémy ízení), integruje informa ní a telekomunika ní technologie s dopravním inženýrstvím za 

podpory ostatních souvisejících obor  (ekonomika, teorie dopravy, systémové inženýrství atd.) tak, 

aby pro stávající infrastrukturu zajistily systémy ízení dopravních a p epravních proces  (zvýšily 

se p epravní výkony a efektivita dopravy, zvýšila se bezpe nost dopravy, zvýšil se komfort 

p epravy atd.). 

Hlavním d vodem zavád ní ITS (dopravn -telematických systém ) je p edpokládaný r st 

po tu a pohybu vozidel. V zemích Evropské unie má do roku 2020 po et osobních vozidel vzr st 

o 25 až 35 % a nákladních dokonce o 55 až 75 % [2]. 

Takový nár st je nutné alespo áste n  eliminovat r znými prost edky s rozdílnou dobou 

realizace: 

• stav t kapacitní komunikace – doba realizace komunikace od studie až po konec 

výstavby p esahuje 20 let, 
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• vyráb t tzv. inteligentní vozidla (subsystémy orientované nap . na zvýšení bezpe nosti – 

vedení vozidla v optimální stop , detekce p ekážek, dokonce i detekce dopravních zna ek 

a další zavádí automobilový pr mysl do sériové výroby po 6 až 12 letech), 

• budovat dopravn -telematické systémy ve form  inteligentních technologií ízení 

dopravy ve m stech – infopanely, prom nné zna ky aj. ( as pot ebný pro zavedení 

systému je18 až 24 m síc ). 

Hlavní p ínosy zavád ní inteligentních systém  a služeb z hlediska ITS jsou: 

• zvýšení bezpe nosti dopravy i provozu, 

• zvýšení provozní a p epravní kapacity, 

• zlepšení služeb pro ve ejnost z pohledu zvýšení mobility a komfortu cestování,  

• p íznivé ekonomické dopady vyplývající z plynulosti dopravy, 

• zavedení centrálního ízení zvýší efektivitu erpání finan ních prost edk , 

• zapracování do koncepce dopravy v rámci evropských struktur, 

• dopad na životní prost edí – snížení emisí, 

• rozvoj regionu. 

1.  Telematika 

Telematika je obor, který má obrovský potenciál a umož uje širokou oblast využití. 

Propojením informa ních a telekomunika ních technologií s dopravním inženýrstvím, ekonomií, 

teorií dopravy, systémovým inženýrstvím a jinými souvisejícími odv tvími do stávající dopravní 

infrastruktury je možné dosáhnout optimalizaci n kterých inností dopravy, jako nap . zvýšením 

po tu p epravních proces  lze snížit související náklady, nebo také  zvýšení bezpe nosti a komfortu 

dopravy apod. V silni ní doprav  m že její implementace snížit nehodovost, zvýšit kapacitu již 

existující infrastruktury a tím snížit kongesce, pomocí mýtných systém  zajistit finan ní zdroje 

pot ebné pro výstavbu a provoz nové silni ní sít , zatraktivnit a zefektivnit ve ejnou, m stskou 

hromadnou dopravu, cyklistickou i p ší a také jejich multimodální integraci s individuální 

automobilovou dopravou. 

Telematika integruje informa ní a telekomunika ní technologie s dopravním inženýrstvím 

za podpory ostatních souvisejících obor  (nap . ekonomika) tak, aby pro stávající infrastrukturu 

zajistily systémy ízení dopravních proces . 
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Hlavním p ínosem zavád ní inteligentních systém  (ITS) z hlediska spole nosti je zvýšení 

bezpe nosti dopravy a provozu na komunikacích. Ve ejný sektor by m l finan n  podporovat 

takové telematické aplikace, které povedou ke zvýšení komfortu uživatele dopravních služeb, 

zlepšení ízení dopravního provozu a snížení dopravní nehodovosti a k ú inn jší kontrole 

dodržování pravidel dopravního provozu.  

Správná implementace ITS a dopravní telematiky musí nutn  vycházet z detailní analýzy 

stávající dopravní situace a jasn  stanoveného cíle ešení (nap . dopravní politika m sta, regionu, 

státu...).  

V rámci EU je soust e ována pozornost na rozvoj trans-evropské dopravní sít  v etn

systém ízení dopravy, lokaliza ních a naviga ních systém . Výsledkem koncep ního propojení 

jednotlivých subjekt  dopravní telematiky vzniká informa ní nadstavba nad dopravou a nabízí tak 

smysluplnou investi ní strategii v tomto odv tví. 

ITS lze rozd lit do n kolika oblastí 

• služby pro cestující a idi e 

• služby pro správce infrastruktury (správci dopravních cest, správci dopravních terminál ) 

• služby pro provozovatele dopravy (dopravci) 

• služby pro ve ejnou správu (napojení systém  dopravní telematiky na informa ní 

systémy ve ejné správy) 

• služby pro bezpe nostní, záchranný a krizový systém (IZS) 

2.  Dopravní proud 

Pro dopravní proud lze aplikovat zákon kontinuity, který pro dopravní tok lze 

charakterizovat jako zákon o zachování po tu vozidel, který m žeme vyjád it rovnicí: 

 kde x a t p edstavují  prostorovou a asovou prom nnou. Funkce p(x; t) je potom hustota 

vozidel a u(p; x; t) je jejich rychlost. Tento zákon lze vyjád it v integrálním tvaru: 
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Uvedenou rovnici lze interpretovat následovn : asová zm na po tu vozidel ve sledovaném 

úseku od x1 do x2 je dána rozdílem mezi po tem vozidel, které bodem x1 do úseku vjedou a 

po tem vozidel, které v bod  x2 úsek opustí.  

3.  Aplikace telematiky 

Rozvoj inteligentních dopravních systém , resp. dopravní telematiky úzce souvisí s vývojem 

po íta  a telekomunika ních technologií, který umožnil kombinaci bezdrátové telekomunikace 

a výpo etní technologie s mobilními systémy v dopravních systémech. Pojem telematika se tímto 

posunul sm rem k aplikacím založeným na bezdrátové komunikaci.

Obr. 1 P íklad telekomunika ního propojení dopravní infrastruktury2

Komplexní popis ešení, které telematika poskytuje a p edkládá, byl v minulosti n kolikrát 

v odborné literatu e zpracován jako celek. Vzhledem k širokému spektru možností, jež inteligentní 

dopravní služby nabízejí, jsou tyto práce velmi rozsáhlé. Navíc je z ejmé, že jednotlivé oblasti, 

které s t mito procesy a jejich implementací souvisejí, tedy veškeré informa ní a komunika ní 

technologie, legislativa, logistika, ekonomie, management a další jsou samy o sob  nesmírn  široké 

a tento obor zárove  p edevším z hlediska technologického prochází nep etržitým a velice rychlým 

vývojem, což prakticky vylu uje dlouhodob jší aktuálnost díla ve všech jeho aspektech. 

GEDAS LOGIWEB…1

Systém logiweb využívá ke komunikaci mezi telematickým výpo etním st ediskem a 

disponentem internet. Pro nasazení systému logiweb v podniku sta í b žná kancelá ská výpo etní 

                                                 
2 Zdroj: ITS - (Dopravní telematika). Odbor kosmických technologií a družicových systém : Ministerstvo dopravy
[online]. 2011 [cit. 2012-04-09]. Dostupné z: http://www.spacedepartment.cz/4-sekce/its/ 
1 Dostupné na: kds.vsb.cz/ord/telematika-5.pdf  
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technika a p ístup k síti internet, který systém logiweb využívá ke komunikaci mezi disponentem a 

centrálou systému. V této telematické služb  po internetu je i mapový materiál Evropy a jazyková 

verze jakáje nastavená v kancelá ské výpo etní technice (tzn. i eská verze). P es internetový 

prohlíže  je použitelný systém logiweb z každého místa v Evrop  p es server spole nosti gedas (po 

p ihlášení do systému pomocí jména a hesla).  

S internetovou verzí p ináší na trh možnost ízení nejen pro malý, nýbrž i pro st ední 

vozidlový park s minimálními náklady na komunikaci. Tato služba je bezplatná, pouze je 

zpoplatn ná služba m sí n  za každé silni ní vozidlo. Jednotlivým partner m, lánk m p epravy a 

disponent m to umož uje nep etržité sledování zásilky a automatizuje p edávání informací. 

Centrála logiweb je dostupná celých 24 h a uleh uje uživatel m od nákladných a 

administrativních inností. V d sledku optimalizovaného plánování jízd snižuje logiweb spot ebu 

pohonných hmot a dodržování plánovaných dopravních termín . V silni ním vozidle tvo í jádro 

výkonná osobní výpo etní technika. Tím se vlastn  silni ní vozidlo stává pohyblivou kancelá í 

zahrnutou do komunika ního systému spole nosti, ze které je idi  silni ního vozidla, díky 

p ipojení na internet, neustále na dosah a komunikace se tak pro všechny stává jednodušší. V dob

vlastního ízení silni ního motorového vozidla je jeho jednotka nep etržit  p ipravena p ijímat 

zprávy s pokyny od zam stnavatele a idi  motorového silni ního vozidla tak m že vy izovat ást 

ú ední práce, jako jsou objednávky, rezervace, zm na plánované trasy a další, p ímo na cest .  

Systém spole nosti Gedas se skládá ze 4 modul : 

• logiweb freight, 

• logiweb fleet, 

• logiweb tour, 

• logiweb track. 

LOGIWEB FREIGHT… 

V p ekladu to znamená z izování zakázek. Tento modul tvo í základ pro dopravn

telematikou podporované sledování zásilky. Zakázky lze detailn ji sledovat b hem celé p epravy. 

Pot ebné informace se získávají spojením p íslušné pozice silni ního vozidla s aktuálním stavem 

nákladu. Modul umož uje následující operace: samo inné nebo ru ní zpracování zakázek, 

spolupráce p edávání zakázek s jinými stanovišti nebo i jiným p epravc m. 
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LOGIWEB FLEET… 

Srdcem systému logiweb je modul ízení vozidlového parku. Modul ízení vozidlového 

parku umož uje rozv tvenému st edisku stálý p ístup k aktuálním údaj m o vozidle a nabízí tak 

z etelnost a jistotu plánování v dopravních procesech. 

ízení vozidlového parku poskytuje následující údaje: 

• messaging, 

• soustavné sledování silni ního vozidla, 

• evidenci provozních dat, 

• hlášení trasy, 

• historii hlášení, 

• spolupráce poskytování silni ních vozidel. 

Obr.2 Schéma modulu logiweb fleet1

                                                 
1  Dostupné na: kds.vsb.cz/ord/telematika-5.pdf  
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Obr. 3 Zobrazení systému logiweb fleet na monitoru dispe erského stanovišt 3

LOGIWEB TOUR… 

Je to plánova  cest pro silni ní vozidla. Tyto cesty mohou být kdykoliv zm n ny, 

stornovány nebo p idány zastávky pro naložení i vyložení nákladu. B hem cesty je hlavní 

dispe ink informován o aktuálním stavu a jsou tak v as detekovány odchylky od požadovaných 

termín . Výsledné zastávky na trasách se tvo í automaticky v závislosti na zakázkových datech.  

Obr. 4 Schéma modulu logiweb tour4 

                                                 
4 Dostupné na: kds.vsb.cz/ord/telematika-5.pdf  
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LOGIWEB TRACK… 

Logiweb track je sledování zásilek. To je od p evzetí zásilky až po její dodání. idi

silni ního vozidla pomocí p ístrojové výpo etní techniky dokumentuje každý krok. Disponent tím 

získá bezprost ední informaci o tom, kdy a v jakém rozsahu je p epravované zboží p ejímáno. 

Obr.5 Telematická jednotka ve vozidle4

Spojením telematických dat silni ních vozidel se stávajícími zakázkami nabízí modul 

logiweb track informace, které zákazník pot ebuje pro zajišt ní vlastních vnitropodnikových 

proces . V asné oznámení zpožd ní p epravy m že nap . ovlivnit plán nakládky a vykládky a 

obsazení nakládací rampy na míst .  

Obr. 6 Schéma aktivní preference radiovou komunikací p es po íta  ve vozidle4

                                                 
4 Dostupné na: kds.vsb.cz/ord/telematika-5.pdf  
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Obr.7 Funk ní schéma kontrolní mýtné brány4

4.  Dopravní telematika a poskytované služby z hlediska uživatel

Služby pro bezpe nostní a záchranný systém IZS - integrovaný záchranný systém: 

propojují systémy dopravní telematiky na integrovaný záchranný systém a bezpe nostní systémy 

státu, jsou p edpokladem sou innosti jednotlivých složek IZS a zabezpe ení lepšího organizování 

zásah  p i likvidaci havárií i nehod, zvýšení prevence proti vzniku mimo ádných událostí 

s ekologickými d sledky, atd. 

Služby pro cestující a idi e (uživatele): p edávají všechny informace o dopravních 

cestách, o dopravních spojích, dopravní informace prezentované idi m pomocí informa ních 

systém  na dálnicích, prost ednictvím rádia, televize, internetu. Do této kategorie lze zahrnout 

rovn ž informace zasílané idi m do automobil  (dynamická navigace, informace o kongescích 

apod.), služby mobilních operátor

Služby pro správce infrastruktury (správci dopravních cest, správci dopravních 

terminál ): zajiš ují sledování kvality, aktuálních stav  a sjízdnosti dopravních cest, ízení údržby 

dopravní infrastruktury, sledování a ízení z hlediska bezpe nosti dopravního provozu, ekonomiku 

dopravních cest, atd. 

Služby pro provozovatele dopravy (dopravci): umož ují volbu dopravních cest 

a nejvýhodn jších tras, ízení ob hu vozidlového parku, dálkovou diagnostiku vozidel, sledování 

chování idi , komunikaci dodávek náhradních díl , atd. 

Služby pro ve ejnou správu - napojují systémy dopravní telematiky na informa ní systémy 

ve ejné správy (ISVS), ímž zajiš ují sledování a vyhodnocování p epravy osob a náklad , 

                                                 
4 Dostupné na: kds.vsb.cz/ord/telematika-5.pdf  
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napomáhají k ešení financování dopravní infrastruktury (fond dopravy), slouží jako nástroje pro 

výkon dopravní politiky m st, region , státu 

Služby pro finan ní a kontrolní instituce - pojiš ovny, leasingové spole nosti, atd.: 

využívají elektronické identifikace vozidel a náklad , umož ují sledování a vyhledávání 

odcizených vozidel, kontrolu elektronických plateb za poskytnuté ITS služby, atd. 

Obr. 8 Základní uspo ádání systému EFC – DSRC5

Elektronické platby – nap íklad za použití dopravní infrastruktury (silnice, parkovišt ) – 

zpravidla spole nosti, která ji vlastní, opravuje a udržuje, za telematické služby nebo za užití 

dopravního prost edku atd. Uživatel je vybaven platební kartou nebo za ízením ve vozidle. Je 

pot eba zajistit integrovanou koncepci EFC (Electronic Fee Collection) – tzv. „pentagonská 

koncepce“ – jejíž sou ástí je uživatel, provozovatel služby, operátor výb ru, finan ní 

zprost edkovatel, vydavatel, operátor výb ru.6

Management bezpe nostních a záchranných opat ení – systém sloužící nap íklad 

k automatickému p ivolání pomoci p i dopravní nehod , management nehod, management 

záchranných a bezpe nostních vozidel, sledování nebezpe ných náklad . 

Management dopravních proces - plánování a regulace dopravy (v tší vytíženost 

nákladních vozidel, podpora rozší ení užívání vozidel pod 12 t, dopady na zatížení poloos, renovace 

vozidel, preference kratších tras, ízení dopravy, management údržby dopravní infrastruktury. 

                                                 
5 TICHÝ, T. Dopravní telematika – aplikace v ízení dopravy. Prezentace, Fakulta dopravní VUT.Praha, 2012 
6 P IBYL, Pavel a Miroslav SVÍTEK. Inteligentní dopravní systémy. Praha: BEN – technická literatura, 2001, s. 544. 
ISBN: 80-7300-029-6 str. 320 
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Management ve ejné osobní dopravy - vytvá ení podmínek a zabezpe ování podpory 

integrovaných dopravních systém , v etn  m stské hromadné dopravy, provoz integrovaných 

dopravních systém , státní správa, výkon vrchního státního dozoru v silni ní doprav  na úseku 

ve ejné dopravy. 

Podpora p i ízení dopravních prost edk  – inteligentní senzory, nap . videokamery, 

termokamery, tedy základní prvky protisrážkových systém , no ního vid ní, radarová idla ke 

zjišt ní vzdáleností od ostatních objekt i ke zm ení aktuální vektorové rychlosti vozidla (m ení 

otá ek kol a jiných není v krizových situacích objektivní), navigace, systémy pro automatické 

vedení vozidla – ACC a VAC systémy (Adaptive Cruisse Control, Vehicle Automation Control) – 

k omezování rychlosti, dodržování vzdálenosti, parkovací radary. 

Podpora mobility ob an  - p edcestovní informace, osobní informa ní a naviga ní služby, 

platforma pro práva cestujících v m stské ve ejné doprav , zlepšení dostupnosti omezen  mobilním 

osobám, zlepšení cestovních informací, p ístup k zeleným zónám. 

Podpora dohledu nad dodržováním p edpis  - innost správních ú ad , policie, celní 

správy.  

Dopravn -p epravní databáze - ITS datový registr, dopravní informa ní databáze - snížení 

dvojzna nosti podobných dat z r zných systém , standardizací datového registru se vým na dat 

výrazn  zjednoduší, ímž se usnadní i zavád ní nových ITS systém . Pomocí datového registru 

bude umožn na i komunikace mezi staršími systémy, u kterých to d íve bylo vylou ené, a tím se 

zvýší efektivita náklad  a flexibilita registru. 7

Management nákladní dopravy a p epravy - management p epravy náklad , ízení 

nákladních dopravních prost edk .  

5.  Možnosti využití telematických dat 

Tracking – stopování: 

Umož uje sledování polohy vozidla (GPS) a záznam základních údaj  o provozu vozidla do 

knih jízd. Data jsou generována na základ  pozic a stavu vozidla – zda je v klidu, i se pohybuje, 

a manuálního vstupu idi e - zda se jedná o soukromou nebo pracovní jízdu. Probíhá v tšinou v off-

line režimu, s následným p enosem dat na nosi  (USB, SD karta, GSM data – paket mimo 

                                                 
7 Národní datový registr pro inteligentní dopravní systémy. Centrum dopravního výzkumu: Naše znalosti Vaším 

zdrojem [online]. Copyright © 2012 [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: http://www.cdv.cz/narodni-datovy-registr-pro-
inteligentni-dopravni-systemy/ 
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roamingu, tedy pouze na území mate ského státu). Využití telematiky je v p ípad  trackingu 

omezené. 

Monitoring – sledování: 

Sb r dat

Tato funkce je ešena p ímo prost ednictvím senzorických profil  a nep ímo prost ednictvím 

p íjmu dat a dopravních informací z národní úrovn  p es Národní dopravní informa ní a ídicí 

centrum. Data jsou v ídicím st edisku automaticky zpracována pro další využití.

V tomto p ípad  odesílání informací o poloze vozidla/stroje probíhá on-line. Aplikace pro 

monitoring jsou propojeny se systémy vozidla prost ednictvím sb rnic CANbus/FMS, což 

umož uje sledovat ujetou vzdálenost v kterémkoli požadovaném období, styly jízdy, stav výkonu 

motoru a otá ky, zatížení motoru, pr m rnou rychlost vozidla, spot ebu PHM a AdBlue, procenta 

úsporné a neúsporné jízdy podle p ednastavených optimálních parametr , volný dojezd, využití 

tempomatu, porovnávat výkony jednotlivých idi  a vozidel. S pomocí t chto informací je již 

možné p esn ji definovat status vozidla a jeho innosti. 

Fleet Management – správa: 

V této skupin  jsou využívány ultramobilní po íta e se siln jším výkonem ve vozidlech 

nebo mobilní technice, což umož uje díky telematice zajiš ovat nové možnosti a funkce. 

K po íta m lze p ipojit také displej pro naviga ní, komunika ní a informa ní podporu idi

a obsluhy. Vysp lejší hardwarové prost edky rovn ž podporují p ipojení dalších externích senzor , 

nap . idlo otev ení dve í, teplotní idlo apod. V této fázi je možné systém využívat pro ízení, 

stanovit priority úkol , textovou komunikaci i automatické rozlišení r zných stav  vozidla 

a innosti idi e nebo obsluhy. 

Fleet Controlling – ízení: 

Jedná se o nejvyšší úrove  telematických systém  využívaných v logistických 

spole nostech. Na základ  on-line loka ní a technické informace z vozidla a v kombinaci 

s informacemi z dalších informa ních systém  (ERP, CRM, aktuální dopravní data) je možné 

vyhodnotit situaci a vysílat poplachové signály p i p edem definovaných situacích (neplánovaná 

zastávka, odklon od trasy, nemožnost spln ní plánu p epravy, neefektivní chování idi e - nap . 

zakázaná p estávka). Toto ešení umož uje p ístup do dalších firemních informa ních systém

a pokro ilou práci s úkoly. 
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Obr.9 Liniový systém ízení dopravy (RLTC – Road Line Traffic Control) 56

Optimaliza ní mechanismy vytvá ejí nejvhodn jší trasy a itinerá e. Systémy Fleet 

controllingu samoz ejm  umož ují správu idi , jejich asového fondu, agendu vozidel a techniky 

pro ú etní a legislativní pot eby. ídicím pracovník m dávají k dispozici krom  možnosti okamžité 

kontroly a komunikace s operátory nebo idi i také nep eberné množství informací ve form  report

pro ex-post analýzy a datové provázání, v etn  importu dat do dalších systém  (nap . ú etnictví, 

CRM). 

ídicí funkce je uplat ována ve vazb  na signální plány sv telné signalizace, na možnosti 

ízení prost ednictvím instalovaných telematických aplikací, zejména p íkazových a zákazových 

prom nných dopravních zna ek a systému navád ní. Báze pravidel a scéná  provádí procesy ízení 

na základ  vyhodnocení dopravních dat a dopravních informací.

                                                 
5 TICHÝ, T. Dopravní telematika – aplikace v ízení dopravy. Prezentace, Fakulta dopravní VUT.Praha, 2012 
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Obr.10 Schéma centralizované inteligence ízení 56

Centralizovaná inteligence ízení – spo ivá ve vyhodnoceni všech detektor  v oblasti a 

optimaliza ním výpo tu pohybu vozidel. Na základ  výpo t  se v reálném ase m ní ízené 

parametry: Tc, Toff, Tg, Fskl 

Decentralizovaná inteligence ízení – dopravní uzel reaguje okamžit  na stavy dopravy. 

Vyšší úrovní je ídící po íta  ve funkci koordinátora jednotlivých uzl  sít . Decentralizovaná 

inteligence ízení sbírá data od všech detektor  a podle momentální dopravní situace m ní délky 

cyklu, skladbu fázi, p ípadn  délky zelených: Tc, Toff, adi  - Tg, Fskl. 

Obr.11 Schéma decentralizované inteligence ízení 56

                                                 
TICHÝ, T. Dopravní telematika – aplikace v ízení dopravy. Prezentace, Fakulta dopravní VUT.Praha, 2012 
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Vice sv telných signaliza ních za ízení je sdruženo do oblasti uspo ádaných liniov  nebo 

plošn  a jsou ízeny adaptivn  v ur itém asovém rastru pohybující se od 10 do 30 min. P íkladem 

tohoto zp sobu ízeni je systém MOTION (Method for the Optimisation of Traffic Signals In On-

line controlled Networks) a TASS (Traffic Actuated Signalplan Selection) 75. 

Výstup – dopravní informace a dopravní data z primárních zdroj

Jednou z funkcí lokálního dopravního informa ního systému je sb r dat pomocí 

senzorických profil . Jsou to primární informace, které mohou využívat další subjekty: 

• Policie R, obecní policie a celní služby, 

• Hasi ský záchranný sbor R a zdravotnické záchranné služby, 

• správci komunikací, silni ní správní ú ady, správci nebo provozovatele tunel , 

• správci nebo vlastníci inženýrských sítí, 

• eský hydrometeorologický ústav a meteorologických informa ních systém , 

• vodoprávní ú ady a podniky Povodí Odry, 

• p epravci nadm rných a nebezpe ných náklad , 

• po adatelé velkých akcí, 

• systémy sledování charakteristik dopravního proudu a s ítání dopravy, systém  liniového 

ízení dopravy, 

• fond centrální databáze (FCD) = zdroj informací o doprav  (charakteristiky dopravních 

proud  vozidel, detekce kolon aj.), 

• systémy elektronického mýta, 

• systémy dohledových kamerových systém , 

• systémy za ízení pro provád ní informací (ZPI) a prom nné dopravní zna ení (PDZ). 

Výstup – dopravní informace z Národního dopravního informa ního a ídicího centra: 

Z Národního dopravního informa ního a ídicího st ediska (NDIC) bude zájmová oblast získávat 

p es datové distribu ní rozhraní dopravní informace a dopravní data v definovaném datovém 

formátu prost ednictvím standardních datových služeb. Systém se zam í zejména na tyto dopravní 

informace:

• dopravní nehody, 

• požáry vozidel a náklad , 

• p ekážky provozu, 

                                                 
7 Národní datový registr pro inteligentní dopravní systémy. Centrum dopravního výzkumu: Naše znalosti Vaším zdrojem
[online]. Copyright © 2012 [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: http://www.cdv.cz/narodni-datovy-registr-pro-inteligentni-
dopravni-systemy/ 
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• uzavírky a objíž ky, omezení zp sobená opravami a údržbou, 

• zvláštní užívání, 

• p eprava nadm rných, p ípadn  nebezpe ných náklad , 

• sjízdnost komunikací, informace silni ní meteorologie, 

• omezení viditelnosti, vítr, povodn  a další vlivy meteosituace na provoz, 

• havárie inženýrských sítí, 

• hustota, rychlost nebo intenzita dopravního proudu,

• p ípadn  omezení dopravy v klidu a aktuální dostupnost parkovacího systému „park and       

ride“ (P + R)  

• obrazové informace z kamerových systém  na D a R. 

D vodem k implementaci inteligentního dopravního systému je optimalizace náklad

spole nosti. Finan ní prost edky na nákup a zavedení zcela nového systému ízení je pot eba 

plánovat v dlouhodobé perspektiv . Úspory nelze o ekávat v ádu týdn , ale m síc  nebo let. 

Ekonomické p ínosy i tak lze vyjád it. Je možné stanovit o ekávaný rozdíl v organizaci práce, 

komunikaci, sociáln  ekonomických podmínkách ve firm , možnostech kau ování, p ehledech, ale 

nejd ležit jším cílem je p edevším získání kontroly nad výdaji, vozidly a zam stnanci. 

P esné statistiky po tu dopravc  v eské republice neexistují, odhadují se asi na t icet tisíc, 

nákladních vozidel je registrováno skoro šesti set tisíc. Jejich perspektiva s ohledem na situaci na 

trhu není kv li hospodá ské krizi r žová. Extrémn  dlouhá splatnost faktur, rostoucí ceny mýtného, 

vysoké ceny pohonných hmot a nízké ceny, za které dopravní spole nosti své služby poskytují, tla í 

jejich marže tém  na nulu. Mezinárodní dopravci pak navíc doplácejí na silnou korunu, která jim 

prodražuje cesty do ciziny. Boom logistiky a nár st obratu v odv tví dopravy, rozvinuté 

konkuren ní prost edí v rámci celé Evropy, silný tlak zákazník  na ceny, neustálé zavád ní 

restriktivních opat ení v EU týkajících se zákaz  jízd, nutí dopravce klást stále vyšší d raz na 

efektivitu a hledání rezerv. Je z ejmé, že kontrola idi  i nákladu v reálném ase je nevyhnutelná 

a trh nutí dopravní firmy k maximální možné optimalizaci náklad  všemi dostupných prost edky. 



14th International Scientific Conference 
LOGI 2013

92 

Obr.12 Grafické vyjád ení celkových náklad  u nákladní dopravy 87

P esto mnoho dopravních firem dosud telematická ešení nevyužívá. Správa vozového parku 

v t chto spole nostech nefunguje, nebo je udržována ve stavu v tšího i menšího chaosu. 

Odpov dní pracovníci nedokáží p esn  identifikovat stav realizace smluvních p eprav a v žádném 

p ípad  tak nemohou poskytnout klient m relevantní informace v on-line režimu. Dopravní firma 

neumí své p epravní náklady v tšinou ani vy íslit. Nedostatky se zákonit  projevují ve všech 

oblastech innosti dopravní firmy. 

Z uvedeného grafu vyplývá, jaké procentuální náklady p edstavují jednotlivé položky, 

s nimiž dopravní firma musí po ítat a kde má nejv tší šanci na optimalizaci a úspory. Je z ejmé, že 

nejvyšší výlohy p edstavuje idi  vozidla a náklady na pohonné hmoty. Neustálá kontrola výkonu 

a jeho optimální využití p i sou asném vyhov ní všem restriktivním zákonným normám je obtížná 

a dosažení vyšší efektivity bez moderních telematických ešení není prakticky možné dosáhnout. 

Obdobné to je se spot ebou pohonných hmot. P edstavuje tém  t etinu náklad  a je ovlivn na 

idi em, tím, jak dokáže správn  užívat vozidlo. Zavedením inteligentního dopravního systému tak 

lze dosáhnout synergického efektu v celém et zci náklad . 

Pokud na základ  rozboru hospodá ských výsledk  a finan ní analýzy v jednotlivých 

výkonech a innostech management dopravní firmy rozhodne o implementaci nového 

informa ního systému, je t eba postupovat podle p esn  zpracovaného plánu. ešení má 

n kolik fází: 

                                                 
8 GREER, David. Operational Trucking Costs. In: WebTech Wireless [online]. January 5th, 2012 [cit. 2012-04-01]. 
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• Definice problému – ur it, co je problém a jaké by m lo být jeho ešení 

• Analýza problému – zjistit kdy, kde a pro  vznikl, nebo vzniká 

• Návrh možných ešení – zpracování n kolika možností 

• Výb r ešení – je vybráno nejvhodn jší 

• Ov ení funk nosti ešení – po aplikaci je vyhodnocena jeho ú innost 

K provedení rozboru stavu spole nosti je v tomto p ípad  vhodná nap íklad pom rn

jednoduchá Diferen ní analýza (Gap Analysis), která se skládá z následujících krok : 

• Popis stávajícího stavu 

• Stanovení cíl  (popis cílového stavu) 

• Ur ení rozdílu (mezery) mezi stávajícím a cílovým stavem 

• Návrh variant dosažení cílového stavu (alternativní strategie) 

• Zhodnocení variant a výb r nejvhodn jší z nich 

• V p ípad  pot eby se celý postup opakuje, dokud není dosaženo cílového stavu 

6.  P ínosy implementace telematiky 

Vyhodnocení implementace konkrétního telematického ešení je možné až po uplynutí 

n jaké doby. Obecn  lze p ínosy inteligentních dopravních systém  rozd lit na p ínosy všeobecné, 

tedy rozvoj a modernizace firmy a na o ekávané a p edpokládané ekonomické p ínosy. 

Neekonomické p ínosy: 

Nezanedbatelným pozitivem zavedení inteligentních dopravních systém  je image 

spole nosti a získání konkuren ní výhody. Základním cílem zavedení fleet managementu je 

optimalizace náklad , ale zm ny, které jsou s jeho používáním spojeny nemohou být jen interní 

záležitostí firmy. Pokud stávající nebo potencionální zákazník získá jistotu, že jeho zakázka bude 

v as, spolehliv  a p esn  doru ena a navíc mu bude nabídnuta možnost on-line sledovat její stav, 

jist  se bude rád vracet a kladné hodnocení bude mít v budoucnosti rovn ž pozitivní vliv na získání 

nových klient . 

Využívání moderních technologií se jejich uživateli nesporn  vrátí, p estože s jejich 

implementací mohou být spojeny i negativní reakce vlastních zam stnanc . Zm ny v ízení, 

systému práce, organiza ní p esuny a nasazení sledovacích systém  mohou být z jejich strany 

považovány za projev ned v ry, mohou být odmítány, dokonce sabotovány. Mnozí zkušení 

pracovníci se rovn ž neradi u í novým v cem neradi p ijímají metody, které mají za úkol zm nit 

jejich návyky a pracovní postupy. Po áte ní odtažitý vztah je t eba p ekonat za pomoci organizace, 
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která byla k implementaci vybrána a jejím ízením pov ena, d sledn  trvat na systematickém 

školení vlastních pracovník , tak aby zm ny v organizaci a vztazích uvnit  firmy nepoškodily 

atmosféru p edevším ve vztahu k zákazník m. 

Ekonomické p ínosy: 

Ekonomický p ínos implementace telematického systému je možné vy íslit až po n jaké 

dob . Firmy, které se poskytováním ešení zabývají, uvád jí návratnost investic a ohadované úspory 

v jednotlivých oblastech v závislosti na rozsahu zvoleného ešení a na velikosti dopravní firmy. 

V rámci diferen ní analýzy, kterou jsem p ed implementací telematického ešení navrhla, je 

samoz ejm  pot eba zajistit rovn ž ekonomickou rozvahu s p ihlédnutím k náklad m na po ízení 

jednotek do vozidel. V souvislosti s tím je rovn ž pot eba analyzovat celkový stav vozového parku 

a výhodnost aplikace ešení vzhledem ke stá í jednotlivých voz  a jejich využitelnosti z hlediska 

aktuálních a p edpokládaných zakázek. Je t eba zpracovat podrobný plán investice na zavedení 

systému, poplatk  za jeho spravování a zhodnotit reálnost proklamovaných úspor uvád ných 

v nabídkách spole ností oslovených ve výb rovém ízení, nebo vyzvaných ke zpracování konkrétní 

nabídky ešení. 

Zhodnocení ekonomických p ínos  by bylo možné provést v rámci studie konkrétní firmy, 

což by p esáhlo rámec této práce, která si stanovila za cíl popsat možnosti, které sou asné 

inteligentní dopravní systémy nabízejí, a pojmenovat oblasti, jejichž náklady je možné zavedením 

telematických ešení optimalizovat. 

Záv r 

Telematika jako nástroj optimalizace dopravních systém  umož uje na jedné stran  zvýšit 

efektivitu využití dopravní infrastruktury a na stran  druhé pozitivn  ovliv uje snižování externalit 

– zvyšuje plynulost a bezpe nost dopravy, zkracuje cestovní dobu, snižuje spot ebu pohonných 

hmot a zne išt ní životního prost edí, zjednodušuje ízení, organizaci práce a je tedy p ínosem 

p edevším z hlediska synergického efektu v celém logistickém et zci. 
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NÁKLADY V ŽELEZNI NEJ DOPRAVE PRI PREPRAVE 

INTERMODÁLNEJ PREPRAVNEJ JEDNOTKY 

Abstrakt: Kalkulácia nákladov na dopravu zohráva v sú asnosti v každom podniku významnú 

úlohu pri jeho ekonomickom riadení. Hlavnou úlohou kalkulácie nákladov je presné a objektívne 

stanovenie nákladov a komparácia skuto ne vynaložených nákladov s nákladmi plánovanými. 

Podnikový kalkula ný systém musí by  realizovaný tak, aby umož oval plánova  a analyzova

náklady na jednotlivé innosti a procesy. Príspevok sa zaoberá kalkuláciou nákladov v železni nej 

doprave. Náklady na železni nú dopravu tvoria významnú as  z celkových nákladov 

kombinovanej dopravy. V príspevku je uvedený model kalkulácie nákladov na železni nú dopravu 

pri rôznom po te kontajnerov prepravovaných vo vlaku na rôznych prepravných vzdialenostiach.  

K ú ové slová: náklady v železni nej doprave, intermodálna prepravná jednotka, kalkulácia, 

kontajner 

Úvod 

Dopravné podniky musia neustále prispôsobova  svoje innosti a procesy zmeneným 

podmienkam, o kladie zvýšené nároky aj na sledovanie a riadenie nákladov. Úlohou kalkulácie 

nákladov je exaktne a objektívne stanovi  reálnu výšku nákladov na jednotlivé innosti a procesy, 

umožni  detailnú analýzu nákladov najmä pri tvorbe operatívneho plánu a ich neustála komparácia 

so skuto ne vynaloženými nákladmi na prebiehajúce innosti a procesy. Controlling nákladov 

v železni nej doprave  má pri sú asnej vysokej konkurencii hlavne zo strany cestnej nákladnej 

dopravy mimoriadny význam. Manažéri musia rozhodova  tak, aby uspokojili požiadavky 

zákazníkov a sú asne optimalizovali náklady. V železni nej doprave je toto rozhodovanie náro né 

vzh adom na vysoké investi né náklady predovšetkým na dopravné prostriedky. Kalkula né 

lenenie nákladov je naj astejšie upravené kalkula ným vzorcom, pri om podnik môže používa  aj 

viaceré kalkula né vzorce (napr. pre jednotlivé organiza né jednotky alebo pre jednotlivé oblasti 

inností podniku). Základným h adiskom lenenia nákladov v  kalkula nom vzorci je ich rozdelenie 

na priame a nepriame.  

Priame náklady v železni nej doprave  

Priame náklady sú tie položky nákladov z vnútropodnikového ú tovníctva, ktoré možno 

priamo priradi  k výkonom. Medzi priame náklady dopravcov v nákladnej železni nej doprave 

patria náklady na: 
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• trak né zdroje (trak nú elektrickú energiu, resp. trak nú naftu), 
• ostatný priamy materiál, 
• osobné náklady zamestnancov priamo zú astnených na výkone, 
• odpisy, príp. prenájom,  
• opravu a údržbu, 
• úhradu poplatku za použitie železni nej infraštruktúry, 
• ostatné priame náklady. [1,5] 

Do nákladov na trak né zdroje patria náklady na celkovú spotrebu trak nej elektrickej 

energie, príp. motorovej nafty hnacími dráhovými vozidlami v súvislosti s dopravnými výkonmi.  

Medzi ostatný priamy materiál patria predovšetkým tla ivá a všetky náklady spojené 

s komer ným vybavením, kancelárske a hygienické potreby, mazivá, istiace a dezinfek né 

prostriedky,  a ostatný priamy materiál spotrebovaný pri vlastnej prevádzke. [6] 

Najvýraznejšiu položku osobných nákladov tvoria priame mzdy. Patria tu mzdy za skuto ne 

odpracovaný as alebo vykonanú prácu ako sú: 

• základné tarifné mzdy, 
• zmluvné mzdy, 
• mzdové zvýhodnenie za prácu nad as, vo sviatok, v sobotu a nede u 
• mzdové zvýhodnenie za no nú prácu, 
• mzdová kompenzácia za s ažený výkon práce, 
• mzda za as pracovnej pohotovosti na pracovisku, 
• ostatné príplatky a doplatky ku mzdám. [6,7] 

V osobných nákladoch na zamestnancov musia by  okrem priamych miezd a zákonných 

sociálnych odvodov zapo ítané aj náklady na doplnkové dôchodkové sporenie, ak ho zamestnávate

poskytuje, cestovné náhrady, náklady na školenie zamestnancov, preventívne zdravotné prehliadky, 

ochranné pracovné pomôcky a všetky ostatné náklady na zamestnancov.  

Do priamych nákladov na odpisy patria odpisy dlhodobého hmotného majetku priamo 

používaného pri uskuto ovaní výkonu. V železni nej doprave sa delia na odpisy železni ných 

vozidiel a odpisy ostatných technologických zariadení prevádzky (napr. zariadenia na ložné 

a manipula né operácie, váhy, nehodové pomocné prostriedky, zariadenia na technickú obsluhu 

dopravných prostriedkov a pod.). Pri forme prenájmu železni ných vozidiel medzi priame náklady 

patria úhrady za prenájom (leasingové splátky) platené spravidla ako fixné platby v mesa ných 

intervaloch a zálohy na periodické prehliadky týchto vozidiel. 
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Priame náklady na opravy a údržby sú tvorené všetkými nákladmi na opravu a údržbu 

majetku popísaného v predchádzajúcej asti. Do týchto nákladov sa zara ujú náklady na všetky 

plánované údržby, periodické údržby (napr. pri železni ných ko ajových vozidlách jednotlivé typy 

prehliadok v závislosti od kilometrických výkonov alebo asu) a neplánované opravy (napr. 

poškodenie železni ných vozidiel pri nehodách).  Patria tu náklady na materiál spotrebovaný pri 

opravách a údržbe, osobné náklady na zamestnancov, dodávate ské opravy a udržiavania interné 

a externé, ostatné priame náklady na opravu a údržbu. 

Poplatok za používanie železni nej infraštruktúry je stanovený Výnosom . 3/2010 Úradu 

pre reguláciu železni nej dopravy. Poplatok sa skladá z poplatku za minimálny prístupový balík 

a prístup k tra ovým servisným zariadeniam. [8] 

Ostatné priame náklady sú všetky náklady, ktoré priamo súvisia so zabezpe ením výkonu 

a nemožno ich zaradi  do predchádzajúcich položiek nákladov. Patria tu náklady na nákup 

ostatných služieb prevádzky, ktoré priamo súvisia s výkonmi, náklady na technologické palivo 

a energiu, externé náklady pri zabezpe ovaní náhradnej dopravy a iné priame náklady, ktoré možno 

jednozna ne priradi  ku konkrétnemu výkonu. 

Nepriame náklady v železni nej doprave 

Medzi nepriame náklady patria náklady na prevádzkovú a správnu réžiu. Do prevádzkovej 

réžie patria asovo rozlíšené prvotné a druhotné náklady, ktoré súvisia s riadením a obsluhou 

prevádzkových inností a nie je možné ur i  ich priamo na kalkula nú mernú jednotku. Sú to najmä 

náklady na spotrebu materiálu a energie na prevádzkové ú ely, náklady na mzdy pracovníkov 

vrátane všetkých ostatných osobných nákladov, cestovné náhrady, náklady na odpisy, príp. 

prenájom, opravu a údržbu dlhodobého hmotného majetku a všetky ostatné náklady a prevádzku. 

Do správnej réžie patria všetky asovo rozlíšené prvotné a druhotné náklady, ktoré súvisia 

s riadením a správou podniku a všetky spolo né náklady, ktoré nie sú zahrnuté v predchádzajúcich 

nákladových položkách. Sú to najmä mzdové a ostatné osobné náklady, náklady na cestovné 

a reprezentáciu, spotrebovaný bežný kancelársky materiál, náklady na služobné automobily, odpisy 

budov resp. prenájom priestorov pre potreby správy, oprava a údržby budov, náklady na elektrickú 

energiu, teplo a vodu spotrebované na všeobecné ú ely, náklady na externé výkony podporných 

procesov, reklamu a pod. [1] 
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Komparácia nákladov na vlak pri zmene po tu intermodálnych prepravných 

jednotiek  

Celkové náklady na prepravu intermodálnych prepravných jednotiek  vo vlaku možno 

vypo íta  pod a vzorcov, ktoré zoh ad ujú ukazovatele dopravnej práce a príslušnú nákladovú 

sadzbu k danému ukazovate u. Vzorce môžu ma  tvar: 

         neŽIrvlrvz
C
vl NNNNNNNN ++++++=       (1) 

kde: 
C
vlN - celkové náklady na prepravu vlaku zo stanice A do stanie B 

Nvz - náklady na vozne 
Nr - náklady na rušne 
Nvl - náklady na vlakové aty 
Nr - náklady na ruš ové aty 
NŽI - náklady na železni nú infraštruktúru 
Ne - náklady na energiu 
Nn – nepriame náklady  

Pri komparácii nákladov vzh adom na zmenu po tu intermodálnych prepravných jednotiek 

je potrebné dodrža  pravidlo ceteris paribus, t.j. všetky ostatné podmienky musia zosta  nezmenené. 

Pri nami uvažovanej zmene z uvedených položiek nákladov dochádza k zmene nákladov na vozne, 

enrgiu a železni nú infraštruktúru.  

Náklady na vozne možno ur i  zo vz ahu: 

vzkmvz SLvzN ∗∗=          (2) 

kde: vz - po et voz ov zaradených do vlaku 
L – vzdialenos  v km 
Svzkm - nákladová sadzba na jeden voz ový kilometer (ur í sa ako podiel celkových nákladov 

na voze  za ur ité asové obdobie a prebeho voz a v km) 

Náklady na železni nú infraštruktúru sú stanovené Výnosom 3/2010 Úradu pre reguláciu 

železni nej dopravy nasledovne: 

NJtpŽI UUUUUN ++++= 1321         (3) 
kde: U1 - celková úhrada za objednanie a pridelenie kapacity  

U2 - celková úhrada za riadenie a organizovanie dopravy  
      U3 - celková úhrada za zabezpe enie prevádzkyschopnosti železni nej infraštruktúry  
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Utp1 - celková úhrada za používanie elektrického napájacieho zariadenia za dodávku 
trak ného prúdu pre príslušný vlak 

UNJ – celková úhrada za používanie železni ných staníc, budov a zariadení 

Pri zmene po tu intermodálnych prepravných jednotiek prepravovaných v jednom a tom 

istom vlaku na rovnakej relácii dochádza z nákladov na železni nú infraštruktúru „len“ ku zmene 

poplatku U3 a v prípade, že daná tra  je elektrifikovaná aj poplatku Utp1.  

Pri ur ení nákladov na energiu pre konkrétny vlak možno použi  vzorec: 

eete SmkLQN ∗∗∗∗∗= 0001/1         (4) 
kde: Q - celková hrubá hmotnos  vlaku v tonách 

kt  - koeficient zoh ad ujúci technické charakteristiky tratí (sklon, polomery oblúkov a 
      pod.) 

me - merná spotreba energie pre konkrétne hnacie dráhové vozidlo  vyjadrená v kWh 
       na tisíc hrubých tonových km (hrtkm) -  v prípade dieselovej trakcie vyjadrená 
      v spotrebe nafty na tisíc hrtkm, 

Se - sadzba za energiu (cena za jednu kWh elektrickej energie, resp. jeden liter nafty) 

V modelovom príklade sme uvažovali s prepravou kontejnerov ISO 1C (jedna jednotka 

TEU). Na obrázku 1 je zobrazená percentuálna zmena nákladov pri rôznej prepravnej vzdialenosti.  

Obr. 1 Zmena nákladov na železni nú dopravu pri preprave TEU pri rôznej prepravnej 
vzdialenosti 

Zdroj: Autori 
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Zmena jednotkových nákladov na železni nú dopravu pri preprave intermodálnej prepravnej 

jednotky sa vyzna uje podobným charakterom ako pri preprave ostatných komodít.  Významný 

pokles jednotkových nákladov nastáva pri zvyšovaní po tu kontajnerov vo vlaku až po ur itú 

hranicu (v našom modelovom príklade 30 kontajnerov vo vlaku) a postupne sa tento pokles 

zmier uje. Na obrázku 1 sme pre lepšie grafické znázornenie uvažovali so 100 % výškou nákladov 

pri preprave 5 kontajnerov vo vlaku.  

Záver 

Základným determinantom úspechu podnikov zabezpe ujúcich intermodálnu dopravu je 

snaha o  zvyšovanie podielu na dopravnom trhu. Výsledkom tejto snahy by malo by  zvyšovanie 

objemu prepravy, resp. prepravných výkonov. Dôležitou podmienkou je poskytnutie kvalitných 

služieb za primerané ceny, ktoré budú môc  konkurova  priamej cestnej nákladnej doprave. 

Významnú as  nákladov z celého logistického re azca tvoria náklady na železni nú dopravu. Pri 

ur ovaní ceny za prepravu pre jednotlivých zákazníkov je vhodné aplikova  dynamickú kalkuláciu 

nákladov, ktorá zoh ad uje nielen vy aženie vlaku, ale aj prepravnú vzdialenos  a podmienky 

prepravy na konkrétnej relácii.  

Tento lánok vznikol v nadväznosti na riešený projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ s názvom  

„Kvalita vzdelávania a rozvoj udských zdrojov ako piliere vedomostnej spolo nosti na Fakulte 

PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline, ITMS 26110230083.“

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spolo nos /Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
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NÁKUPNÁ LOGISTIKA A APLIKÁCIA CITY LOGISTIKY 

V MESTE ŽILINA 

Abstrakt: Príspevok pojednáva o City logistiky v meste Žilina. Priamo je príspevok zameraný na 

logistiku v obchodnom ponímaní, Hlavná as  príspevku je zameraná na City logistiku v danom 

meste a tiež priamo aplikácií City logistických riešení pre konkrétne nákupné centrum, resp. jeho 

zásobovanie.  

K ú ové slová: city logistika, obchod, nakupovanie 

Úvod 

V posledných desa ro iach došlo k masívnemu rozvoju spolo nosti, ktorého výsledkom je aj 

potreba neustáleho premiest ovania tovarov. S rastúcim dopytom po tovare a službách je vyvíjaný 

ve ký tlak na dopravné výkony. Z toho vyplýva nevyhnutnos  nachádza  vhodné riešenia pre 

dopravnú obslužnos . City logistika je pomerne nová oblas  štúdia, ktorá skúma zvyšujúci sa objem 

nákladnej dopravy v metropolitných oblastiach. Jedna z definícií ju popisuje ako „proces celkovej 

optimalizácie logistiky a dopravy prevádzkovanej súkromnými firmami v mestských oblastiach 

s oh adom na životné prostredie, dopravné kongescie, a spotrebu energií v prostredí trhového 

hospodárstva“. Zjednodušenie povedané, ide o nájdenie spôsobu, ako dosiahnu  optimálnu 

distribúciu tovarov v mestách zlepšením efektívnosti nákladnej dopravy, redukciou kongescií 

a zmiernením negatívneho dopadu na životné prostredie. [2]  

1.  Nákup v logistickom ponímaní 

Významný podiel v nákupe patrí marketingu a komer nej praxi. Tá rozhoduje o druhu 

tovaru, o jeho výhodnosti, o cenovej politike, o reklame, o predajných akciách. Logistika 

zabezpe uje pohyb tovaru, úsporné riešenie prevádzky. Takto je potrebné chápa  aj po atie nákupu. 

H adáme lacné zdroje nákupu, zabezpe ujeme rýchle reakcie na potrebu nákupu t.j. aj možnos

zníženia zásob, požadujeme spo ahlivos  a pravidelnos  dodávok a zabezpe enie vhodných 

dodacích logistických podmienok, ako je vhodné zabalenie, vhodné druhy obalov, ozna enie a pod. 

Nákup v logistickom po atí preto rieši predovšetkým tieto otázky: 

• kde nakúpi , 

• ako prepravi , 

• ako objednáva , 

• ako bali  a vytvára  manipula né jednotky, 
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• ako dodáva , 

• ako riadi  pohyb tovaru. 

1.1 Postup nákupu 

Postup nákupu spotrebného tovaru možno charakterizova  v nieko kých bodoch. V prvom 

rade ide o výber sortimentu, o to, aké skupiny a aké druhy tovaru potrebujeme nakúpi . Druhou 

sú as ou je špecifikácia potreby tovaru. Táto špecifikácia má dve asti. Jednou je o akávaný predaj, 

druhou je zmena výšky zásob. alšou zložkou všeobecného postupu je vyh adávanie vhodných 

nákupných prame ov. Výber ve koobchodu je vä šinou otázkou regionálnej povahy, vo ba 

výrobcu býva otázkou celoštátnou, pri rade sortimentov nemožno prehliada  ani miestnych 

výrobcov, najmä u erstvého a rýchlo sa kaziaceho tovaru.  

Problematický je predovšetkým výber výrobného dodávate a, kedy je potrebné získava

údaje o možnom rozsahu potenciálnych dodávate ov. Po vyjasnení dodávate a nasleduje formulácia 

dopytu, predkladaná odberate om dodávate ovi. Odpove ou na dopyt je ponuka výrobcu. V 

alšom postupe sa spracováva objednávka. Tento postup je obvyklý najmä medzi ve koobchodom 

a výrobou, alebo medzi nezávislými partnermi. Závere nou fázou je kontrola dodávky, ktorá 

nespo íva len v kontrole správnosti množstva a kvality tovaru, ale aj v kontrole druhu tovaru, v 

previerke plnenia zmluvných dohôd, vo vstupe došlého tovaru do evidencie a v spôsobe uhradenia 

dodávate skej faktúry. [4] 

1.2 Postavenie ve koobchodu 

Ve koobchodom sa rozumie obchodná organizácia, ktorá nakupuje tovar vo ve kom, bez 

podstatnej zmeny, úpravy í iasto ného spracovania ho alej predáva maloobchodu, 

spracovate om a ve kospotrebite om. Bežne sa však do ve koobchodnej innosti zahrnujú trhové 

úpravy tovaru, ako je praženie kávy, balenie ovocia a zeleniny, stá anie vína, olejov ap. 

Ve koobchodom rozumieme v rámci európskych zvyklostí dve možné úrovne: 

• samostatný ve koobchodný podnik ako právny subjekt, 

• ústredné sklady filiálkových podnikov, ktoré obsluhujú vä šinou len vlastné predajne. 

Tieto sklady sú bu  vnútropodnikovou organiza nou jednotkou alebo aj samostatným 

právnym subjektom, pracujúcim na vlastný ú et, ale ovládaným akcionármi, ktorým patrí filiálkový 

maloobchodný podnik. [3] 
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1.3 Postavenie maloobchodu 

Základnou požiadavku maloobchodu je pochopite né druh, kvalita a cena tovaru. 

Z logistického h adiska však pristupujú alšie požiadavky na spôsob zaistenia nákupu, ktoré možno 

formulova  takto: 

• pohodlný výber, najmä z h adiska efektívnosti asu, 

• malý po et dodávok a ich vhodné na asovanie, 

• rýchla odozva na objednávku, 

• potrebná úprava tovaru a prijate ná ve kos  dodávky. 

Maloobchod môže nakupova  priamo vo výrobe alebo u dovozcu spotrebného tovaru. 

Druhou možnos ou je nákup u samostatných ve koobchodných podnikov. Tu sa ponúkajú rôzne 

možnosti: 

• návšteva obchodného zástupcu ve koobchodu v predajni, 

• telefonická objednávka, 

• písomná objednávka, 

• objednávka pomocou výpo tovej techniky, 

• objednávky pod a štandardu, 

• objednávky vo vzorkovni, 

• nákup v samoobslužnom ve koobchode, 

• nákup v regálovom ve koobchode. [6] 

1.4 Implementácia logistiky do slovenských miest 

1.4.1 Návrh „Vykladacieho zálivu“ 

Pre aplikáciu ur itého City logistického opatrenia sa  navrhuje tzv. vykladací záliv 

z anglického výrazu Unladingbay. Na základe prieskumu na ulici Univerzitnej v ur itom ase, bolo 

stanovené, že na ceste za nákupným centrom Carrefour ulica Univerzitná vznikajú kongescie 

z dôvodu parkovania nákladných zásobovacích automobilov v oboch jazdných pruhoch. V smere od 

kruhového objazdu z ulice Vysokoškolákov na ulicu Univerzitná, smer na Žilinskú univerzitu je 

vybudovaná odstavná plocha, ktorá má obmedzenú kapacitu, a vodi i nákladných vozidiel sú nútení 

parkova  v oboch smeroch jazdy (Obr. 1 a 2). Vznikajú tak kolízne situácie, kedy ostatní ú astníci 

cestnej premávky, stojaci za nákladnými vozidlami akajúcimi na vykládku,  nemajú dostato ný 

výh ad na proti idúce vozidlá, a v tomto momente nastáva situácia, kedy sa vodi i vozidiel môžu 

dosta  do kolíznej situácie s protiidúcim automobilom (Obr. 3). A taktiež vodi i v snahe obís
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stojace nákladné vozidlá zvyšujú rýchlos  a nebezpe ne manévrujú v snahe zaradi  sa do svojho 

jazdného pruhu a vyhnú  sa tak protiidúcim vozidlám. 

zdroj: https://maps.google.com/ 

Obr. 1 Stojace nákladné automobily zo smeru ulica Vysokoškolákov – ulica Univerzitná 

zdroj: Autori 

Obr. 2 Stojace nákladné automobily zo smeru ulica Univerzitná – ulica Vysokoškolákov 

zdroj: Autori 

Obr. 3 Aktuálny stav spôsobený stojacim nákladným automobilom  
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Pre vybudovanie City logistického riešenia, vykladacieho zálivu, resp. odstavnej plochy zo 

smeru Žilinská univerzita ulica Univerzitná – kruhový objazd ulica Vysokoškolákov, by plocha na 

okraji cesty,  široká približne 2-2,5 metra, vyhovovala a splnila ú el (Obr. 4).  

zdroj: Autor 

Obr. 4 Znázornenie vybudovaného vykladacieho zálivu  

Pod a STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií, sú pre pozd žne parkovanie 

vozidiel kategórie N1 a N2 potrebné minimálne rozmery v metroch pri státí nasledovné (Tab. 1): 

Tabu ka 1: Minimálne rozmery odstavných plôch pre vozidlá kategórie N1 aN2 

Kategória Šírka D žka 

N1 3,10 m 9,60 m 

N2 3,40 m 12,00 m 
Zdroj: STN 73 6110:2004: Projektovanie miestnych komunikácií [7] 

Z tabu ky 1 je zrejmé, že minimálna šírka odstavnej plochy by nebola pod a normy 

dodržaná, ale vybudovanie odstavného pruhu o šírke 2 metre by výrazne pomohlo pri znížení 

kongescií a zvýšenia bezpe nosti a plynulosti prejazdu Univerzitnej ulice.  

Jednou z logistických možností využitia v meste Žilina, pri konkrétnom nákupnom centre sú 

variabilné dopravné zna ky (Obr. 5), informujúce o ú ele jazdného pruhu.  

Prvá zna ka informuje, i je pruh ur ený pre nakladacie / vykladacie innosti, pre 

parkovanie, alebo pre všeobecnú dopravu. V prípade, že je pruh ur ený pre parkovanie alebo 

nakládkové / vykládkové innosti, druhá zna ka informuje o povolení na vjazd konkrétnej skupiny 

užívate ov. 

Pre dodávkové zóny možno využi  pre šírku 2,5 m pre vozidlá. Táto šírka je dostato ná 

a vozidlá pri parkovaní nebudú vy nieva  do alšieho jazdného pruhu. D žka dodávkových zóny 
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musí zodpoveda  d žke o akávaných vozidiel. Vzh adom k zákazu vjazdu vozidiel nad 12 ton do 

centra mesta, je vhodné navrhova  zóny s maximálnou d žkou 12 m. Spomínaná d žka umožní 

vhodné parkovanie nákladných vozidiel i následnú manipuláciu s tovarom (Obr. 6). 

zdroj: [1]  

Obr. 5 - Vyzna enie parkovania, zásobovania a jazdného pruhu 

zdroj: [5] 

Obr. 6 Schéma dodávkovej zóny pre dané obchodné centrum 

1.4.2 Iné možnosti riešenia dopravnej situácie na ulici Univerzitná 

alšou z možností je využitie dopravného zna enia, a to zvislého (dopravná zna ka B34 

Zákaz zastavenia) v smere  od Žilinskej univerzity. Alebo vodorovného dopravného zna enia 

(pozd žna súvislá iara V 1a) z toho istého smeru. Výsledkom by bolo zamedzenie parkovania 

a vzniku dopravných problémov.  

Možným východiskom by bolo riešenie plánovania asových okien vykládky pre vodi ov 

nákladných vozidiel, s presným a organizovaným harmonogramom vykládok. 
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Záver 

Dopravné problémy nie sú charakteristické len pre ve ké svetové metropoly, ale asto sa s 

nimi stretávajú aj menšie mestá. Riešenia však ostávajú v pozícii „Status quo“. Mestské orgány sa 

spoliehajú, že iniciatívu k možným riešeniam prejavia poskytovatelia logistických služieb a na 

druhej strane poskytovatelia logistických služieb akajú na prejavenie záujmu o túto oblas  zo 

strany mesta. Tento prístup je ve mi krátkozraký a pre mesto oraz viac škodlivý. Hlavným 

záujmom je redukcia rozsahu potrebnej dopravy a zníženie zá aže na životné prostredie v mestách, 

to všetko pri zvýšení efektívnosti logistických re azcov. 

VEGA Project no. 1/0159/13 – KALAŠOVÁ, A. and collective: Basic Research of Telematic

Systems, Conditions of Their Development and Necessity of Long-term Strategy. University of 

Žilina, the Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, 2013-2015. 

Centre of excellence for systems and services of intelligent transport II.,  

ITMS 26220120050 supported by the Research & Development Operational Programme 

funded by the ERDF. 

"Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ" 

LITERATURA 

[1] FAZEKAŠ, M. – ŠULGAN, M. Analysis of city logistics of foreign places and examples with a 

solution [Analýza city logistiky zahrani ných miest a príklady riešenia], 2012 In: Doprava a 

spoje [elektronický zdroj] : internetový asopis. ISSN 1336-7676. 2012.  . 2, online, [cit. 

2013-10-08] s. 76-81. Dostupné< http://fpedas.uniza.sk/dopravaaspoje/2012/2/fazekas.pdf> 

[2] KENDRA, M. Solution of static transport in big cities [Riešenie statickej dopravy vo ve kých 

mestách], 2013, In: Machines, technologies, materials [elektronický zdroj] = MTM : 

international virtual journal, ISSN 1313-0226. - 2013. Vol. 7 , no. 5 (2013) 

[3] KUBASÁKOVÁ, I.- IVÁNKOVÁ, K.- ŠULGAN, M.: City logistics and its solutions [City 

logistika a jej riešenia] /In: Logi : scientific journal on transport and logistics. - ISSN 1804-

3216. - Vol. 1. No. 1 (2010), s. 71-78. 



14th International Scientific Conference 
LOGI 2013

112 

[4] RODRIGUE, J.The geography of transport systems. New York: Routledge 2006, ISBN 0-415-

35441-2 

[5] SUGAR – Sustainable Urban Goods Logistics Achieved by Regional and Local Policies online. 

2008 [cit. 2013-10-08]. Dostupné z <http://www.sugarlogistics.eu/>. 

[6] TREBU A. P – MIHOK, J. 2007, Obchodná logistika a nákupné systémy v logistickom 

ponímaní [Commercial logistics and source systems in logistic understanding], Manažérstvo 

životného prostredia, VII. konferencie so zahrani nou ú as ou konanej 5. - 6. 1. 2007 v 

Jaslovských Bohuniciach, Žilina: Strix et VeV. Prvé vydanie. ISBN 978-80-89281-18-3. 

[7] STN 73 6110:2004: Projektovanie miestnych komunikácií. 

[8] KAMPF, R.; ROUDNÁ, J. 2010. Slept analysis of logistics center operating in Czech Republic, 

LOGI, Scientific Journal on Transport and Logistics, 1(1): 79-85. ISSN 1804-3216. 



14th International Scientific Conference 
LOGI 2013 

113 

THE ISSUE OF A WASTE MANAGEMENT IN THE SLOVAK 

REPUBLIC 

ubor Rov aník, Jozef Gnap 1

ABSTRACT 

This article is focused on the surveying the current state of the collection and evaluation of 

municipal waste in the Slovak Republic.  

KEY WORDS 

waste, handling, accumulation, reverse logistics 

LANGUAGE OF THE PAPER 

Slovak 

REVIEWERS

prof. Ing. František N mec, Ph.D. - nemec@mail.vstecb.cz 

Ing. Miroslav Van ura, CSc. - miroslav.vancura@cdv.cz 

                                                 
1 Ing. ubor Rov aník, Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky 
dopravy a spojov, Katedra cestnej a mestskej dopravy, Univerzitná 1, 010 26 Žilina, Tel.: +421415133524, E-mail: 
lubor.rovnanik@fpedas.uniza.sk, jozef.gnap@fpedas.uniza.sk



14th International Scientific Conference 
LOGI 2013

114 

PROBLEMATIKA SPRACOVANIA KOMUNÁLNEHO ODPADU 

NA SLOVENSKU 

Abstrakt: lánok je zameraný na skúmanie sú asného stavu zberu a zhodnocovania komunálneho 

odpadu na Slovensku.  

K ú ové slová: odpady, spracovanie, zhromaž ovanie, reverzná logistika  

Úvod 

Vzh adom k neustálemu nárastu vyprodukovaných odpadov a neposta ujúcim kapacitám 

skládkovacích priestorov je potreba zamýš a  sa nad oblas ou tvorby, uskladnenia a likvidácie 

odpadov. Jednoducho povedané, produkcia odpadu je konštantne vzrastajúca s vyspelos ou 

hospodárstva krajiny alebo oblasti. Je to prirodzený fakt, ím vyššia je životná úrove  obyvate stva, 

tým je vyššia miera požiadaviek na uspokojovanie potrieb a tým i zvýšená produkcia tovarov 

a odpadov. Nie je reálne zmeni  myslenie udstva, aby došlo k úplnému zastaveniu produkcie 

nepotrebných materiálov a tovarov. Je však možné vytvori  systém zhodnocovania a znovu 

využívania spotrebovaných tovarov.  

Primárnym poh adom by malo by  predchádzanie vzniku odpadu. To je otázkou správneho 

riadenia procesov najmä v oblasti výroby (správne riadenie materiálových tokov do výroby, vhodné 

po ty vyprodukovaných tovarov, vhodná kvalita...). Ide o procesy, ktoré majú zabráni  vznik 

potreby spätných tokov materiálov.  

1.  Sú asný stav produkcie odpadu na slovensku 

V rámci oblasti produkcie a likvidácie odpadov sú najdôležitejšie ukazovatele  množstvo 

vyprodukovaného odpadu na obyvate a za rok, hustota z bernej siete a efektivita inštalovanej 

infraštruktúry. Štatisticky sa skúma i zloženie vzniknutého komunálneho odpadu, prípadne 

množstvo vzniknutého odpadu pre vybrané lokality. Najzávažnejším je však ukazovate  miery 

skládkovania, ktorý definuje, ko ko odpadov je zhodnocovaných a po et aký je uskladnený bez 

alšej manipulácie.  
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Graf 1 Nakladanie s odpadom 
Zdroj: autor (pod a údajov Štatistického úradu SR)

Na základe zistených údajov je preto možné konštatova , že v našich podmienkach je 

likvidácia tovarov primárne riešená skládkovaním, o tvorí približne 74% podiel na nakladaný 

s komunálnym odpadom. Spracovania odpadu spôsobom znovu využitia, t.j. zhodnotením 

materiálovo, energeticky alebo kompostovaním tvorí pre každú oblas  približne 8% z celkového 

množstva nakladania s odpadom. Zvyšné 2%  odpadu sú likvidované iným spôsobom alebo 

spa ované. Vzh adom k oh adu na životné prostredie je vhodné, že samostatné spa ovanie 

odpadov, bez akéhoko vek využitia iní len 0,2% z komunálneho odpadu tvoreného na území 

Slovenskej republiky za rok 2012. 

Tlak Európskej únie na zlepšenie situácie je i v tejto oblasti. Slovenská republika má 

vytvori  systém odpadového hospodárstva tak, že v roku 2020 bude 50% produkovaného 

komunálneho odpadu likvidovaný formou recyklácie. To znamená za necelých sedem rokov 

prispie  k zvýšeniu materiálového zhodnotenia viac ako 8-násobne proti sú asnej hodnote 

spracovania. Medziro ne dochádza k znižovaniu tvorby komunálneho odpadu, a zvýšeniu jeho 

druhotného využitia (tabu ka 1 – Produkcia odpadu a nakladanie s ním). 
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Tabu ka1: Produkcia odpadu a nakladanie s ním [t] 

  2012 2011 
Komunálny odpad spolu 1 750 775,3 1 766 990,5

Zhodnocovaný materiálovo 102 991,0 76 035,0
Zhodnocovaný energeticky 164 093,3 181 547,6

Zhodnocovaný kompostovaním 122 759,3 99 841,7
Zhodnocovaný iným spôsobom 57 112,5 65 099,7

Skládkovaný  1 297 479,5 1 320 730,2
Spa ovaný bez energetického 

využitia 3 839,4 3 952,2

Zneškod ovaný iným spôsobom 789,6 9 188,1
Zhromaž ovaný 1 710,7 11 253,0

Zdroj: autor (pod a údajov Štatistického úradu SR) 

Graf 2 Vývoj produkcie a separovania odpadov v SR 
Zdroj: autor (pod a údajov Štatistického úradu SR)

Ako je znázornené v grafe 2 vývoj produkcie a separovania odpadov v SR, medziro ná 

produkcia komunálnych odpadov na Slovensku za sledované obdobie (2002 – 2011) je na úrovni 

1,6%. V oblasti spracovania odpadu je medziro ný nárast separácie odpadov na úrovni 15%.  

Priemerná produkcia komunálneho odpadu na jedného ob ana Slovenskej republiky je 323,57 kg / 

rok, pri om zhodnocovaných je len 30,51 kg odpadu za rok.  

Tabu ka 2: Porovnanie stavu vybraných ukazovate ov na Slovensku a v Európskej únií 

Zdroj: autor (pod a spracovania Štatistického úradu SR a Eurostatu) 

Ukazovate  Situácia v SR Situácie v EÚ 
Komunálny odpad [kg/obyv./rok] 323,57 515,31
Separovaný odpad [kg/obyv./rok]    30,51 46,17
Miera skládkovania [%] 74,11 39,87
Miera zhodnocovania [%] 25,52 38,54
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Na základe získaných údajov je  možné tvrdi , že vä šinu komunálneho odpadu tvorí 

biologicky rozložite ný odpad. Jedná sa najmä o nespotrebované zvyšky jedál. Tento odpad sa vo 

vä šine prípadov v mestských aglomeráciách nespracúva. V prípade ostatných známych komodít, 

ktoré tvoria skladbu bežného domového odpadu sú naj astejšími zástupcami papier, sklo a plasty. 

2.  Manažment zberu odpadu 

V rámci celkového odpadového hospodárstva, i už podniku alebo urbanizovaného celku je 

zber odpadu dôležitou sú as ou plánovania.  

Mestský odpadový manažment sa zaoberá najmä: 

• množstvom produkovaných odpadov, 

• zloženie odpadov, 

• možnosti zberu odpadov, 

• preprava odpadov, 

• zhodnocovanie odpadov, 

• zneškod ovanie odpadov. 

V zahrani í je bežnou praxou, že tieto požiadavky sú spracovávané integrovaným systémom 

odpadového hospodárstva pod názvom ISWM – Integrated Sustainable Waste Management. Tento 

systém je vhodné využíva  najmä v lokálnych podmienkach a je závislí od demografických 

vlastností územia. Všetky innosti, ktoré do neho spadajú sú optimalizované vzh adom ku 

požiadavkám miestnych zákonov a nariadení. Systém zastrešuje ucelený súbor inností, súvisiace 

so zberom a zhodnocovaním vzniknutého materiálu, prípadne jeho skládkovaním alebo bezpe nou 

likvidáciou. 

Základné princípy ISWM 

a) technicko-opera ný princíp 

• je postavené na základe aplikácie inností v závislostí od topografických 

charakteristík územia, použitých technológií a ich využívania, aplikácia 

systémov reverznej logistiky at ., 

b) princíp životného prostredia 

• minimalizácia vplyvov na pôdu, vody a ovzdušie. Tento princíp je zameraný 

na opätovné využívanie materiálových zdrojov, 

c) finan ný princíp 
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• nakladanie s odpadmi, ich zhodnocovanie i likvidácia by mala by  pre 

zú astnené strany ekonomicky zaujímavá 

d) sociálno-ekonomický princíp, 

• nakladanie s odpadom by malo zabráni  vzniku hygienického rizika (šíreniu 

epidemických chorôb a iných nepríjemných sú asti, ktoré vznikajú pri 

nakladaní s odpadom), 

e) podnikovo – riadiaci princíp  

• ide najmä o plánovanie využívania najnovších technológií a postupov 

všetkých dotknutých ú astníkov, 

f) politického a právneho princípu 

• sem patrí legislatívna úprava a smernice, ktoré smerujú k nastoleniu 

optimálnej a udržate nej situácie v oblasti nakladania s odpadmi. 

Hlavnou úlohou pri manažmente potom majú demografické charakteristiky vybraného 

územia, s oh adom najmä na: 

• množstvo a skladbu odpadov, 

• zvozové a skladovacie podmienky, 

• možnosti lokálneho odbytu získaných druhotných surovín prípadne energií,  

• a ve mi dôležitou je ekonomická náro nos  zvoleného systému. 

Predchádzanie vzniku odpadov 

• ide o innosti a opatrenia, ktoré majú zamedzi  vzniku odpadu, prípadne posunú

materiál alebo výrobok do systému zhodnocovania skôr, ako sa stane odpadom. Týmto 

dochádza k primárnemu znižovaniu množstva produkovaných odpadov. Hovoríme 

o kvantitatívnej prevencií. Druhým poh adom je kvalitatívna prevencia, ktorá zastrešuje 

opatrenia proti vzniku nepriaznivého vplyvu odpadu na životne prostredie ako i zdravie 

udí. Jedným zo spôsobov predchádzania vzniku odpadov je opätovné využívanie látok 

a predmetov.  

• Existuje iniciatíva Európskej únie, smerujúca k predlžovaniu životnosti výrobkov 

prichádzajúcich na trh a s tým súvisiacim znižovaním odpadov. Táto iniciatíva však nie je 

ekonomicky prijate ná pre producentov tovarov, ke že tí by s predlžovaním životnosti 

najmä spotrebného tovaru prichádzali o svoje tržby.  
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• Všetky štáty Európskej únie by mali vypracova  programy predchádzania vzniku odpadu 

najneskôr do 12. decembra 2013, kedy tieto programy za lenia do odpadového 

hospodárstva. 

Príprava na opätovné použitie, recyklácia a iné zhodnocovanie odpadov 

• ide o innosti, kedy dochádza k zhodnocovaniu materiálov, ktoré boli klasifikované ako 

odpad. Ide najmä o prípravu na opätovné použitie, t.j. zhodnocovanie, kontrolu 

funk nosti, istenie, oprava prípadne demontáž prvkov strojov a strojových zariadení.  

• Recyklácia je osobitný spôsob zhodnocovania odpadu, kedy sú odpadové materiály 

opätovne spracované na pôvodný ú el, prípadne na iný ú el pod a možnosti ich 

spracovania. Patrí sem i spracovanie organického materiálu alebo energetické 

zhodnocovanie materiálu, ktoré sa dá využi  ako palivo. 

Obr. 1: Rozhodovací diagram 
Zdroj: autor 
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Tabu ka 3: Produkcia odpadu v krajských mestách za rok 2012 

Mesto Množstvo odpadu 
za rok 2012 v t 

Cena za odvoz 
odpadu €/osoba

Bratislava 110 935 34,00
Košice 104 229 31,35
Žilina 87 326 23,36
Banská Bystrica 78 746 21,90
Tren ín 70 482 31,84
Trnava 64 472 19,01
Prešov 62 658 27,67
Nitra 54 790 23,00

Zdroj: autor 

Na základe zistených poznatkov je možné konštatova , že najvä ším problémom je 

neinformovanos  ob anov, ktorá vedie k nízkemu záujmu o zapájanie sa do spätného toku 

materiálov. V niektorých prípadoch nie len spolo nosti, ale ani mestá v dostato nej miere 

nevytvárajú možnos  získania informácií.  

Záver 

Neustály nárast produkcie odpadov núti kompetentných rieši  otázku spracovania 

a usklad ovania odpadov. Európska únia prostredníctvom nariadení vytvára predpoklady na 

znižovanie a zefektív ovanie systému nakladania z odpadmi. Vo všeobecnosti je možné tvrdi , že 

udstvo ako také neobmedzí svoju produkciu odpadov. Je však možné obmedzi  množstvá 

spa ovaného a usklad ovaného odpadu. Optimalizáciou je možné docieli  znižovane nárok na 

skladovacie priestory, dopady na životné prostredie ako i závislos  od potreby nových zdrojov na 

výrobu.
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POROVNANIE VYBRANÝCH  INFORMA NÝCH SYSTÉMOV 

V CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVE 

Abstrakt: lánok je zameraný na porovnanie funkcií vybraných informa ných systémov v cestnej 

nákladnej doprave.  

K ú ové slová: informa ný systém, dopravca, vozidlo 

Úvod 

Trh cestnej nákladnej dopravy je možné charakterizova  ako trh s vysokým stup om 

konkurencie. Na takomto trhu má šancu uspie  iba dopravca, ktorý efektívne hospodári 

s disponibilnými zdrojmi, to znamená efektívne prevádzkuje vozidlový park. Iba dopravca, ktorý je 

schopný s vozidlovým parkom realizova  dostato ný rozsah výkonov za sledované obdobie, môže 

zákazníkovi ponúknu  nižšiu cenu pri dodržaní kvality poskytovaných služieb a udržaní 

primeraného zisku za realizovanú prepravu. V sú asnosti majú dopravcovia možnos  využíva

rôzne informa né systémy, ktoré im umož ujú efektívnejšie a produktívnejšie podnika  v cestnej 

nákladnej doprave. Okrem záznamových zariadení (tachografov), ktoré sú povinné pre vozidlá 

s celkovou hmotnos ou vyššou ako 3,5 t, si dopravca môže zaobstara  rôzne naviga né systémy a 

informa né systémy, ktoré ponúkajú nielen nezávislí výrobcovia zariadení, ale aj jednotliví 

výrobcovia vozidiel.   

Dopravca pri optimalizovaní prevádzky vozidla môže niektoré informácie využi  aj z 

výstupov z mýtnych vozidlových jednotiek (napr. poloha vozidla, prejdená vzdialenos ). Dopravca 

si môže zaobstara  pre svoje vozidlá aj iné informa né systémy, ktoré nie sú závislé od kúpy 

vozidla konkrétnej zna ky. Aby dopravca mohol využíva  jednotlivé informa né systémy, musí 

ma  vo vozidlách a vo firme príslušný hardvér a príslušný softvér, ktoré umož ujú zbiera , 

spracováva  a vyhodnocova  informácie a dáta (údaje).  

1.  Informa né systémy ponúkané výrobcami vozidiel 

Informa né systémy, ktoré poskytujú jednotliví výrobcovia vozidiel (Tab. 1), môžeme 

zaradi  medzi podsystémy pre riadenie prevádzky a sú zamerané na sledovanie prevádzkových 

parametrov vozidiel. Sú as ou podsystému je napríklad fuel manažment – hospodárenie a riadenie 

spotreby pohonných látok. Tieto informa né systémy poskytujú dopravcom rôzne úrovne služieb, 

ktoré poskytujú rôzne informácie a môžu by  zamerané na vozidlo, na vodi a alebo na manažment 
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prepráv. Na jednotlivé úrovne služieb je potrebný hardvér, ktorý môže by  sú as ou nových 

vozidiel alebo nemusí. Za jednotlivé úrovne služieb dopravca platí rôzne mesa né poplatky. 

Tabu ka 1: Informa né systémy ponúkané výrobcami vozidiel 

Zna ka vozidla Informa ný systém 
IVECO BLUE&MEFleet 

Mercedes Benz FleetBoard 
Volvo Dynafleet 
Scania C200 
MAN Telematics DAF 

Renault Infomax 

Funkcie zamerané na vozidlo 

Tieto funkcie sú obsiahnuté v základných balí koch informa ných systémov. Na využívanie 

týchto funkcií si dopravca nepotrebuje zaobstara  hardvér, pretože je už sú as ou vozidiel, platí iba 

mesa ný poplatok, ktorý je na úrovni 15 €/mesiac za jednotlivé vozidlo. Dopravca získa 

nasledujúce funkcie: 

• zaznamenávanie jázd vozidiel (rýchlosti, brzdenie, spotreba, prejdená vzdialenos ), 

• s ahovanie údajov na dia ku, 

• asistencia porúch, 

• plánovanie údržby, 

• kniha jázd. 

Funkcie zamerané na vodi a 

Funkcie tejto úrovne informa ných systémov sú  zamerané nielen na sledovanie 

prevádzkových parametrov vozidiel, ale sú zamerané aj na kontrolu a prácu jednotlivých vodi ov. 

Ani pre využívanie týchto funkcií nie je potrebné si zakúpi  a zaobstara  hardvér (Obr. 1), pretože 

je tiež sú as ou vozidiel. 

Obr. 1 Hardvér IVECO pre využívanie funkcií zameraných na vozidlo a na vodi a 
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Dopravca platí mesa ný poplatok od 25 do 30 €/mesiac za jednotlivé vozidlo. Okrem 

predchádzajúcich funkcií získa dopravca aj nasledujúce funkcie: 

• asová evidencia – všetky informácie o pracovnej dobe jednotlivých vodi ov a doby 

jazdy vodi ov, 

• tachomanažment – s ahovanie údajov z kariet vodi ov a ve kokapacitnej pamäti 

tachografu na dia ku. 

Funkcie zamerané na manažment prepráv 

Tieto funkcie slovenskí a eskí dopravcovia nevyužívajú v takej miere ako predchádzajúce, 

pretože na využívanie týchto funkcií je potrebné si zaobstara  hardvér – GPS modul (Obr. 2), ktorý 

nie je sú as ou vozidiel, a ktorého cena aj s inštaláciou sa pohybuje na úrovni 2 500 €. Dopravca 

platí za využívanie týchto funkcií mesa ný poplatok, ktorý je vo výške 35 €/mesiac za jednotlivé 

vozidlo. 

Obr. 2 Hardvér pre využívanie funkcií zameraných na manažment prepráv 

Dopravca získa okrem predchádzajúcich funkcií aj nasledovné funkcie: 

• spracovanie správ medzi vodi om a dispe ingom, 

• on Tracks - táto funkcia slúži na to, aby sa vopred signalizovalo dispe erovi, ke  sa bude 

vozidlo blíži  k danému cie u, 

• navigácia, 

• workflow - funkcia slúži pre integrovanie údajov o preprave s funkciou navigácie, 

• trailer&refeer – informácie o návese – teplota, odpojenie, pripojenie, 

• geofence – možnos  nastavenie zemepisných oblastí, 

• preh ady výnimiek. 
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2.  Naviga né systémy 

Informa né technológie ur ené pre navigáciu je potrebné rozlišova  od informa ných 

technológii ur ených na monitorovanie vozidiel. Systémy navigácie slúžia na vyh adávanie 

najkratšej, najrýchlejšej alebo ekonomicky najviac efektívnej trasy prepravy z miesta nakládky po 

miesto vykládky. Výhodou navigácie je hlavne navigácia vodi a v mestách, pretože vodi  sa môže 

naplno venova  vedeniu vozidla a hlasová navigácia ho priamo navedie na miesto vykládky 

v danom meste. Informa né technológie pre navigáciu v cestnej doprave sa skladajú z naviga ného 

prístroja a elektronických máp nahraných v prístroji.  

V dnešnej dobe poskytujú informa né technológie pre navigáciu rôzni výrobcovia, ktorí 

medzi sebou konkurujú a snažia sa poskytnú o najviac kvalitných funkcií za rozumnú cenu pre 

zákazníka. Na trhu môžeme nájs  rôzne druhy informa ných technológií pre navigáciu, ktoré sú 

ur ené pre rôzne typy zákazníkov. V porovnaní s osobnými automobilmi je potrebné, aby mali 

navigácie pre návesové súpravy viac funkcií. Ide napríklad o to, že pri plánovaní trasy pre nákladné 

automobily je potrebné bra  do úvahy kritériá ako sledovanie asu jazdy, nastavite né špecifické 

údaje o vozidle, povahe tovaru (ADR, ATP) a plánovanie trasy vrátane zákazov na cestách. 

Výrobcovia navigácií vyvinuli naviga né prístroje, ktoré sú ur ené pre nákladné vozidlá. Preh ad 

naviga ných prístrojov ur ených pre nákladné vozidlá sú znázornené v nasledujúcej tabu ke (Tab. 

2). 

Tabu ka 2: Preh ad naviga ných prístrojov ur ených pre nákladné vozidlá 

Výrobca Typ naviga ného 
prístroja Približná cena (€) 

Becker Z217 Truck 289 
MiO S687 Truck 235 

Navigon 70 Premium Truck 349 
Navon N760 Truck 319 

TomTom PRO 7100 363 
PRO 9100 399 

Garmin dezl560LT 399 
ACTIS 7 469 

Naviga né prístroje pre nákladné automobily sú síce drahšie ako naviga né prístroje pre 

osobné automobily, ale poskytujú vodi om a dispe erom viac funkcií, ktoré sú zamerané na 

prepravy tovaru nákladnými vozidlami po celej Európe. Naviga né prístroje ur ené pre nákladné 

automobily alebo autobusy sú zamerané na profesionálnych vodi ov, aby preprava bola efektívna, 

rýchla a hlavne bezpe ná. Tieto naviga né prístroje obsahujú špeciálne funkcie a špeciálne mapy 

pre nákladnú dopravu. 
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3.  Informa né technológie ur ené na monitorovanie prepravy a vozidiel 

v cestnej doprave 

Informa né technológie na monitorovanie prepravy a vozidiel sú ur ené najmä na 

sledovanie pohybu vozidiel, kontroly práce vodi ov, zaznamenávanie a sledovanie prevádzkového 

stavu vozidiel. Dopravcovia využívajú informa né 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. 

Tieto informa né technológie však neumož ujú navigáciu, a preto si dopravcovia 

obstarávajú k týmto informa ným technológiám aj naviga né systémy. V zahrani í je rozšírený 

informa ný systém Frotcom, ktorý sa ale nedá použi  v podmienkach Slovenskej republiky. 

Informa ný systém Commander je v Slovenskej a eskej republike rozšírený a ponúka nasledujúce 

služby pre zákazníkov: 

• monitorovanie vozidiel, 

• aktívne satelitné stráženie vozidiel, 

• pasívne satelitné stráženie vozidiel, 

• monitorovanie osôb a zvierat, 

• wifi do vozidla. 

Monitorovanie vozidiel 

Monitorovanie vozidiel je naj astejšie využívanou službou v cestnej nákladnej doprave. 

Táto služba v sebe zah a viacero funkcií, ktoré sú zamerané na dopravcov a sú dôležité pri 

podnikaní v cestnej nákladnej doprave. Služba Monitorovanie vozidiel ponúka dopravcom 

nasledujúce funkcie: 

• on – line monitoring vozidiel, zobrazenie vozidiel na mape v reálnom ase, 

• automatické generovanie knihy jázd pre da ové ú ely, 

• neobmedzené ukladanie histórie jázd, 

• automatický výpo et spotreby z vložených údajov o tankovaní, 

• automatizovaná tvorba cestovných príkazov aj s vyú tovaním, 

• možnos  flexibilnej tvorby prístupov do systému s možnos ou nastavenia presnej úrovne, 

• sledovanie prevádzkových stavov vozidiel. 
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Monitorovanie vozidiel okrem predchádzajúcich funkcií ponúka aj pridané hodnoty pre 

dopravcov. Ide najmä o nasledujúce pridané hodnoty:

• možnos  vypátra  vozidlo po odcudzení, 

• servisná správa vozidiel, 

• tvorba a vyú tovanie cestovných príkazov, 

• automatické aktualizácie systému aj mapových podkladov, 

• export údajov do programu MS Excel. 

Dopravca si môže pri obstarávaní hardvéru vybra  z dvoch ponúk. Prvá ponuka je základný 

monitoring, pri ktorej GPS jednotka nie je pripojená na zbernicu a dopravca nemôže sledova  napr. 

hladinu paliva po as prepravy alebo otá ky motora. Cena zaobstarania a nainštalovania GPS 

jednotky je do 226 € za jednotlivé vozidlo. Druhou ponukou je zaobstaranie a nainštalovanie GPS 

jednotky s pripojením na zbernicu. Dopravca tak bude môc  graficky sledova  hladinu paliva v 

nádrži jednotlivých vozidiel. Cena takejto hardvérovej výbavy je na úrovni 547,60 € za jednotlivé 

vozidlo. Životnos  hardvéru je približne 6 rokov. Okrem jednorázového poplatku za hardvér 

dopravca platí za služby mesa ný poplatok 20 € za jednotlivé vozidlo. 

4.  Porovnanie funkcií jednotlivých informa ných systémov 

Porovnanie funkcií jednotlivých informa ných systémov je uvedené v nasledujúcej tabu ke 

(Tab. 3). Porovnávali sa štyri informa né systémy, ktoré ponúkajú jednotliví výrobcovia vozidiel. 

Sú to informa né systémy BLUE&MEFleet, C 200, Fleet Board a Dynafleet. alej sa porovnávali 

dva informa né systémy, ktoré sú zamerané na monitorovanie vozidiel a prepravy v cestnej 

doprave. Je to informa ný systém Commander, ktorý sa využíva naj astejšie v Slovenskej republike 

a eskej republike. Informa ný systém Frotcom sa využíva v zahrani í a v podmienkach Slovenskej 

a eskej republike sa nedá využíva . 
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Tabu ka 3: Porovnanie funkcií jednotlivých informa ných systémov 

Funkcie a informácie 
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Spotreba (priemerná, aktuálna, celková) X X X X X X  
Vzdialenosti za jednotlivé obdobia X X X X X X X 

Informácie o motore (otá ky, chod na prázdno) X X X X X X  
Rýchlosti X X X X X X X 

Asistent porúch X X X X    
Prudké brzdenie X X X X  X  

Vyprodukované CO2  X  X    
Vyprodukované ostatné emisie CO, HC, NOX  X  X    

Plánovanie údržby X X X  X X  
S ahovanie údajov na dia ku X  X X    

Navigácia (aktuálna poloha, sledovanie 
vozidiel) 

X X X X*   X 

Informácie o návese - teplota X  X   X  
Informácie o návese - hmotnos       X  

Informácie o návese – odpojenie/pripojenie X     X 
Upozornenie pred príchodom k cie u X X X X* X X  

Upozornenie, ke  vozidlo opúš a danú oblas  X X X X* X X  
Elektronický podpis   X     

Kde:    X – symbol, ktorý ozna uje, že daný systém obsahuje danú funkciu 

            X* - symbol, ktorý ozna uje že daná funkcia je možná len s navigáciou Garmin 

X** - Len navigácia TomTom Pro 9100 po objedaní služby Webflet za 20 €/mesiac 

Záver 

Na základe porovnania informa ných systémov je možné konštatova , že ak dopravcovia už 

majú vo vozidlách zakúpené a nainštalované navigácie ur ené pre cestnú nákladnú dopravu a chceli 

by si zaobstara  informa ný systém ur ený na optimalizovanie prevádzky, nie je pre dopravcu 

vhodné si zakúpi  kompletný balí ek služieb – manažment prepráv, ktorý ponúkajú jednotliví 

výrobcovia vozidiel, pretože by platili najvyšší mesa ný poplatok, museli by si zaobstara  nový 

hardvér v hodnote cca 2 500 € a získali by duplicitné funkcie.  

Ak už má dopravca vo vozidlách navigáciu, je vhodné si zaobstara  balí ek služieb 

zameraný na vodi a alebo informa ný systém Commander. Dopravca tak platí nižší poplatok a 

hardvér je bu  nainštalovaný vo vozidle alebo pri zaobstaraní informa ného systému Commander 

je výrazne lacnejší ako hardvér potrebný na využívanie funkcií manažmentu prepráv (2 500 €). Je 
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len na dopravcoch, aký informa ný systém sa rozhodnú využíva . Je potrebné bra  do úvahy pomer 

ceny a funkcií, ktoré informa né systémy ponúkajú, a aby sa dopravcom nestalo že budú plati

vysoké mesa né poplatky a budú ma  duplicitné funkcie alebo funkcie, ktoré nebudú využíva . 

Príspevok bol vypracovaný s podporou projektu: MŠ SR VEGA . 1/0144/11 POLIAK, M.: 

Vplyv zmeny kvality poskytovaných služieb verejnej hromadnej osobnej dopravy na zvyšovanie jej 

konkurencieschopnosti vo vz ahu k individuálnemu motorizmu 

LITERATURA 

[1] GNAP, J. - KONE NÝ, V. - POLIAK, M.: Aplikácia informa ných systémov v cestnej 

doprave; Žilinská univerzita v Žiline/EDIS - vydavate stvo ŽU; 2007 

[2] GNAP, J.: Kalkulácia vlastných nákladov a tvorba ceny v cestnej doprave 3. vydanie;  Žilinská 

univerzita v Žiline/EDIS - vydavate stvo ŽU; Žilina; 2006 

[3] POLIAK, M. - GNAP, J.: Práca vodi ov nákladných automobilov a autobusov a používanie 

techografov; EDIS; Žilinská univerzita; 2009 

[4] HALAJ, D. – POLIAK, M.: Analýza vybraných informa ných systémov v cestnej doprave. 

CMDTUR 2012 : zborník príspevkov a posterov : 6. medzinárodná vedecká konferencia : Žilina 

- Stráža, Slovakia, 19.04.-20.04.2012. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS, 2012. - 

ISBN 978-80-554-0512-4. 

[5] interné zdroje a konzultácie – IVECO Žilina 

[6] interné zdroje a konzultácie – SCANIA Žilina 

[7] interné zdroje a konzultácie – Mercedez Benz Banská Bystrica 

[8] interné zdroje – VOLVO Žilina – Stre no 

[9] Navigácie pre nákladné vozidlá a autobusy – dostupné na internete 17.5.2012: 

http://www.profivodic.sk/obchod/catalog/58/gpsnavigcieprenkladnvozidlaautobusy 

[10] www.commander.sk 

[11] www.frotcom.com 



14th International Scientific Conference 
LOGI 2013 

131 

POSSIBILITIES OF USING SUBURBAN TRAIN UNITS WITH 
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ABSTRACT 

This paper is focused on a prospects of suburban traction units with tilting system particularly in 

regional transport to decrease travel times and increase the competitiveness of railway transport. It 

shows importance of its use in such a traffic, especially if the state of infrastructure is unable to 

provide options of higher efficiency for railway undertakings and the investments for line 

optimization are not available or insufficient, so undertakings cannot be more efficient in use of 

classical vehicles of conventional design. 
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MOŽNOSTI VYUŽITIA PRÍMESTSKÝCH JEDNOTIEK 

S VÝKYVNÝMI SKRI AMI V INTEGROVANÝCH 

DOPRAVNÝCH SYSTÉMOCH 

Abstrakt: Tento lánok je zameraný na výhody prímestských jednotiek s výkyvným systémom 

predovšetkým použitím v regionálnej doprave za ú elom zníženia jazdných asov a zvýšenia 

konkurencieschopnosti železni nej dopravy ako takej. Poukazuje na dôležitos  ich použitia 

v takejto doprave, najmä ak stav infraštruktúry nedovo uje poskytnú  lepšie možnosti na zvýšenie 

efektivity pre železni ných dopravcov a investície pre optimalizáciu tratí nie sú k dispozícii alebo 

sú nedostato né, a teda dopravcovia nemôžu by  efektívnejší v daných podmienkach použitím 

vozidiel klasickej stavby.  

K ú ové slová: prímestská jednotka, výkyvný systém, integrovaný dopravný systém 

Úvod 

Jednou z prekážok vysokej konkurencieschopnosti železni nej osobnej dopravy je doba 

prepravy cestujúceho z nástupnej stanice do cie ovej stanice. Rovnako obmedzujúcim faktorom sa 

javí by  aj v prípade koordinovania dopravných druhov do integrovaných dopravných systémov. Je 

to zaprí inené nielen schopnos ou každého dopravcu vykonáva  rýchlu, komfortnú a bezpe nú 

prepravu osôb, ale aj podmienkami infraštruktúry, v ktorých dopravcovia prevádzkujú dopravu. 

Mnohé železni né trate sú dodnes zanedbávané v smerovaní investícií a ich parametre na alej 

nedosahujú požadované hodnoty.  

Jednou z nich je aj maximálna tra ová rýchlos , ktorá však v mnohých prípadoch nemôže 

by  zvyšovaná stavebnými úpravami tra ového telesa vzh adom na sú asnú ekonomickú 

nerentabilnos  alebo prírodné podmienky, v ktorých je tra  vedená. Preto aj nasadzovanie 

moderných ko ajových vozidiel klasickej stavby do prevádzky nemusí prináša  dostato ný 

a požadovaný efekt, a to najmä skrátenie jazdného asu, ím sa v kone nom dôsledku nemôže 

prispie  k dosiahnutiucielenej konkurencieschopnosti. Jednou z možností zníženia jazdných dôb je 

v takomto prípade zavedenie jednotiek s výkyvnými skri ami, ktoré by v aka svojmu výkyvnému 

zariadeniu mohli v oblúkoch jazdi  vyššími rýchlos ami, a teda zníži  jazdné doby, ale na druhej 

strane aj zvýši  komfort pri cestovaní. 
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Všeobecné zásady 

Na o najefektívnejšie využitie výkyvného systému ucelených jednotiek v osobnej doprave 

by sa mali okrem modernizovaných koridorov voli  práve sú asné trate, ktoré sú vedené 

v náro ných prírodných podmienkach a ich smerové vedenie je význa né mnohými oblúkmi, 

pretože práve v takýchto podmienkach je možné zvýši  technickú rýchlos  vlakov osobnej dopravy 

jednoducho nasadením jednotiek s výkyvnými skri ami a tento krok ku zvýšeniu efektívnosti 

a atraktivity železni nej osobnej dopravy predstavuje mnohokrát jedinú možnos  v krátkodobom a 

strednodobom asovom horizonte pri daných ekonomických podmienkach.  

Železni né trate sa  vo všeobecnosti rozde ujú do piatich rýchlostných pásem (Tabu ka 1.) 

vyjadrujúcich hornú hranicu maximálnej tra ovej rýchlosti a s tým súvisiacu náro nos  na údržbu 

infraštruktúry. Preto je potrebné ma  na zreteli, že požadované zvýšenie tra ovej rýchlosti 

v oblúkoch môže ma  za následok preradenie danej trate do vyššieho rýchlostného pásma, ím sa 

zvýšia nároky na jej údržbu. Ke že výkyvný systém je možné použi  len pri rýchlostiach vyšších 

ako je 70 km.h-1 (vrátane) pre vozidlá klasickej konštrukcie, nie je potrebné alej uvažova

s tra ami zaradenými do prvého rýchlostného pásma RP1, no na druhej strane sa najviac prejaví 

nasadenie týchto jednotiek na asovej úspore jazdnej doby nepriamoúmerne pri nízkych tra ových 

rýchlostiach. 

Tabu ka 1: Rozdelenie rýchlostných pásiem 

Pásmo Rýchlos

RP1 do 60 km.h-1

RP2 od 60 km.h-1 do 90 km.h-1

RP3 od 90 km.h-1 do 120 km.h-1

RP4 od 120 km.h-1 do 160 km.h-1

RP5 nad 160 km.h-1

zdroj: [2] 
Tra ová rýchlos  na každejtrati je obmedzená mnohými faktormi, ako napríklad: 

• malý polomer oblúkov, 

• nedostato né prevýšenie vonkajšieho ko ajnicového pásu v oblúku, 

• nevhodné rozh adové pomery (úrov ové kríženie cesta – železnica), 

• nevhodná a nedostato ná d žka, resp. tvar prechodnice a vzostupnice, 

• technický stav a nízky stupe  zabezpe enia výhybiek, 

• technický stav ostatného železni ného zvršku a spodku a pod.[8]. 
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Preto pre posúdenie vhodnosti nasadenia jednotiek s výkyvnými skri ami je nutné podrobi

uvažované trate dôkladnej analýze pod a platných noriem pre geometrickú polohu trate daného 

rozchodu.  

Posúdenie vhodnosti nasadenia jednotiek 

Jednotky s výkyvnými skri ami slúžia predovšetkým na skrátenie jazdných dôb bez 

vysokých nákladov na modernizáciu existujúcej infraštruktúry. Aktívne výkyvné zariadenia 

umož ujú 20 až 30 % úsporu asu jazdou vyššími rýchlos ami v oblúkoch pri vykývaní až o 8° 

vo i rovine styku kolies a ko ajníc, resp. o 6,5° (pôsobením odstredivej sily pri jazde v oblúku 

dochádza v aka primárnemu a sekundárnemu vypruženiu vozidla k vykývaniu až o 1,5° proti 

smeru pôsobenia výkyvného systému), a to bez toho, aby bol negatívne ovplyvnený komfort 

cestujúceho. 

Pod a sú asne platnej normy STN 73 6360 [2] pre geometrickú polohu tratí normálneho 

rozchodu a zárove  posudzovanie stavu infraštruktúry v súvislosti s nasadením jednotiek 

s výkyvným systémom (Príloha E) je nutné podrobi  trate dôkladnej analýze, a to na základe 

všetkých vz ahov vyplývajúcich zo striktne prikázaných alebo odporú aných hodnôt. Tieto vz ahy 

a medze sú predmetom tejto technickej normy, z ktorých sú vybrané, resp. zvolené niektoré zásady:  

• výkyvné zariadenie je funk né pri rýchlostiach jednotky Vk najmenej 70 km.h-1v 

oblúkoch s prevýšením. V úsekoch, kde je tra ová rýchlos  pre klasické vozidlá menšia 

ako 70 km.h-1, sa nedá uvažova  so zvýšením rýchlosti jednotiek s výkyvnými skri ami 

vo i tra ovej rýchlosti pre klasické vozidlá, 

• na využitie funkcie výkyvného zariadenia musí by  hodnota prevýšenia v 

oblúkupnajmenej30 mm. Vzloženom oblúku s prevýšením majú ma  medzi ahlé 

vzostupnice rozdiel prevýšení pnajmenej30 mm, 

• hodnota pre nedostatok prevýšenia Ik (rozdiel teoretického a skuto ného prevýšenia) 

v ko aji bez pevných miest je znížená na 250 mm,  

• hodnota nedostatku prevýšenia v ko aji bez pevných miest v porovnaní s ve kos ou 

prevýšenia má by najviac 3,0p(v stiesnených pomeroch najviac 3,5p), 

• v oblúkoch bez prevýšenia sa neuvažuje so zvýšením rýchlosti jednotiek s výkyvnými 

skri ami, 

• na využitie funkcie výkyvného zariadenia je potrebné, aby: 

o oblúky s prevýšením mali krajné prechodnice, 

o zložené oblúky s medzi ahlou vzostupnicou mali medzi ahlú prechodnicu, 
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o prechodnice a vzostupnice mali rovnakú d žku, 

o priebeh krivosti prechodnice vzrastal rovnakým spôsobom ako prevýšenie. 

• krajná prechodnica s lineárnym rastom krivosti a prevýšenia musí vyhovova

podmienkam Prílohy E k STN 73 6360, o rovnako platí aj pre medzi ahlé prechodnice, 

a pod. 

Aplikácia zásad do praxe 

Na overenie vhodnosti nasadenia uvažovaných jednotiek a dosiahnutie požadovaných 

výsledkov bolo použitétra ové rameno Bratislava hl. st. – Palárikovo – Šurany – Zvolen os. st. – 

Banská Bystrica (ŽSR; pod a služobného íslovania sú as  tratí . 120, 121 a 118) vzh adom na 

náro né smerové vedenie trate v povodí rieky Hron, a to v prevažnej d žke[5]. 

Na Obrázku 1 je možné vidie  existujúci statický rýchlostný profil (ozna ený zelenou 

krivkou), ktorý sa pohybuje v rozmedzí 70 až 100 km.h-1 v úseku Palárikovo – Banská Bystrica 

a v rozmedzí 100 až 140 km.h-1 v úseku Bratislava – Palárikovo. Statický rýchlostný profil pre 

uvažované jednotky s výkyvnými skri ami (ozna ený modrou krivkou) po vykonanej analýze 

geometrickej polohy trate predstavuje nesúvislý a neefektívny priebeh s astým striedaním 

extrémov, preto bolo jeho úpravou nutné vytvori  redukovaný profil (ozna ený ervenou farbou), 

ktorý rešpektuje základné dynamické možnosti ko ajových vozidiel s adhéznym spôsobom prenosu 

ažnej sily.  

Tento priebeh môže by  následne postúpený na alšiu analýzu prostredníctvom výpo tu 

dynamiky jazdy jednotky s výkyvným systémom a zostrojenia krivky priebehu rýchlosti v závislosti 

na prejdenej vzdialenosti. Kilometer 0,000 predstavuje v tomto prípade polohu železni nej stanice 

Bratislava hl. st. a kilometer 230,200 predstavuje polohu železni nej stanice Banská Bystrica.  

Vynútené úpravy infraštruktúry 

Pre takýto rýchlostný profil by bolo potrebnéna danej prepravnej relácii zriadi  prevýšenia 

ko ajnicových pásovv 3 oblúkoch s prechodnicami a v jednom oblúku zvýši  projektované 

a zrealizované prevýšenie, pri om takýto krok zoh ad uje sú asnú d žku vzostupníc daných 

oblúkov, o zodpovedá novo navrhovanej hodnote prevýšenia. Vzh adom na zvýšenie tra ovej 

rýchlosti je alej potrebné upravi  prvky zabezpe ovacích zariadení, najmä priecestných (PZZ), 

a to v celej d žke trate, alejstani ných (SZZ), resp. tra ových (TZZ) v úseku Palárikovo – Banská 

Bystrica (úsek Bratislava hl. st. – Palárikovo je vybavený banalizovaným automatickým blokom) 

a v neposlednom rade aj zabezpe enie výhybiek na rýchlos  vyššiu ako 100 km.h-1. 
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Obr. 1 Statický rýchlostný profil zvolenej prepravnej relácie 
Zdroj: autori 

Porovnanie vybraných ukazovate ov 

Pre výpo et nových kvalitatívnych ukazovate ov po zavedení jednotiek s výkyvnými 

skri ami sú navrhnuté typové vlaky osobnej dopravy kategórie expres (Ex), rýchlik (R) a osobný 

vlak (Os), a teda budeme vychádza  z nasadenia existujúcich vlakov, ktoré sú zavedené v 

sú asnom GVD bez oh adu na ich pravidelnos  [5]. 

Nové jazdné doby boli prepo ítané nepriamym spôsobom, teda približnou metódou 

odhadom zo statického rýchlostného profilu, ktorá bola zvolená pre prvotné orienta né zistenie 

asovej úspory z nasadenia jednotiek s výkyvnými skri ami abola navrhnutá tak, že sa vypo ítala 

jazdná doba pod a statického rýchlostného profilu sú asných rýchlostí a porovnala sa so 

skuto nými jazdnými dobami vlakov osobnej dopravy v platnom GVD, následkom oho sa získal 

koeficient dynamického rozdielu od statického rýchlostného profilu. Výsledkom bolo približne 94% 

dodržiavanie statického rýchlostného profilu, a teda z toho dôvodu sa statický rýchlostný profil 

násobil koeficientom 1,06.  

Avšak pre dosahovanie vyšších rýchlostí ako sú sú asnéje zrejmá vä šia spotreba asu, o 

znamená percentuálne nižšie dodržiavanie nového statického rýchlostného profiluako v prípade 

sú asného profilu. Preto bol tento koeficientodhadnutý na hodnotu 1,13, o predstavuje 87% 

dodržiavanie nového statického rýchlostného profilu jednotkami s výkyvným systémom. Výsledná 

približná úspora jazdných dôb na  prepravnej relácii dlhej 223 km je cca 20 minút. 



14th International Scientific Conference 
LOGI 2013 

137 

Porovnanie nových a jestvujúcich technických rýchlostí vlakov osobnej dopravy je graficky 

zobrazené na Obrázku 2. Ako je možné vidie  u najrýchlejšieho vlaku Ex zavedením jednotiek 

s výkyvnými skri ami sa zvýši jeho technická rýchlos  zo sú asných 78,93 km.h-1 na rýchlos

približne 94,93 km.h-1. Vlaku kategórie R sa rovnako zvýši technická rýchlos  z pôvodných 70,47 

km.h-1 na rýchlos  približne 81,87 km.h-1 a vlaku Os sa technická rýchlos  zvýši z pôvodných 57,79 

km.h-1 na rýchlos  približne 64,03 km.h-1. 

Obr. 2 Porovnanie technických rýchlostí 
Zdroj: autori 

Pre úsekové rýchlosti vlakov osobnej dopravy platia podobné zákonitosti v zmysle 

zavedenia regionálnych jednotiek s výkyvnými skri ami (Obrázok 3). Expresnému vlaku sa zvýši 

úseková rýchlos  po zavedení jednotiek z pôvodných 75,48 km.h-1 na rýchlos  približne 84,01 

km.h-1, rýchliku sa zvýši úseková rýchlos  z pôvodných 63,36 km.h-1 na rýchlos  približne 69,69 

km.h-1 a osobnému vlaku sa zvýšila úseková rýchlos  po zavedení jednotiek z 43,43 km.h-1 na 

rýchlos  približne 50,78 km.h-1. 
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Obr. 3 Porovnanie úsekových rýchlostí  
Zdroj: autori 

Pre ilustráciu bolo vykonané typové porovnanie železni nej osobnej dopravy a autobusovej 

dopravy na danej relácii. Na Obrázku 4 je možné pozorova  jazdnú dobuvybraného autobusového 

spojenia, ktoré má približne rovnaký po et zastavení ako expresný vlak. Autobus prejde 

vzdialenos  219 km medzi mestami Bratislava a Banská Bystrica za 180 minút, pri om do úvahy 

pripadal najrýchlejší autobusový spoj na prepravnej relácii. Vlak s aktívnym výkyvným zariadením 

prejde vzdialenos  230,2 km na prepravnej relácii za približne 164 minút. 

Z daného obrázka je zrejmé, že po zavedení jednotiek s výkyvnými skri ami je 

konkurencieschupnos  železni nej osobnej dopravy ove a vä šia ako v sú asnosti, pri om 

v platnom GVD najrýchlejší vlak prekonáva vzdialenos  230,2 km za 184 minút, o je viac ako 

autobus. 
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Obr. 4 Porovnanie jazdných dôb vybraného autobusového a železni ného spojenia 
Zdroj: autori 

Záver 

Dôkladnou analýzou tra ového telesa bolo zistené, že daná tra  v prevažnej vä šine svojej 

d žky je spôsobilá pre nasadenie regionálnych jednotiek s výkyvnými skri ami do prevádzky, resp. 

pre ich nasadenie by bolo nutné vykona  niektoré nízko nákladové kroky pre úpravu infraštruktúry 

v zmysle požiadaviek platnej normy STN 73 6360. Približnou metódou odhadu úspory jazdných 

asov bolo zistené orienta né skrátenie jazdného asu najrýchlejšieho vlaku na danej relácii 

o približne 20 minút, o jasne poukazuje na priaznivý výsledok v použití týchto jednotiek, a to 

najmä v komplexných systémoch, akými sú integrované dopravné systémy. Ke že práve železni ná 

doprava, najmä na jednoko ajných tratiach, vytvára zna né úzke miesta v dosahovaní 

požadovaných hodnôt a výsledkov, je aj takáto alternatívna možnos  krokom vpred v náro nom 

procese koordinácie dopravných odborov, a to najmä na regionálnej úrovni. 

Príspevok vznikol v rámci riešenia grantového projektu KEGA 012ŽU-4/2012 „Inovácia 

metód výu by laboratórneho dopravného výcviku v študijnom programe železni ná doprava“ na 

Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. 
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LOGISTICS OF WAREHOUSE STOCK 
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ABSTRACT 

The paper deals with one of the fundamental tasks of logistics, which is finding the answer to the 

question: “in what quantity it is optimal to resupply the stock” and “when to resupply the stocks” so 

that the company minimizes its total annual costs resulting from storage. The answer to the first 

question gives a fairly accurate response both in terms of certainty and in terms of uncertainty. In 

the case of the search for the answer to the second question the applied method is based on the 

marginal analysis and leans on the probability distribution of the demand during the delivery time. 

The theoretical derivation of the correct answers to the above given problems is demonstrated on a 

simple logistic case study often occurring in practice.
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LOGISTIKA SKLADOVÝCH ZÁSOB 

Abstrakt: Práce se zabývá jedním ze základních úkol  v oblasti logistiky, kterou je najít odpov

na otázku: "V jakém množství je optimální dopl ovat zásoby" a "kdy dopl ovat zásoby" tak, aby 

spole nost minimalizovala její celkové ro ní náklady související se skladovaním. Odpov  na první 

otázku dává pom rn  p esnou odezvu jak z hlediska jistoty, tak i z hlediska nejistoty. V p ípad

hledání odpov di na druhou otázku použitá metoda je založena na marginální analýze a opírá se o 

rozd lení pravd podobnosti poptávky b hem dodací lh ty.Teoretické odvození správných odpov dí 

na výše uvedené problémy jsou demonstrovány na jednoduché logistické p ípadové studie asto 

vyskytující se v praxi.  

Klí ová slova: ekonomická velikost objednávky, optimální hladina doobjednání, marginální 

úspory, marginální ztráty 

Úvod 

Cílem skladování zásob je zvýšení prodeje a tím i zisku. D sledkem skladování zásob je pak 

rozmanit jší škála nabídky produkt  a rychlejší uspokojování spot ebitelské poptávky; oba tyto 

d sledky by m ly zabránit potenciálním zákazník m, aby šli nakupovat ke konkurenci. I když 

uvedené tvrzení se spíše týká finálního produktu, výhody skladování materiálu a komponent 

pot ebných v procesech výroby produktu lze formulovat podobn  a se stejným d sledkem. 

Hodnotu výhody dostate ného po tu zásob na sklad  ponižují nevýhody s tím spojené. 

Skladování zásob je totiž nákladná záležitost: odhaduje se, že ro ní skladovací náklady iní t etinu 

hodnoty skladovaných zásob. Do skladovacích náklad  pat í zejména úroky z kapitálu vloženého 

do zásob, skladovacích prostor a za ízení viz. [5].  

Cílem tohoto p ísp vku je p edstavit základní optimaliza ní metody ízení zásob a 

odpov d t tak na dv  základní logistické otázky: „Jakým množstvím?“ a „Kdy sv j sklad 

dopl ovat?“ Odpov  na n  v praxi hledá v tšina prodejc i výrobc , kte í se bez skladování 

prodávaného zboží i komponent pot ebných k výrob , neobejdou. P itom kritériem „správnosti“ 

odpov di zde je minimalizace celkových náklad  s tím spojených.  

1.  Logistika zásob v podmínkách jistoty a nejistoty 

Jak bylo zmín no v úvodu, optimální výše po izovaných zásob závisí na odpov dích na 

následující základní otázky: 

a) Kolik objednat?
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V této souvislosti hledáme takovou velikost pravidelné dodávky zásob, jež minimalizuje 

celkové ro ní náklady na skladování. Je z ejmé, že objednávky velkých dávek snižují ro ní náklady 

na doobjednávání zásob (administrativní a p epravní náklady), ale zvyšují ro ní skladovací náklady 

viz. [7]. Problémem je nalézt vhodný kompromis mezi po tem a velikostí dávek, který by 

celkové náklady na skladování minimalizoval. 

b) Kdy doobjednat?

Odpov d t na tuto otázku správn  znamená nalézt optimální hladinu doobjednání (HDopt),

tj. takovou hodnotu stavu zásoby na sklad , p i kterém sklad podává objednávky na její dopln ní 

viz. [3].  

Kdybychom tyto otázky zodpovídali v podmínkách jistoty, kdy je známa jednodenní

poptávka po skladované zásob (JP) a její dodací doba (DD), znali bychom p esn  délku dodací 

doby i velikost poptávky po zásob  a tudíž mohli ur it, na jaké hodnot  stavu zásob na sklad

objednávky podávat. P itom poptávkou se zde i v dalším textu rozumí poptávané množství, nikoli 

jeho závislost na cen . V tomto p ípad  bychom objednávali v okamžiku, kdy je na sklad  práv

tolik zásob, kolik se jich spot ebujeme b hem dodací doby, což je taková výše zásob na sklad , 

která odpovídá hodnot poptávky b hem dodací doby (PBDD) (viz. Obr.1). 

Obr. 1 Dynamika stavu zásoby v ideálním p ípad

Ve skute nosti jsou firmy vystaveny p evážn  podmínkám nejistoty; jak dodací doba, tak 

velikost poptávky náhodn  kolísají, a tudíž se musí objednávat tak, aby p i o ekávané (tj. statisticky 

pr m rné) dodací dob (E[DD]) a o ekávané výši jednodenní poptávky (E[JP]) byla k dispozici na 

sklad  n jaká pojistná zásoba (PZ), která by vyrovnávala toto kolísání. Výše pojistné zásoby je 

pak statisticky odvozena z charakteru kolísání viz. [6]. Doobjednávat se bude v okamžicích, kdy na 

sklad  zbývá pojistná zásoba plus o ekávaná spot eba zásob b hem dodací doby (E[PBDD]) (viz. 

Obr. 2).  
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Obr. 2 Dynamika stavu zásoby v podmínkách nejistoty

2.  „Kolik objednat?“  

Správnou odpov  na výše položenou otázku nabízí „Ekonomická velikost objednávky“

(Economic order quantity - EOQ); jde o takovou velikost pravideln  objednávané dávky X, která 

minimalizuje celkové ro ní náklady na skladování N(X). Její velikost neovlivní nejistota ohledn

poptávky ani nejistota ohledn  dodací doby, pokud je poptávka nezávislá na úrovni zásob viz. [9] a 

[10]. 

Parametry, s nimiž budeme v rámci modelu celkových ro ních náklad  na skladování N(X) 

pracovat, jsou: 

• D – prom nná ro ní spot eba jednotek zvažované položky zásob s hodnotami d = jpi

(s ítá se p es všechny pracovní dny b žného roku),  

• H – variabilní ást ro ních náklad  spojených se skladováním jednotky této položky 

zásob, 

• C – náklad spojený s jedním dopln ním zásoby zvažované položky (objednací, p epravní 

a manipula ní náklady jedné dodávky, které v rámci daných konkrétních podmínek 

logistiky nezávisí na po tu X jednotek dopl ující dávky), 

• X – prom nná velikost dodate né dodávky. 

• JP – prom nná jednodenní poptávka s hodnotami jp udávajícími po et vyskladn ných  

jednotek zvažované položky zásob v jednom pracovním dni b žného roku, 

• DD – prom nná dodací doba objednané dopl ující dávky (její hodnoty dd udávají po et 

pracovních dn , které uplynou od podání objednávky dopl ující várky do jejího p evzetí 

skladem). 
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Závislost hodnoty celkových ro ních náklad  N(X) spojených se skladováním dané 

položky zásob na objemu prom nné X dopl ující dávky je popsán vztahem viz. [1]: 

N(X) = H  X / 2 + C  D / X,                                                                                            (1)  

v n mž H  X / 2 je výše ro ních náklad  na skladování (lineárn  rostoucí funkce prom nné 

X) a C  D / X  je ro ní výše objednacích, p epravních a manipula ních náklad  spojených 

s dopl ováním zásoby (hyperbolicky klesající funkce s rostoucím X). Nech  EOQ  je objem 

dopl ující dávky (tj. hodnota prom nné X) minimalizující výraz (1). Pak EOQ v p ípad  spojité X 

lze získat ešením soustavy  

dN(X)/dX = H / 2 – C  D / X2 = 0, d2N(X)/dX2 = 2  C  D / X3 > 0 vzhledem k prom nné X:  

EOQ = (2  C  D / H)1/2.                                                                                                   (2)  

V p ípad  diskrétní X za EOQ bereme celé íslo hodnot  (2  C  D / H)1/2 nejbližší.  

Dosazením EOQ za X do (1) a následnou substitucí výrazu (2  C  D / H)1/2 za EOQ do pravé 

strany rovnice postupn  dostaneme: 

N(EOQ) = H  EOQ / 2 + C  D / EOQ = (2  C  D  H)1/2.                                             (3) 

Obr. 3 Pr b h celkových náklad  na skladování; Optimální velikost dodávky zásob 

Model optimální velikosti dodávky (Obr. 3) platí jak v podmínkách jistoty – viz Obr. 1, tak 

v podmínkách nejistoty – viz Obr. 2 a odpovídá na otázku „Kolik doobjednávat?“ v podstat  stejn . 

Xopt = EOQ získáme v obou p ípadech postupem popsaným formulemi (1), (2) a (3) s tím, že ro ní 

spot ebu D za podmínek jistoty nahradíme v podmínkách nejistoty její o ekávanou hodnotou E[D] 

= E[ jpi]. Totéž lze íci i o celkových ro ních nákladech (1), vyvolaných pilovou složkou 

zkoumaných pr b h  stavu zásoby. Rozdíl je jen v tom, že zatímco v prvním p ípad  jde o náklady 

skute né, ve druhém p ípad  jde o náklady o ekávané (E[N(X)]). 
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3.  „Kdy doobjednat?“ 

V ideálním p ípad  rovnom rného vysklad ování, kdy jp a dd jsou konstanty (JP = jp a 

DD = dd), m že být dynamika zásoby (tj. pr b h stavu zásoby v závislosti na ase m eném 

po tem pracovních dn ) aproximována spojitým modelem, kterým je „pila“ na obr. 1, p esn

platným nap . pro stav zásoby rovnom rn  odtékající tekutiny dopl ované na danou výchozí výši X 

v okamžiku vyprázdn ní nádrže viz. [4]. 

Prom nná PBDD (poptávka b hem dodací doby) je dána sou inem PBDD = DD  JP, a 

proto má v p ípad  podmínek jistoty konstantní hodnotu PBDD = pbdd = dd  jp. Pro optimální 

hladinu doobjednání HDopt (tj. HD minimalizující celkové náklady spojené se skladováním dané 

položky zásob a tím i správn  odpovídající na otázku „Kdy doobjednávat?“) platí, že HDopt = 

PBDD nezávisle na X  PBDD.  

Je z ejmé, že odchylka hodnoty HD od hodnoty PBDD na tu i onu stranu má za následek 

nár st ztráty (náklad ) spojené se skladováním položky zásob (viz. obr. 4). Proto HDopt = PBDD a 

žádná pojistná zásoba zde pot eba není viz. [8] a [11].  

Obr. 4 Zm na dynamiky stavu zásob poklesem na HD < PBDD 

Jinak tomu bude v podmínkách optimalizace skladu za nejistoty. Zdrojem podstatného 

rozdílu mezi ob ma p ípady je existence pojistné zásoby (PZ) a jejích o ekávaných ro ních náklad

E[NPZ(HD)] závislých na zvolené HD. Pojistná zásoba je nezbytnou sou ástí HD využívanou 

k eliminaci ztrát z nevyhnutelných p evis  hodnot prom nné PBDD nad E[PBDD]. Proto má smysl 

zvažovat PZ pouze v mezích 0  PZ  (pbddmax – E[PBDD]), odkud pro HD platí E[PBDD]  HD 

pbddmax, kde pbddmax zna í maximální hodnotu poptávky b hem dodací doby. 
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Analogicky se vztahem (1), platným v podmínkách jistoty, m žeme p i X = EOQ pro 

o ekávané celkové náklady E[N(HD)] psát: 

E[N(HD)] = (2  C  E[D]  H)1/2 + E[NPZ(HD)].                                                           (4) 

V obecném p ípad  jsou E[NPZ(HD)] sou tem dvou protich dných složek (když jedna 

roste, druhá klesá): ro ních skladovacích náklad  pojistné zásoby ve výši H  PZ(HD) = H  (HD – 

E[PBDD]) a o ekávané ro ní ztráty E[ZNZ(HD)] z nedostatku zásoby. Tudíž: 

E[NPZ(HD)] = H  PZ(HD) + E[ZNZ(HD)].                                                                   (5) 

Minimalizovat E[N(HD)] podle HD tak znamená minimalizovat E[NPZ(HD)] podle HD. 

V dalším oddíle odvodíme algoritmus minimalizace E[NPZ(HD)] podle HD v diskrétním p ípad . 

Využívá faktu, že p i každém p echodu z HD na HD – 1 poklesne H  (HD – E[PBDD]) = H 

PZ(HD) na H  (HD – 1 – E[PBDD]) = H  PZ(HD – 1) = H  PZ(HD) – H, ímž vzniká konstantní 

mezní úspora ro ních skladovacích náklad  ve výši H. Proti ní však p sobí rychle rostoucí 

o ekávaná mezní ro ní ztráta z nedostatku zásob E[ZNZ(HD)] = E[ZNZ(HD – 1)] – 

E[ZNZ(HD)]. P echod z HD na HD – 1 je tak výhodný pouze když E[ZNZ(HD)] < H. 

4.  Minimalizace E[NPZ(HD)] v diskrétním p ípad

Diskrétním p ípadem rozumíme p ípad, kdy jednotka zásoby není dále libovoln  d litelná 

(nap . automatická pra ka ve skladu prodejny pra ek apod.).  

Ideu algoritmu minimalizace E[NPZ(HD)] lze popsat následovn : 

1. První aktuální hodnotu HD zvolíme ve výši pbddmax = HDmax. 

2. Pro každou aktuální HD po ítáme E[ZNZ(HD)] jako  

E[ZNZ(HD)] = E[ZNZ(HD – 1)] – E[ZNZ(HD)].                                              (6) 

3. Je-li E[ZNZ(HD)]  H, p echodem na HD – 1 si nepolepšíme, nebo  mezní úspora H 

z tohoto kroku o ekávanou mezní ztrátu nep evýší. Proto HDopt = HD a proces kon í. 

4. V opa ném p ípad , kdy E[ZNZ(HD)] < H, se p echod na HD – 1 vyplatí. Novou 

aktuální HD se stává HD – 1  a algoritmus se vrací do kroku 2. 

Vývojový diagram algoritmu této ideje viz. [2], v n mž ozna ení E(HD) je zkratkou za 

E[ZNZ(HD)] je znázorn n na obr. 5. 
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Obr. 5 Vývojový diagram ideje optimaliza ního algoritmu 

Algoritmus se od HDmax k HDopt propracovává shora a HDopt je práv  tou HD, ke které 

algoritmus svými rekurzívními kroky dosp l, a která v d sledku vztahu (6) vyhovuje podmínce: 

E[ZNZ(HD)]  H > E[ZNZ(HD + 1)].                                                                       (7) 

Propo et E[ZNZ(HD)] pro r zné HD se opírá o pravd podobnostní distribuci diskrétní 

náhodné prom nné PBDD a o p evis poptávky nad danou HD, který je diskrétní náhodnou 

prom nnou PP(HD) s hodnotami pp závislými na hodnotách pbdd následovn : pp = 0 p i pbdd 

HD a pp = pbdd – HD p i pbdd > HD. Odtud pro pravd podobnost p(pp = 0) výskytu hodnoty pp = 

0 dostáváme p(pp = 0) = p(pbdd  HD) =  p(pbdd), kde  je symbolem s ítání p es všechna pbdd 

nep evyšující hodnotu HD; pro pp = pbdd – HD > 0 pak platí p(pp = pbdd – HD) = p(pbdd). Dále je 

z ejmé, že o ekávaná hodnota p evisu poptávky E[PP(HD)] = 0  p(pp = 0) +  (pbdd – HD) 

p(pbdd), p i emž tentokrát se ve výsledku s ítá p es všechna pbdd > HD. 

V následujícím si na zjednodušené p ípadové studii manažerského problému minimalizace 

náklad  skladování v p ípad  nejisté poptávky po skladované položce zásob prakticky ukážeme to, 

o em bylo výše teoreticky pojednáno. 

5.  P ípadová studie – problém optimalizace zásob v p ípad  nejisté poptávky a 

jisté dodací doby 

Zadání studie: 

Spole nost Autobits je jedním z n kolika dodavatel  elektronického zapalovacího systému 

pro automobily a prodává v pr m ru 100 jednotek ro n  (E[D]). Výrobce ú tuje jednotkovou cenu 

40 liber; odhaduje se, že vy ízení každé objednávky (v etn  p epravních a manipula ních náklad ) 

stojí 10 liber (C) a ro ní variabilní skladovací náklady jednotky iní 25 % nákupní ceny (H = 0,25 · 

40). Dodací doba je vždy p esn  jeden týden. Týdenní poptávka (shodující se s PBDD) je 

náhodnou prom nnou s pravd podobnostní distribucí uvedenou v tabulce 1: 
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Tabulka 1: Pravd podobnostní distribuce poptávky b hem dodací doby 

PBDDi 0 1 2 3 4 5 6 

p(PBDDi) 0,11 0,3 0,27 0,18 0,09 0,04 0,01 

Autobits odhaduje ztráty z nemožnosti uspokojit poptávku na 20 liber za každou na sklad

chyb jící jednotku. 

Otázky zní:  

1. Jaká je optimální velikost opakované dopl ující várky zásoby tohoto artiklu? 

2. Na jaké hladin  zásob by m l Autobits podávat objednávky? 

Ad 1. Správnou odpov dí na otázku „Kolik objednat?“ je výpo et EOQ (optimální 

velikosti dodávky) podle vztahu (2), která minimalizuje celkové ro ní náklady na skladování 

(3). 

EOQ = ((2  C  E[D]) / H)1/2 = EOQ = ((2  10  100) / 10)1/2 = 14 kus .

Kde:  

C  jsou fixní náklady na objednání a doru ení dávky........10£ 

E[D] je o ekávaný ro ní objem prodeje........100 jednotek 

H jsou ro ní skladovací náklady na jednotku......... 40 0, 25 10⋅ = £ 

Po et dodávek za rok (RPD) je podílem E[D] / EOQ = 100 / 14 ≈ 7 x do roka.  

Tedy, chce-li spole nost minimalizovat celkové ro ní náklady na skladování, pak by m la 

objednávat 14 kus  dodate né zásoby elektronického zapalovacího systému a to 7 krát do roka. 

Ad 2. Problém „Kdy doobjednat?“ vy ešíme nalezením optimální hladiny doobjednání 

HDopt aplikací algoritmu podle obr. 5, pro kterou platí: ( ZNZ(HDopt)  H) 

( ZNZ(HDopt+1) < H). 

Hodlá-li Autobits b hem doby dodání uspokojovat minimáln  o ekávanou poptávku, pak 

optimální hladina doobjednání se bude pohybovat v rozmezí hodnot 

E[PBDD]  HD  pbddmax, (viz oddíl 4), kde E[PBDD]
6

i j
i 0

PBDD p(PBDD )
=

= ⋅ = 

= ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 0,11 1 0,30 2 0, 27 3 0,18 4 0,09 5 0,04 6 0,01 2⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ = kusy zásoby 

a HDmax = PBDDmax = 6 kus  zásoby. 
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Ozna me Z jako ztrátu marže z každé jednotky zvažované položky zásob, která by 

neuspokojila aktuální poptávku po zásobách (ztráta z nemožnosti uspokojit poptávku); v p ípad

položky elektronického zapalovacího systému Z = 20 £.  

Hodnoty pp p evisu poptávky PP(HD) nad hladinami doobjednání HD = 2 až 6, jsou 

uvedeny v Tab. . 2. Každý sloupec udává po ty chyb jících kus  skladované položky p i dané HD 

v závislosti na aktuálních hodnotách pbdd.   

Tabulka 2: Hodnoty chyb jících zásob p i r zných hladinách doobjednání 

Hladina na doobjednání (HD)
Hodnota poptávky

( PBDDi)
2 3 4 5 6 

0,1,2 0 0 0 0 0 
3 1 0 0 0 0 
4 2 1 0 0 0 
 5 3 2 1 0 0 
6 4 3 2 1 0 

O ekávaná hodnota p evisu poptávky E[PP(HD)] = (pbdd  HD) · p(pbdd) je vypo tena 

v Tab. 3. 

Tabulka 3: O ekávaná hodnota p evisu poptávky E[PP(HDj)] 

Hladina doobjednávání (HD) 2 3 4 5 6 
Poptávka Pravd podobnost      
mén  než 3 0,68 0 0 0 0 0 

3 0,18 0,18 0 0 0 0 
4 0,09 0,18 0,09 0 0 0 
5 0,04 0,12 0,08 0,04 0 0 
6 0,01 0,04 0,03 0,02 0,01 0 

O ekávaná hodnota p evisu poptávky 
E[PP(HD)]

0,52 0,20 0,06 0,01 0 

Znalost pravd podobnostní distribuce, E[PP(HD)] a velikost marže Z umožní aplikovat 

algoritmus minimalizace E[NPZ(HD)] podle (6) popsaný Obr. 5 následovn : 

a.) První aktuální hodnotu HD zvolíme ve výši pbddmax = HDmax = 6

1. Pro tuto HD po ítáme p íslušné E[ZNZ(HD)] = E[ZNZ(HD – 1)] – 

E[ZNZ(HD)], kde: 

E[ZNZ(HD)] = Z · E[PP(HD)] · Ro ní po et dodávek (RPD = 7) : 
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E[PP(6)] = 0 (viz. Tab. 3), tedy i E[ZNZ(6)] = 0; E[ZNZ(5)] = 20  0,01  7 = 

1,4; tudíž E[ZNZ(6)] = E[ZNZ(5)] – E[ZNZ(6)] = 1,4.  

2. Výsledek ad a. porovnáme s mezní ro ní úsporou skladovacích náklad , která 

je konstantou ve výši H = 10 £; E[ZNZ(6)] = 1,4, H = 10: 1,4 < 10. 

3. Jelikož E[ZNZ(6)] < H, novou aktuální HD v dalším kroku nastavíme na 6 – 

1 = 5 a výpo et dle (6) se opakuje. 

b.)Druhou aktuální hodnotou je HD = 5, E[ZNZ(5)] = 1,4

1. E[ZNZ(4)] = 20  0,06  7 = 8,4; E[ZNZ(5)] = E[ZNZ(4)] – E[ZNZ(5)] = 8,4 

– 1,4 = 7. 

2. E[ZNZ(5)] = 7, H = 10: 7 < 10. 

3. Jelikož E[ZNZ(5)] < H, novou aktuální HD v dalším kroku nastavíme na 5 

– 1 = 4 a výpo et dle (6) se opakuje. 

c.) T etí aktuální hodnotou je HD = 4, E[ZNZ(4)] = 8,4

1. E[ZNZ(3)] = 20  0,20  7 = 28; E[ZNZ(4)] = E[ZNZ(3)] – E[ZNZ(4)] = 28 

– 8,4 = 19,6. 

2. E[ZNZ(4)] = 19,6, H = 10: 19,6 > 10. 

3. Jelikož E[ZNZ(4)] > H, proces kon í a HDopt = 4. Podmínka (7): 

E[ZNZ(4)]  10 > E[ZNZ(5)] je spln na. 

Vzhledem k tomu, že pojistná zásoba PZ = HD – E[PBDD] a E[PBDD] = 2 kusy, je p i 

HDopt = 4 PZ = 2. Výsledky propo t  díl ích náklad  r zných pojistných zásob jsou shrnuty 

v následující tabulce: 

Tabulka 4: Závislost díl ích nákladových položek skladování artiklu na HD 

HD H  PZ E[ZNZ] 
E[NPZ] = 

H  PZ + E[ZNZ] 
E[ZNZ] H 

0 0 280 280 - -

1 0 155,4 155,4 124,6 10

2 0 72,8 72,8 82,6 10 

3 10 28 38 44,8 10 

4 20 8,4 28,4 19,6 10 

5 30 1,4 31,4 7 10 

6 40 0 40 1,4 10 
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Celkové o ekávané ro ní náklady související se skladováním zásoby zapalovacího systému 

pro automobily pak iní dle (4):  

E[N(HDopt)] = (2  C  E[D]  H)1/2 + E[NPZ(HDopt)]  = (2  10  100  10)1/2 + 28,4 = 141,4 

+ 28,4  170 £. 

Záv r 

P ísp vek se detailn  v nuje ešení jednoho ze základních problém  logistiky, kterým je 

otázka, jakým množstvím a kdy skladovanou položku zásob dopl ovat. Zatímco na otázku „kolik?“ 

odborná literatura dává pom rn  p esnou a uspokojivou odpov  jak v podmínkách jistoty, tak i v 

podmínkách nejistoty, otázka „kdy?“ bývá v podmínkách nejistoty zodpovídána více i mén

vágn . Ve své první ásti p ísp vek zp es uje standardní definici modelu dynamiky stavu zásoby 

p i rovnom rném vysklad ování za jistoty a vyvozuje z ní záv ry, které pak v dalším rozši uje a 

zobec uje na podmínky nejistoty.  

V dalším je pak postupn  jednotlivými konstruktivními kroky na základech první ásti 

vystav n obecn jší model dynamiky stavu zásoby v podmínkách nejistoty, který už dokáže na 

otázku „kdy?“ odpov d t p esn ji. Za tím ú elem je zkoumán diskrétní p ípad. Algoritmus hledání 

správné odpov di je popsán svým vývojovým diagramem. Praktické uplatn ní navrženého postupu 

je v záv ru p ísp vku demonstrováno v rámci ešení ilustra ní p ípadové studie.
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ABSTRACT 

The aim of the paper was to implement inventory optimisation in a manufacturing enterprise. 

Following the current level of supply and calculations we proposed new minimum, maximum and 

average supply level. Even though proposals should result in extending inventory space, we 

recommend our proposals to the enterprise in order to enhance flexibility   when carrying out orders 

and flexibility in customer-supplier relationship. Mentioned way can be also used as a decision-

making criterion of outsourcing decision-making process that could help the enterprise to decrease 

financial resources bound in inventory. 
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OPTIMALIZÁCIA ZÁSOB AKO ROZHODOVACIE KRITÉRIUM 

OUTSOURCINGOVÉHO ROZHODOVANIA 

Abstrakt: Cie om tohto lánku bolo vykona  optimalizáciu zásob vo výrobnom podniku. Na 

základe sú asnej úrovne ponuky a výpo tov sme navrhli novú minimálnu, maximálnu a priemernu 

úrove  dodávok. Hoci návrhy by mali vies  k rozšíreniu priestoru pre zásoby, naše návrhy 

odporú ame aplikova  najmä v súvislosti s posilnením flexibility v podniku pri zabebezpe ovaní 

objednávok a taktiež flexibility v rámci dodávate sko-odberate ského vz ahu. Spomínaný spôsob 

možno tiež použi  ako rozhodovacie kritérium outsourcingového rozhodovania, ktoré by mohlo 

pomôc  podniku zníži  finan né prostriedky viazané v zásobách.  

K ú ové slová: zásoby, zásobovacia logistika, JIT 

Úvod 

Logistike sa v sú asnosti dostáva stále vä šej pozornosti, pretože ponúka množstvo 

príležitostí, ako znižova  náklady pri tých innostiach, ktoré sa odohrávajú v rámci každodenného 

fungovania podnikov. Obzvláš  v dnešnom, silne sa dynamicky vyvíjajúcom prostredí, predstavuje 

pre podnik príležitos  k získaniu rôznych konkuren ných výhod vo i ostatným podnikom na trhu. 

V najvä šom rozsahu je pozornos  sústredená na zásobovaciu logistiku, pretože zásoby sa ve kým 

percentom podie ajú na výške nákladov. Tendencia každého podniku by mala by  taká, že zásoby 

o najviac minimalizuje na o najnižšiu možnú hranicu, avšak bez toho, aby bola narušená 

rovnováha výrobného i iného procesu, im sa minimalizujú náklady na ich skladovanie. 

1.  Cie  príspevku 

Podnik je orientovaný na poskytovanie služieb v oblasti výsadby a údržby drevín, výroby 

a údržby parkových lavíc, výroby a údržby jednoduchých drevostavieb a údržby detských ihrísk 

a pieskovísk. Svoje služby ponúka na strednom Slovensku. Hlavní zákazníci sú mestá a obce, ale 

taktiež aj vä šie firmy, ktorým ponúka svoje služby ako subdodávate  vo ve kých projektoch. 

Hlavnou stratégiou podniku je získanie uspokojivého trhového podielu, a to pomocou kvalitnej 

ponuky výrobkov, služieb a výhodnou cenovou stratégiou.  

Strategický cie  podniku je udrža  si stabilnú a perspektívnu pozíciu na trhu a rozširova

podiel na trhu. Pomocné (operatívne) ciele z dlhodobého h adiska sú plánované na naplnenie cie ov 

do 5 rokov a to rozšíri  svoj podiel na trhu a zabezpe i  ekonomický rast. Z krátkodobého h adiska 

sú ciele plánované do 1 roka a to zvýši  zisk podniku aj v budúcom roku minimálne o 8 %, 
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zvýšenie likvidity podniku o 2 %, rozšíri  portfólio svojich odberate ov v budúcom roku a rozšíri

portfólio ponúkaných produktov a služieb. 

Hlavným cie om tohto príspevku je optimalizácia zásob v podniku a ich roz lenenie na 

poistné, minimálne, maximálne a priemerné zásoby. Sekundárnym cie om je návrh nápravných 

opatrení pre riadenie zásob vo firme a jej prognóza. 

2.  Analýza sú asného stavu v oblasti zásob 

Na základe kritérií, ktoré používa Európska únia, je podnik z poh adu ve kosti radený medzi 

mikropodniky. Zamestnáva menej ako 15 zamestnancov a jeho ro ný obrat nepresahuje 2 milióny € 

alebo jeho bilan ná suma ro nej súvahy nepresiahne 2 milióny €.  

Podnik sa v sú asnosti stal stálym dodávate om s poskytovanými službami a produktmi pre 

mestá Zvolen, Slia , Detva, Krupina, Banská Bystrica a Banská Štiavnica. Je tiež subdodávate om 

pre firmy BCI, Hexstav, Váhostav, Stavebná firma Jozef Košút, Kame  a spol. a Pulpo group s.r.o. 

so všetkými spolupracovala už na nieko kých projektoch. V roku 2011 sa podniku podarilo 

nadviaza  spoluprácu so spolo nos ami Stredoslovenská energetika (SSE) a Stredoslovenská 

vodárenská spolo nos  (VEOLIA).  

Podnik zaznamenal nárast aj v oblasti poskytovania služieb pre súkromné osoby realizuje 

záhradnú architektúru od jej projektovania až po realizáciu u zákazníka. Medzi doplnkové 

podnikate ské innosti patrí údržba detských ihrísk a pieskovísk a príležitostné jednorazové akcie 

ako napr. náter plotov stavba oplotenia a podobne. Na tieto innosti sa priberajú v letných 

mesiacoch brigádnici, ak zamestnanci nestíhajú pre ve ké vy aženie, po as obdobia sezóny. 

Tabu ka 1: Základné ukazovatele podniku za predchádzajúce roky 

Rok istý zisk po zdanení Objem investícií Po et zamestnancov 
2006 11 239,20 € 7 333,30 € 2 
2007 19 608,46 € – 4 
2008 22 753,70 € 9 958,17 € 5 
2009 29 032,81 € – 8 
2010 76 870,58 € 15 635,36 € 12 
2011 102 892,13 € 12 851,89 € 12 

2.1 Zásobovacia logistika podniku 

V podniku zais uje nákup tovaru a materiálov konate  alebo majster, ktorí nákupy 

vykonávajú na základe požiadaviek a plánov výroby tak, aby bolo zabezpe ené dostato né 

množstvo potrebného materiálu v požadovanom objeme a kvalite. Na základe objednávok od 
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zákazníkov sa vo firme plánuje výroba, pod a tohto plánu sa vypo íta potreba materiálov na danú 

objednávku. Ak sú objednávky primané v dostato nom asovom predstihu, naplánovanie a dodanie 

služieb alebo tovarov je bezproblémové. Pri poskytovaní služieb sa taktiež musí naplánova  celý 

priebeh. Pri kosení sa uzatvára zmluva na sezónu v ktorej je presne stanovená doba realizácie 

kosenia objektov.  

Pri plánovaní kosenia treba brat do úvahy vzdialenos  k miestu kosenia, ve kos  objektov 

a personálne zabezpe enie. Na základe týchto informácií vieme naplánova  na každý de  ko ko 

kosa iek nachysta , benzínu, žacieho silónu, a všetkých ostatných spotrebných materiálov 

a pomôcok pri práci. Všetky tieto položky treba v as pred za atím kosenia nakúpi . Obdobná 

príprava je aj pri pílení. Zakladanie záhrad prípadná obnova existujúcej záhrady je obdobne náro ný 

proces na správne naplánovanie, na asovanie od návrhu až po realizáciu. Treba tu zosúladi  ve a 

faktorov cez objem prác, po asia, požiadaviek zákazníka až po vzdialenosti od sídla firmy, 

vzdialenosti niektorých miest predaja tovarov potrebných k práci. Pri výrobe parkových lavi iek, sa 

realizuje nákup materiálu priebežne.  

Podnik má zásobu v dreve, kovových materiáloch, ktoré sú základnými materiálmi na 

výrobu drevo – kovových parkových lavi iek. Pre výrobu lavi ky Park ktorá je drevo-betónová sú 

zásoby v drevenom materiáli dostato né, no na betónové nohy je zásoba iba na pár kusov, pri vä šej 

objednávke, by sme nemali požadované množstvo kusov. V ostatných materiáloch ako kovospojový 

materiál, farby pre ochranný náter má len minimálnu zásobu, je to s dôvodu rýchlej dostupnosti 

u našich dodávate ov. Podnik taktiež ponúka odpadkové koše a kvetiná e, tieto sa nevyrábajú. 

Provízia prichádza za sprostredkovanie predaja, lacno kúpi  a preda  s požadovaným ziskom. Tieto 

produkty sa do ponuky pridali z dôvodu, aby zákazník dostal všetko o potrebuje.  

Z dôvodu ve kého záujmu v poskytovaní služieb realizácie záhrad podnik zaradil do svojho 

portfólia aj závlahové systémy a predaj tovarov ako nevidite né obrubníky, geotextílie, mul ovaciu 

kôru, substráty, pesticídy, trávne semená at . V podniku nie je kontinuálna výroba a ani 

materiálové toky. Vä šina materiál sa objednáva alebo nakupuje v ase potreby, no sú aj materiáli, 

ktoré tvoria zásoby. Zásoby sú tvorené v drevnom materiáli na výrobu lavi iek, kovového 

materiálu, novo ponúkaných tovarov pre záhrady, spotrebných materiálov v poskytovaní služieb 

a ochranných pomôckach pri práci. Zásoby sú tvorené v materiáloch, ktoré sú cenovo výhodné 

v odbere ve kého množstva alebo sú asto potrebné. Materiály, ktoré sú používané zriedka a sú 

dostupné v krátkom ase, zásoby netvoria. 
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2.2 Hodnotenie a výber Dodávate ov podniku 

Podnik spolupracuje s nieko kými dodávate mi, z toho prevažná vä šina pôsobia v regióne. 

Najvä ší dodávate  firmy Arboeko, s. r. o. je jeden so zahrani ných dodávate ov, je to eská firma. 

Druhým zahrani ným dodávate om je Bauplast s Ma arska. eská republika a Ma arsko sú 

rovnako ako Slovenská republika lenom Európskej únie. Pri prijatí tovaru z krajín únie nie je 

potrebné tento tovar preclieva , nepodlieha spotrebnej dani a ani dovozným clám. Jediná nutná 

povinnos  je evidencia k sledovaniu pohybu tovarov medzi krajinami EU je evidencia 

INTRASTAT.  

Všetci dodávatelia sú platcami DPH vo svojich krajinách a podnik v Slovenskej republike. 

Okrem menovaných zahrani ných dodávate ov má podnik už len viacej menších dodávate ov 

z regiónu ako Plant Service s.r.o., V-spoj s.r.o., Adrián Fejka Stavebniny, Technik Zvolen, Rempo, 

Farby - laky Beli ková a píla Ve ká Lúka a alší. 

Pri výbere vhodného dodávate a podnik postupuje nasledovne. Ako prvé si stanový 

podmienky, ktoré dodávate  musí sp a  a na základe toho dostane rozsiahli zoznam firiem. Z nich 

následne za pomoci alších kritérií vyberie toho, ktorý je najvhodnejší. Pri dlhodobých 

dodávate och, sa sleduje i sp ajú požiadavky ako cena, kvalita a v asnos  dodávok. Aj pri 

materiáloch kde sú vybraní dodávatelia sa stále monitorujú konkurenti, ak sa nájde výhodnejšia 

ponuka na dodávku za ne vyjednávanie so sú asným dodávate om. Výber vhodného dodávate a je 

rozsiahli a komplikovaný proces, ktorý sa vždy musí robi o najprecíznejšie. V podniku ho 

vykonáva konate . 

Základné kritéria pre výbere vhodného dodávate a pre podnik, ktoré boli stanovené 

konate om sú kvalita, cena, doba dodania a platobné podmienky. Na výber dodávate a sa využíva 

scoring model, v ktorom sú jednotlivým kritériám pridelené váhy pod a stup a dôležitosti. Celkové 

hodnotenie sa potom po íta pomocou aritmetického priemeru, nasleduje zoradenie jednotlivých 

dodávate ov pod a bodov. Posledným krokom je vyber dodávate a, ktorý dosiahol najviac bodov. 

Pri každom druhu materiálu je vybraný hlavný a jeden náhradný dodávate , pre prípad že by sa 

nepodarilo nadviaza  spoluprácu s hlavným dodávate om.  

2.3 Zásobovacia stratégia podniku 

Hlavné zásoby podniku sú tvorené v materiáloch na výrobu lavi iek ako v drevených tak aj 

v kovových materiáloch, kovospojovom materiáli a farbách. Po tom ako podnik rozšíril svoje 

portfólio, tvorí zásoby aj v materiáloch na realizáciu záhrad, hlavne v tých materiáloch ktoré asto 

potrebuje alebo ktoré sú vo ve kých baleniach za zvýhodnenú cenu. Do tohto typu zásob patria 



14th International Scientific Conference 
LOGI 2013 

159 

naj astejšie používané trysky na závlahy trávnikov, rýchlo spojky, hadice, ventile, mul ovaciu kôru, 

substráty, geotxtíliu, sie ku proti krtkom, drevené koly na kotvenie stromov, viazacie gurtne at . 

alšie zásoby podniku sú tvorené v materiáloch pre vykonávanie služieb ako kosenie a pílenie, do 

týchto zásob patria rezné pásy, žací silón, žacie hlavy, rôzne malé diely na krovinorez, kosa ku, pílu 

alebo plotostrih ako svie ky, filtre, skrutky at .  

Pri výrobe parkových lavi iek podnik tvorí malé zásoby a to rozdielne pre každý tip lavi ky. 

Podnik má dobu dodania uvedenú v obchodných podmienkach. Tieto termíny sú pre jednotlivé 

druhy tovaru a služieb rôzne. Pri výsadbe drevín je to naplánované tak, aby bol dodržaný dohodnutý 

termín dokon enia diela, obdobne sa to rieši aj pri realizácii záhrad, ak je stanovený termín 

ukon enia. Pri objednávka na výsadbu alebo realizáciu záhrady bez asového predstihu, doba 

ukon enia je predpokladaná do 2 až 3 týždne.  

Nestáva sa, že by tento termín nebol dodržaný, ak sa tak stane musia tam by

nepredvídate né okolnosti, ktoré nie sú spôsobené podnikom. Pri výrobe a montáži parkových 

lavi iek je doba dodania 2 až 4 týždne. V niektorých prípadoch kedy zákazník potrebuje 

uprednostni  svoju objednávku je táto doba kratšia, ale za príplatok. Pri výrobe drevo výrobkov na 

objednávku je doba dodania individuálna, o záleží od náro nosti. Poskytovanie služieb sa plánuje 

individuálne pre každú objednávku zvláš . Mimo sezóny sú všetky objednávky vybavovane 

rýchlejšie. 

Podnik má minimálne množstvo zákazníkov, ktorý odoberajú v pravidelných intervaloch 

dohodnuté množstvá. Prevažne každá zákazka je jedine ná a špecifická. Opakujúce sa objednávky 

pre mestá sú dodávka parkových lavi iek, sadenie stromov a údržbu pieskovísk a detských ihrísk. 

Okrem toho firma získala dlhodobo poskytovanie služieb na kosenie objektov spolo nosti Veolia.  

Z uvedeného vyplýva, že podnik si vytvára zásoby, no len v minimálnom množstve, o 

môže by  niekedy na škodu, hlavne pri zákazkách, kedy zákazníci požadujú dodanie tovaru 

a služieb do pár dní, týchto nedokáže uspokoji . Iný prípad neuspokojenia zákazníka je, ke

zákazník požaduje pár kusov lavi iek a nie sú na sklade a výroba je rentabilná až pri viacerých 

kusoch. Pri výsadbe stromov firma zásoby netvorí, taktiež ani pri drevovýroby na objednávku, 

ke že každá objednávka je jedine ná. 
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3.  Návrhy a opatrenia 

3.1 Plánovanie zásob 

Plánovanie zásob vo podniku ovplyv uje viacero faktorov, ako to, aký typ tovaru alebo 

služby si zákazníci objednávajú, akú doby dodania požadujú, aké sú platobné podmienky at . Pri 

zásobovaní sa uprednost ujú materiály a tovary, ktoré majú širšie využitie, ktoré sú naj astejšie 

používané. Pri špecifických materiáloch, ktoré sa používajú zriedkavo, sa zásoby netvoria vôbec. 

Z uvedeného vyplýva, že podnik má nejaké zásoby no poistné zásoby netvorí. Niekedy je jej to na 

škodu, ani tak pri materiály potrebného pre výrobu ale pri hotových produktov výroby v tomto 

prípade parkových lavi iek.  

Zásoby materiálov pre výrobu sú zvä ša posta ujúce a v prípade pochybenia je doba 

zabezpe enia kovových astí a dreva nieko ko dní. Ostatných materiálov ako farby a kovospoového 

materiálu je do jedného d a. Poistné zásoby firma vôbec nemá keby ich tvorila s hotových 

výrobkov dokázala by pokry  ne akané a súrne objednávky. Poistná zásoba je charakterizovaná ako 

zásoba, ur ená pre pokrytie náhodných výkyvov na strane vstupov aj výstupov. V praxi to znamená, 

že pokrýva predovšetkým náhodné odchýlky v spotrebe (výstupy) v dodacích množstvách 

a dodacích termínoch (výstupy).  

Výpo et výšky poistných zásob vo podniku sme ur ili spôsobom, ktorý ur uje zásoby na 

základe poistných asov. Poistné zásoby sme rátali pre sadenie stromov, dreva pre výrobu 

parkových lavíc a hotových výrobkov parkových lavi iek. Tieto tovary sme vybrali z dôvodu, že sú 

to najhlavnejšie zložky firemného prímu o sa týka produktov. 

Sadenie stromov: 

Poistná zásoba = poistný as x denná spotreba 

Poistná zásoba = 0 x 1,83 

Poistná zásoba = 0 ks 

Pri sadení stromov sú nulové poistné zásoby, firma netvorí zásoby s tohto sortimentu lebo sa 

jedná o živý materiál, ktorý je náro ný na skladovanie, hlavne finan ne. Firma objednáva to ko 

stromov, ko ko je potrebných pre uspokojenie objednávky, presne na kus. 

Drevo na výrobu parkových lavíc: 

Poistná zásoba = poistný as x denná spotreba 

Poistná zásoba = 5 x 0,03 

Poistná zásoba = 0,15 m3
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Vypo ítali sme že podnik potrebuje poistné zásoby vo výške 0,15 m3, reálne zásoby sú 

zvä ša omnoho vyššie.  

Parkové lavice: 

Poistná zásoba = poistný as x denná spotreba 

Poistná zásoba = 8 x 0,7 

Poistná zásoba = 6 ks 

Z vypo ítaného vyplýva, že poistné zásoby by mali by  6 ks. Skuto né zásoby sú reálne 

niekedy aj vyššie no neudržujú sa stále na ur itej úrovni ke  klesnú pod túto hodnotu nedop ajú sa 

hne  ale až ke  sa doru í objednávka, ktorá je vyššia ako sú reálne zásoby.  

3.2 Minimálne zásoby 

Minimálna zásoba je taká zásoba, ktorá je na sklade posledný de  pred dodávkou alšieho 

materiálu. Nazýva sa tiež poistná zásoba, ktorá slúži na udržanie plynulej prevádzky aj v prípade, že 

dodávka z nejakého dôvodu mešká (min. zásoba = (t + p) x s). 

p = as poistnej zásoby 

t = as technickej zásoby 

s = priemerná denná spotreba = ro ná spotreba/360 [10] 

Sadenie stromov: 

min. zásoba = (t + p) x s 

min. zásoba = (0 + 0) x 1,83 

min. zásoba = 0 ks 

V podniku nám výpo et minimálnych zásob pre sadenie stromov vyšiel nulový. Je to 

spôsobené tým, že sa jedná o živý materiál, ktorého skladovanie by bolo náro né najme na priestor 

a financie. 

Drevo na výrobu parkových lavíc: 

min. zásoba = (t + p) x s 

min. zásoba = (0 + 5) x 0,03 

min. zásoba = 0,15 m3

Pre výrobu parkových lavi iek by firma mala ma  minimálne zásoby 0,15 m3 drevného 

materiálu, reálna hodnota nikdy neklesla pod túto hodnotu. 

Výroba parkových lavíc: 

min. zásoba = (t + p) x s 
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min. zásoba = (0 + 8) x 0,7 

min. zásoba = 6 ks 

Pri hotových výrobkoch parkových lavíc ma podnik v skuto nosti niekedy ove a vyššie 

množstvo zásob hotových výrobkov, no inokedy nemá skoro ni , je to spôsobené tým že sa firma 

nesnaží udržiava  minimálnu úrove  zásob.  

3.3 Maximálne zásoby 

Je to zásoba v de  dodania tovaru (celá dodávka + poistná zásoba) (max. zásoba = (c + p + t) 

x s), 

c = as medzi dvoma dodavkami 

p = as poistnej zásoby 

t = as technickej zásoby 

s = priemerná denná spotreba = ro ná spotreba/360 

Sadenie stromov: 

max. zásoba = (c + p + t) x s 

max. zásoba = (58 + 0 + 0) x 1,83 

max. zásoba = 106 ks 

Maximálnu zásobu pre sadenie stromov je vo výške 106 ks

Drevo na výrobu parkových lavíc: 

max. zásoba = (c + p + t) x s 

max. zásoba = (60 + 5 + 0) x 0,03  

max. zásoba = 1,95 m3

Pri maximálnych zásobách dreva na výrobu parkových lavi iek je vypo ítaná hodnota 1,95, 

v skuto nosti sú max zásoby v rozpätí 2 až 2,5 m3. 

Výroba parkových lavíc: 

max. zásoba = (c + p + t) x s 

max. zásoba = (51 + 8 + 0) x 0,7  

max. zásoba = 41 ks 

Maximálna zásoba hotových parkových lavi iek je 41 ks. 
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3.4 Priemerné zásoby 

Sú to spriemerované maximálne a minimálne zásoby. Vypo ítame ich pomocou 

aritmetického priemeru. Priemer. zásoba = (max. zásoba + min. zásoba) / 2. 

Sadenie stromov: 

Priemer. zásoba = (max. zásoba + min. zásoba) / 2 

Priemer. zásoba = (106 + 0) / 2 

Priemer. zásoba = 53 ks 

Drevo na výrobu parkových lavíc: 

Priemer. zásoba = (max. zásoba + min. zásoba) / 2 

Priemer. zásoba = (1,95 +0,15) / 2 

Priemer. zásoba = 1,05 m3

Výroba parkových lavíc: 

Priemer. zásoba = (max. zásoba + min. zásoba) / 2 

Priemer. zásoba = (41 + 6) / 2 

Priemer. zásoba = 24 ks 

Obr.1 Zásoby stromov a hotových lavi iek  

Obr.2 Zásoby dreva  
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Obr. 3 Porovnanie skuto ných a vypo ítaných zásob podniku pre sadenie stromov 

Obr.4 Porovnanie skuto ných a vypo ítaných zásob pre lavi ky v ks 

Obr. 5  Porovnanie skuto ných a vypo ítaných zásob pre drevo v m3

Priemerné zásoby pre sadenie stromov sme vypo ítali v hodnote 53 ks, pre zásoby dreva pre 

výrobu je to 1,05 m3 a pre hotové parkové lavi ky je to hodnota 24 ks. Z vypo ítaného vyplýva, že 

podnik tvorí zásoby, odpovedajú zhruba hodnote priemernej zásobe ale iba o sa týka hotových 
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parkových lavi iek. Reálna maximálna hodnota zásob je 30 ks a priemerná vypo ítaná hodnota je 

24 ks. Pri dreve na výrobu parkových lavi iek sa všetky zásoby zhodujú so skuto nými skoro úplne. 

Pre sadenie stromov sa zásoby vôbec netvoria bolo by to náro né, podnik nemá na to vytvorené 

podmienky. 

V  grafe vidíme výšku zásob v podniku. Vypo ítali a porovnávali sme minimálne, 

maximálne, priemerné a poistné zásoby pre drevo na výrobu parkových lavi iek, hotové lavi ky 

a pre sadenie stromov. Zistili sme zhodu poistných a minimálnych zásob zhodujú sa vo všetkých 

prípadoch. Pre sadenie stromov sú nulové, pre hotové parkových lavi iek je 6 ks a zásobu dreva na 

výrobu 0,15 m3. Maximálne zásoby sme vypo ítali pre parkové lavice v hodnote 41 ks, dreva 1,95 

m3 a u stromov je to 106 ks. Priemerné zásoby pre lavi ky sú 24 ks, drevo 1,05 m3 a pre sadenie 

stromov je to 53 ks. Skuto né zásoby sa s vypo ítanými relatívne zhodujú.  

3.5 Návrhy pre riadenie zásob 

Na základe výsledkov analýz v podniku sme dospeli k záverom, že zásoby sú tvorené skoro 

v dosta ujúcom množstve. Pri sadení stromov je stále ažké tvori  zásoby, firma nedisponuje 

vhodnými priestormi, vybavením a financiami pre skladovanie živých stromov. Odhadovaná suma 

potrebná na realizáciu skladu pre živé rastliny predstavuje odhadom 12 000 € pri investovaní do 

rozšírenia existujúcich priestorov alebo 4 400 € ro ne pri prenájme priestorov na uskladnenie ro nej 

spotreby. Z dôvodu šetrenia týchto prostriedkov tento problém rieši princípom riadenia „just in 

time“ vie sa dohodnú  so svojím najvä ším dodávate om na na asovaní dodávky. V prípade 

klienta, ktorý potrebuje dreviny ihne , firma spolupracuje so záhradnými centrami z regiónu 

a tovar zaobstará u nich a následne ho dodá zákazníkovi. 

Pre výrobu parkových lavi iek má firma zásoby materiálu pre ich výrobu ako v dreve tak aj 

v kovových dieloch. Zásoby nemá alebo len minimálne v kovospojových materiáloch a farbách, je 

to z dôvodu ahkej dostupnosti a tým vo né finan né prostriedky, ktoré nie sú um tvené na sklade 

v materiáli. V hotových výrobkoch má firma tiež zásoby no nie v množstvách zhodných 

s vypo ítanými hodnotami. Zásoby sú najvä šie v lavi kách Roma a Valencia, naopak najmenšie 

v lavi kách Park a Schonbrunn. Navrhovali by sme zvýši  zásoby, lebo je množstvo zákazníkov 

ktorí požadujú menšie množstvo parkových lavi iek. Firma by mala ma  zásoby viacero hotových 

lavi iek zo všetkých druhov. Túto zásobu by sme stanovili aj ako poistnú zásobu pre podnik. 

Pri poskytovaní služieb a realizácii záhrad navrhujeme tvori  zásoby ako doteraz na základe 

skúseností, s tým rozdielom, že by bolo zavies  lepšiu a preh adnejšiu evidenciu. Pri stálom 

rozširovaní portfólia podniku by bolo treba uvažova  so zavedením ABC metódy pre riadenie 
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zásob, ktorá vychádza zo vzostupného usporiadania položiek nakupovaného materiálu. V aka tejto 

metóde by sa v zásobách urobil poriadok o by viedlo k lepšiemu preh adu a v kone nom dôsledku 

aj šetreniu financií o je priorita. Navrhované riešenia pre riadenia zásob by vo podniku priniesli 

zisky aj od zákazníkov, ktorí v minulosti neboli uspokojení a vyh adávali uspokojenie u 

konkurencie.

Záver 

Na základe analýzy navrhujeme aby podnik optimalizoval svoje zásoby na vypo ítané 

hodnoty. Hlavne pri hotových výrobkoch a zásobách dreva pre výrobu. Nemala by ani vo ve kom 

množstve tvori  zásoby a to z dôvodu um tvenia vä šieho množstva financií. V drevinách nemá 

žiadne zásoby, je to spôsobené tým, že nedisponuje dostato nými kapacitnými priestormi, nemá 

vhodné vybavenie a v kone nom dôsledku ani zvyšný kapitál. V drevnom materiáli ma asi ak 

v jedinom skoro zhodné zásoby s vypo ítanými hodnotami. Pri hotových výrobkoch sú zásoby 

tvorené inštinktívne nie logicky a skuto né zásoby sú iné ako vypo ítané hodnoty. Porovnaním 

vypo ítaných a skuto ných zásob sme dospeli k záveru, že firma netvorí dostato né zásoby 

v hotových výrobkoch, v materiáli pre výrobu sú zásoby posta ujúce.  

V zásobách pre poskytovanie služieb chýba preh adný systém no zásoby sú posta ujúce pre 

plynulý chod firmy. V prípade pochybenia niektorých Druhov tovarov vie firma doplni  zásoby 

takmer okamžite. Pri sadení stromov neodporú ame tvori  žiadne zásoby, firma nedisponuje 

vhodnými priestormi, vybavením ani potrebnými financiami, ktoré ako už bolo spomenuté boli 

odhadnuté na 12 000 € pri jedno rázovej investícii alebo 4 400 € ro ne pri prenájme priestorov. 

Ke že ide o živý materiál, dalo by sa uvažova  o tom vtedy, ak by podnik mala záhradnícke 

centrum, kde by zásoby pre jej innos  boli zárove  predajným sortimentom a náklady by sa 

rozložili a neboli by také ve ké. 

Všetky spomenuté návrhy, by mali za následok zvä šenie skladových priestorov, ktoré firma 

momentálne nemá. Na realizáciu prístavby skladu alebo záhradného centra, sú potrebné nemalé 

finan né zdroje, ktorými firma nedisponuje a zadlžovanie v tejto neistej dobe nie je tiež dva krát 

rozumné. Druhým riešením by bolo prenájom skladových priestorov niekde inde, o by nebolo 

ve mi efektné, lebo by sa museli vynaklada alšie financie na prepravu materiálu, bezpe nos  at . 

Ako tretiu a hlavnú nevýhodu vidíme v tom, že firma by mala vä šie množstvo pe azí um tvených 

v zásobách, ktoré by nemohla používa  na iné aktivity.  

V prípade, že by firma mala potrebné finan né prostriedky a množstvo ve kých objednávok 

jednozna ne by musela uvažova  o rozšírení skladových priestorov a zvä šení zásob, najmä o sa 
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týka hotových výrobkov parkových lavi iek. Momentálna kapacita skladových priestorov podniku 

posta uje pre terajší ro ný odbyt lavi iek, ale ak by sa objem predaja v budúcnosti výrazne zvýšil 

muselo by sa to ur ite prehodnoti . Viedlo by to k uspokojeniu vä šieho množstva zákazníkov, o 

by sa premietlo vo vyšších ziskoch. 

Publikácia je sú as ou riešenia výskumnej úlohy VEGA 1/0268/13 Perspektívy využitia 

facility managementu pre zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov lesníckeho a drevárskeho 

priemyslu v kontexte princípov outsourcingu. 
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OPTIMALIZÁCIA NÁKLADOV NA POHONNÉ HMOTY 

S VYUŽITÍM INFORMA NÝCH SYSTÉMOV V AUTOBUSOVEJ 

DOPRAVE 

Abstrakt: lánok je zameraný na možnos  optimalizovania pohonných hmôt s využitím 

informa ných systémov v autobusovej doprave.  

K ú ové slová: informa ný systém, dopravca, náklady, pohonné hmoty 

Úvod 

Trh dia kovej autobusovej dopravy je možné charakterizova  ako trh s vysokým stup om 

konkurencie. Na takomto trhu má šancu uspie  iba dopravca, ktorý efektívne hospodári 

s disponibilnými zdrojmi, to znamená, efektívne prevádzkuje vozidlový park. Dopravca si môže 

zaobstara  rôzne informa né systémy od rôznych výrobcov na optimalizovanie prevádzky. Jednou 

z možností je zaobstaranie si informa ných systémov od jednotlivých výrobcov vozidiel. Jednotlivé 

informa né systémy od výrobcov autobusov sú znázornené v tabu ke (Tab. 1). Na základe 

informa ných systémov môže dopravca nielen optimalizova  náklady (napr. náklady na pohonné 

hmoty), ale aj zvýši  kvalitu svojich prepravných služieb. Dispe eri aj vodi i môžu využíva

funkcie, ktoré pomôžu ku skvalitneniu prepravy a k zníženiu prevádzkových nákladov. 

Tabu ka 1: Informa né systémy ponúkané výrobcami autobusov 

Zna ka vozidla Informa ný systém 
IVECO BLUE&MEFleet 

Mercedes Benz FleetBoard 
Volvo Dynafleet 
Scania C200 
MAN Telematics DAF 

Renault Infomax 

1.  Náklady a funkcie informa ných systémov ponúkaných výrobcami autobusov 

Informa né systémy ponúkajú tri balí ky služieb: 

• manažment vozidla, 

• hospodárenie s asom, 

• manažment prepravy. 



14th International Scientific Conference 
LOGI 2013

170 

Aby dopravca mohol sledova  spotrebu konkrétneho vodi a s konkrétnym autobusom na 

danej preprave, musí ma  zaobstaraný kompletný balí ek informa ného systému. Ak by mal 

dopravca zaobstaraný len balí ek manažment vozidla, vedel by len spotrebu za mesiac alebo za rok 

na vozidlo, ale nevedel by ktorý vodi  mal akú spotrebu. 

1.1 Manažment vozidla 

Ide o balí ek zameraný na vozidlo. Táto funkcia umožní zber a vyhodnocovanie údajov o 

spotrebe, prejdenej vzdialenosti, spotrebe vozidla pri stoji, o brzdení, priemernej rýchlosti, polohy 

vozidla. alšou funkciou je plánovanie údržby a opráv vozidla na základe dátumu a prejdenej 

vzdialenosti. Dopravca si nepotrebuje zaobstara  hardvér pre využívanie danej služby, pretože 

hardvér je už sú as ou nových vozidiel. Platí iba mesa ný poplatok, ktorý je vo výške 15 €/vozidlo. 

1.2 Hospodárenie s asom 

Táto služba je ur ená na sledovanie a vyhodnocovanie práce jednotlivých vodi ov. Jedná sa 

o informácie oh adom pracovnej doby vodi ov a doby jazdy vodi ov. alšou funkciou je funkcia 

s ahovania dát na dia ku z kariet vodi ov a ve kokapacitnej pamäti tachografu. Aj pri tejto službe 

platí dopravca len mesa ný poplatok vo výške od 25 € do 30 €/vozidlo. Sú as ou tejto služby je aj 

služba manažmentu vozidla. 

1.3 Manažment prepravy 

Táto služba pomáha k plánovaniu a skvalit ovaniu prepravných procesov a obsahuje 

nasledujúce funkcie: plánovanie a sledovanie trás, navigácia, plánovanie prepráv. Dispe er môže 

sledova  jednotlivé vozidlá v reálnom ase a kontrolova , i vodi i dodržujú cestovný poriadok, 

resp. predpísanú trasu. Na využívanie tejto služby je nutné si zaobstara  hardvér - GPS modul (Obr. 

1), ktorý nie je sú as ou nových vozidiel. Cena GPS modulu je na úrovni 2 500 €. Životnos

hardvéru je približne 6 rokov. Dopravca platí za využívanie tejto služby mesa ný poplatok 35 

€/vozidlo. 

Obr. 1  Hardvér potrebný pre využívanie funkcie manažmentu prepravy 
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2.  Zvýšenie nákladov €/km pri využívaní funkcií manažmentu prepráv 

S využívaním informa ných systémov (IS) súvisí aj dodato né zvýšenie nákladov v €/km. 

Aby dopravca efektívne využil funkcie informa ných systémov, tak náklady na informa ný systém 

by nemali prevyšova  úsporu nákladov, ktorú dopravca dosiahne zefektívnením prevádzky. Ak 

uvažujeme s priemernými nákladmi a údajmi, ktoré sú v tabu ke (Tab. 2), tak náklady bez 

využívania informa ného systému budú na úrovni 0,8776 €/km. Sadzba  €/km sa stanovila na 

základe kalkulácie s rozdelením nákladov na variabilné a fixné. 

Tabu ka 2: Priemerné náklady €/rok a údaje pre vozidlo 

Pohonné hmoty – 31 000 Iné priame náklady – 5 200 
Náklady na oleje – 800 Odpis vozidla – 29 000  
Pneumatiky – 2 500 Režijné náklady – 7 000 
Údržba, ošetrenie a opravy – 5 950 Mýto – 12 000 
Mzda s odvodmi – 14 000 Jazdný výkon - 105 000 km 
Cestovné náhrady – 7 000 as prevádzky – 3 000 h/rok 
Vykurovanie vozidla – 495 Technická rýchlos  – 55 km/h 
Sú inite  využitia jázd – 0,85  

V tabu ke (Tab. 3) je znázornené zvýšenie nákladov pri zavedení služieb manažmentu 

prepráv informa ného systému. Ak si dopravca zaobstará kompletný balí ek funkcií manažmentu 

prepráv, tak sa jeho náklady zvýšia o 0,57 % na úrove  0,8826 €/km. Pri jazdnom výkone 105 000 

km sa dopravcove náklady zvýšia o 525 €/rok. 
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Tabu ka 3: Zvýšenie nákladov po zavedení jednotlivých funkcií informa ného systému 

  Bez IS S využitím IS 

Položka Skm(€/km) Sh(€/h) Skm(€/km) Sh(€/h)

PHM 0,2952 - 0,2952 - 
Oleje 0,0076 - 0,0076 - 

Pneum. 0,0238 - 0,0238 - 
Ú,O a O 0,0567 - 0,0567 - 

Mýto 0,1143 - 0,1143 - 
Mzda 0,0848 4,67 0,0848 4,67 
CN 0,0424 2,33 0,0424 2,33 

Odpis 0,1758 9,67 0,1758 9,67 
IPN 0,0315 1,73 0,0315 1,73 
Vyk. 0,0030 0,17 0,0030 0,17 
Réžia 0,0424 2,33 0,0424 2,33 

Poplatok - - 0,0025 0,14 
Hardvér - - 0,0025 0,14 

Suma 0,8776 20,90 0,8826 21,18 
Zvýšenie 
nákladov - 525  €/rok 

3.  Optimalizácia pohonných hmôt s využitím informa ného systému 

Výrobcovia informa ných systémov uvádzajú, že s využitím informa ného systému dokážu 

dopravcovia ušetri  5 %  z nákladov na pohonné hmoty. V nasledujúcej tabu ke (Tab. 4) je uvedená 

úspora nákladov na pohonné hmoty. Aby bolo využívanie informa ného systému ekonomicky 

efektívne, musí dopravca ušetri  pri daných podmienkach 525 €/rok a 0,0050 €/km. 

Pri úspore 5 % z nákladov na pohonného hmoty (PHM) sa dopravcove náklady znížia zo 

sú asných 31 000 €/rok na 29 450 €/rok a z 0,2952 €/km na 0,2804 €/km, o predstavuje 

ekonomicky efektívnu úsporu. Dopravcova úspora bude vyššia ako náklady na informa ný systém. 
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Tabu ka 4: Úspora 5 % z nákladov na pohonné hmoty s využitím informa ného systému  

  Bez IS 
S využitím IS a úspora 
nákladov 5% na PHM 

Položka Skm(€/km) Skm(€/km) 

PHM 0,2952 0,2804 
Oleje 0,0076 0,0076 

Pneum. 0,0238 0,0238 
Ú,O a O 0,0567 0,0567 

Mýto 0,1143 0,1143 
Mzda 0,0848 0,0848 
CN 0,0424 0,0424 

Odpis 0,1758 0,1758 
IPN 0,0315 0,0315 
Vyk. 0,003 0,003 
Réžia 0,0424 0,0424 

Poplatok - 0,0025 

Hardvér - 0,0025 

Suma 0,8776 0,8677 
Ro né 

náklady 92 148 €/rok 91 109 €/rok 

Úspora 1 039 €/rok 

Záver 

Ak si dopravca zaobstará kompletný balí ek služieb informa ného systému a ušetrí 5 % 

z nákladov na pohonné hmoty, tak jeho ro ná úspora pri daných podmienkach bude 1 039 €/rok. 

Táto hodnota sa môže líši  v závislosti od jednotlivých nákladov jednotlivých dopravcov 

a jednotlivých prevádzkových parametrov. Okrem úspory dopravca získa aj funkcie, ktoré sa dajú 

len ažko premietnu  do nákladov. Dané funkcie nepomáhajú len k optimalizovaniu nákladov 

a prevádzky, ale aj ku skvalitneniu prepravných služieb. 

Na nasledujúcom obrázku (Obr. 2) sú znázornené celkové ro né náklady bez využívania 

informa ného systému, celkové ro né náklady s využívaním informa ného systému a úsporou 5 % 

z nákladov na pohonné hmoty a celková ro ná úspora. 
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Obr. 2 Ro né náklady bez IS, s IS a úsporou 5 % z nákladov na PHM a celková ro ná úspora 
€/rok 

Príspevok je spracovaný v rámci riešenia inštitucionálneho výskumného projektu - 

3/KCMD/2013 „Vz ah medzi kvalitou hromadnej osobnej dopravy a ekonomikou dopravy“. 
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SELF-SERVICE ZA ÍZENÍ NA LETIŠTÍCH JAKO TREND V 

LOGISTICE CESTUJÍCÍCH 

Abstrakt: lánek se zam uje na moderní self-service (samoobslužná) za ízení na letištích, jež jsou 

v nyn jší dob  trendem a nástrojem pro zvýšení propustnosti terminál , rovn ž jako pohodlí 

cestujících. Konkrétn  je uveden p íklad návrhu možností aplikace t chto za ízení v Terminálu 2 

Letišt  Václava Havla 2. Pomocí simulace je odhadnut efekt navrhovaných zm n a posouzena jejich 

vhodnost.  

Klí ová slova: self-service za ízení, tok cestujících, letištní terminál, simulace

Úvod 

asová náro nost odbavení a bezpe nostní kontroly cestujících zna n  znevýhod uje 

leteckou dopravu oproti kup íkladu konkuren ní železni ní doprav , proto je kladen nárok 

na optimalizaci jejich jednotlivých díl ích proces . Snahou každého letišt  je tyto asy snižovat a 

tím dodat letišti na jak atraktivit  pro cestující a letecké spole nosti, tak na konkurenceschopnosti. 

lánek analyzuje možnosti optimalizace procesu odbavení integrací samoobslužných za ízení. Ty 

by mohly nabídnout možnost snížení asových nárok  na pr chodnost systémem a tím zvýšení 

pohodlí cestujících a zárove  také, jakožto nový technologický trend, p isp t k modernizaci letišt . 

Analýza vychází z konkrétního p ípadu provozu na Letišti Václava Havla Praha, a to v Terminálu 2 

v období jara roku 2013. 

1.  Využití self-service systém  v letištních terminálech 

V posledních letech dochází k neustálé inovaci v technologii a zp sobu odbavení. Po átkem 

devadesátých let dvacátého století byl uveden systém CUTE (Common Use Terminal Equipment), 

který umož oval jednotlivým leteckým spole nostem sdílet check-in p epážky. Vedle t chto 

klasických p epážek, kde jsou cestující obsluhováni personálem letišt , se o dekádu pozd ji za aly 

objevovat I samoobslužné kiosky. Primárn  byly instalovány leteckými spole nostmi pro jejich 

vlastní využití.  

K vyvinutí této technologie byly inspirovány samoobslužnými technologiemi v jiných 

odv tvích, jako je nap . bankovnictví. Efekt zvýšení produktivity, snížení náklad  a snížení doby 

ekání zákazník  tak motivoval letecké spole nosti k zavedení kiosk , které by vedle t chto p ínos

p isp ly k efektivn jšímu využití asto nedostatkového prostoru v letištních terminálech. Poprvé 

se objevily na letištích Vancouver a Tokyo Narita, a to v roce 2002. Náklady na údržbu a investici 
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byly však vysoké, navíc kiosk m chyb l spole ný standard. Proto byla pozd ji vyvinuta 

technologie sdílených samoobslužných kiosk , tzv. Common Use Self Service (CUSS), která 

umož uje sdílení t chto náklad  mezi jednotlivými leteckými spole nostmi a p ispívá ke snížení 

po tu kiosk , což je z hlediska efektivity využití prostoru v terminálu a lepší orientace cestujících 

velmi p ínosné.  

V únoru roku 2004 využívalo CUSS za ízení 10 letiš , zatímco o deset let pozd ji bylo 

možné setkat se s CUSS na 86 letištích. Kiosky využívají v tšinou aliance leteckých spole ností. 

Jejich p edností je možnost variabilního umíst ní kdekoliv v prostoru, a  už v terminálu letišt  nebo 

mimo n j. Umíst ním kiosku na parkovišt , na nádraží, do p j ovny automobil i nap . na hotely 

dochází k redukci p ítomnosti tvorby front v samotném terminálu letišt . Jedinou jevící se 

nevýhodou je ztráta individuálního vlivu leteckých spole ností na proces odbavení. (1)  

V roce 2004 byl uveden projekt Simplyfying the Business, jehož cílem bylo využít 

technologii ke zjednodušení proces  a snížení náklad . Jako prost edky k tomu m ly vést 

elektronické letenky opat ené árovým kódem, RFID (Radio Frequency Identification) 

pro zavazadla, bezpapírový cargo management a rozší ení využití CUSS. V rámci tohoto projektu 

byl v roce 2010 uveden díl í projekt Fast Travel, který je zam en na rozší ení technologie self-

service, tedy samoobslužných za ízení. Nástroje tohoto projektu jsou zobrazeny na obrázku 1. (2)  

Obr.1 Nástroje projektu Fast Travel 
Zdroj: (2)  

Strategií projektu Fast Travel je využívat samoobslužná za ízení, aby cestující nemusel být 

obsluhován personálem. Ta lze využít pro adu proces , jež jsou zobrazeny na obrázku 1, a  už se 

jedná o check-in pomocí mobilních i internetových aplikací, skenování ID dokument  pro 

verifikaci dat na kioscích, získání nové letenky na kiosku v p ípad  zpožd ní, Self Service Bag 
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Drop (samoobslužné p epážky pro odbavení zavazadel), vyhledání polohy zavazadla nebo boarding 

(nástup do letadel) pomoci automatických branek.  

Na konci roku 2012 bylo 106 pár  letiš /leteckých spole ností v souladu s Fast Travel. 

Cílem pro konec roku 2013 je dokon ení implementace projektu na 20 % z veškeré p epravy. 

P ínosem projektu pro cestující je nár st rychlosti toku cestujících a zvýšení pohodlí. Pro letecké 

spole nosti je atraktivní zejména zjednodušení proces , snížení náklad  a zlepšení služeb 

zákazník m, které je vedle efektivn jšího využití existující infrastruktury p ínosem i pro letišt . (2)  

Statistiky International Air Transport Association (IATA) udávají, že v roce 2006 celých 26 

% všech p epravených cestujících využilo možnosti samoobslužného odbavovacího kiosku. (3) 

Sou asn  je v provozu okolo 5000 kiosk  na o ibližn  200 letištích sv ta, avšak podíl cestujících 

využívajících tohoto zp sobu odbavení klesl na p ibližn  20 %. D vodem k úpadku této pom rn

nové technologie je trend on-line odbavení a stále se rozši ující spektrum funkcí mobilních telefon . 

Tyto moderní nástroje jsou pro cestující asto p ijateln jší a pohodln jší volbou k odbavení. Anketa 

s názvem Airline Business IT Trends Survey 2012, uskute n ná spole ností SITA, ukázala, že 71% 

respondent  v í, že „chytré telefony“ (smartphones) budou spolu s internetem v roce 2015 

dominantními volby zp sobu odbavení. Pro letecké spole nosti to p ináší v porovnání s kiosky nižší 

náklady na údržbu t chto systém , jednodušší postup a rychlejší rozší ení na trhu.  

Kiosky však budou stále hrát hlavní roli pro cestující se zavazadlem. A koliv probíhají 

pokusy o vyvinutí systému, jenž by umož oval vytisknutí zavazadlového štítku p ímo 

 p i on-line internetovém odbavení (technologie home-printed bag tags), stále nebylo dosaženo 

výsledku. Jiným p íkladem je využití kiosk  cestujícími, kterým internet není dostupný. Jedná se 

zejména o cestující, kte í se navrací zp t do jejich domácí destinace.  

Dalším p íkladem uplatn ní samoobslužných kiosk  je nutnost skenování identifika ních 

pr kaz  v zemích, kde je vyžadováno zaslání Advanced Passenger Information („API údaje“) p ed 

p istáním daného letu. Mezi takové státy se adí nap . USA, Mexiko, Kanada, Korea, Sýrie, 

Japonsko i ínská lidová republika. Složení t chto údaj  se u jednotlivých zemí liší, mohou být 

požadovány i údaje o po tu spolucestujících. Ú el tohoto opat ení je zabránit ilegálním cestám. V 

tomto p ípad  není možné funkci kiosku nahradit mobilním ešením. Kiosky tedy budou mít 

alespo  v následujících letech stále roli klí ových nástroj  odbavení.  

Snahou leteckých spole ností, necháme-li stranou nízkonákladové letecké spole nosti, je 

maximalizovat pohodlí cestujících. Je tedy na cestujících, zda zvolí interakci s obsluhujícím 

personálem, samoobslužné za ízení i internetové nebo mobilní prost edí pro odbavení. 
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Lze p edpokládat, že zejména mladší generace bude volit kombinaci mobilního telefonu nebo 

internetu se skenováním pasu a odbavením zavazadla za pomoci samoobslužného za ízení.  

2.  P ípadova studie: Instalace Self Service Bag Drop p epážek v Terminálu 2 

Letišt  Václava Havla Praha  

Letišt  Václava Havla Praha má potenciál p estupního hubu dálkových let , atraktivitu 

nabývá jak svou geografickou polohou, tak velikostí. Zna né problémy však nastávají zejména 

v Terminálu 2 v dob  špi ky, kdy se p ed check-in p epážkami kumulují fronty cestujících, jak je 

znázorn no na obr. 2. Na letišti je cestujícím k dispozici 60 p epážek k odbavení. Vedle toho nabízí 

n které letecké spole nosti možnost odbavení na samoobslužných odbavovacích kioscích, tzv. 

CUSS kioscích, kterých je v Terminálu 2 celkem 17. 

Obr. 2 Regresní funkce vývoje po tu p íchod  osob do terminálu v modelovaném období 
Zdroj: autorka

Podle reálného provozu v Terminálu 2 Letišt  Václava Havla v období jara 2013 

byl v prost edí simula ního programu Tecnomatix Plant Simulation vytvo en výchozí model ásti 

letištního terminálu. Model je kalibrován na základ  reálných parametr , nam ených v období jara 

roku 2013, a to mezi 9:30 hod a 14:30 hod, tedy v etn  tzv. polední špi ky a je tak výchozím pro 

návrh možností zm n, které by v tomto konkrétním p ípad  mohly vést k optimalizaci systému. 

Následná simulace on ch úprav slouží k jejich vyhodnocení.  

Omezujícími kritérii zm n jsou provozní podmínky letištního terminálu, finan ní prost edky 

a s tím související personální zdroje, legislativa vztahující se k bezpe nosti v letecké doprav  a 

zachování ukazatele míry komfortu. Letišt  Václava Havla Praha, stejn  jako v tšina 
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mezinárodních letiš , uvádí ve smlouvách o garantované úrovni služeb Service Level Agreement 

(SLA) maximální dobu ekání, nej ast ji 10 nebo 15 minut. (4) Pro plánování implementace 

samoobslužných za ízení se uvažuje ekací doba na obsluhu maximáln  5 minut. Co se tý e 

zmín ných personálních zdroj , sou asný po et zam stnanc  je uvažován jako stropní limit pro 

návrhy. Provozními podmínkami se rozumí zejména prostorové možnosti terminálu.  

Respektujíce daná omezující kritéria byly navrženy možné zm ny v odbavení, tak, aby byla 

v ideálním p ípad  navýšena propustnost systému. Veškeré návrhy byly následn  v praxi 

konzultovány, aby se abstrahovalo od p ípadných nerealizovatelných vizí.  

2.1 Návrh zm n v odbavení – Návrh 1  

Jednou z možností, jak lépe využít stávající CUSS kiosky a tak snížit as, pot ebný 

na odbavení, je zavést do provozu Self Service Bag Drop p epážky s možností tisku zavazadlového 

štítku. Samotné CUSS kiosky totiž nemusí být pro cestujícího na první pohled natolik atraktivní, 

aby jej využil, vezme-li se v úvahu, že musí po odbavení na kiosku dále navštívit Baggage Drop Off 

p epážku, a tak vystát další frontu. Dle ankety uskute n né v roce 2012 je celých 53 procent 

cestujících tohoto názoru. (5) 

Princip t chto samoobslužných p epážek k odbavení zavazadla je velmi jednoduchý. 

Cestující využije online odbavení, mobilního odbavení, nebo odbavení pomocí kiosku na letišti. 

Poté p iloží árový kód na palubním lístku ke te ce, která identifikuje cestujícího, vytiskne si 

zavazadlový štítek (bag tag) a svá zavazadla ozna ená štítkem odloží na k tomu ur ené místo. 

Za ízení na te licen ní íslo štítku, tzv. Licence Plate Number (LPN) a v informa ním systému jej 

uvede do spojení s cestujícím.  

Pokud je zavazadlo v souladu s pravidly letecké spole nosti, odpraví jej pás, obdobn  jako u 

klasických check-in p epážek, do t ídírny zavazadel. Self Service Bag Drop jsou již realitou i na 

Evropských letištích. Na obrázku 3 jsou znázorn ny Self Service Bag Drop p epážky, sloužící k 

odbavení let  spole nosti Emirates na letišti v Dubaji a spole nosti Lufthansa na letišti ve 

Frankfurtu, a to v etn  nazna ení obsluhy a odkládání zavazadel ozna enách zavazadlovým 

štítkem. Výhodn ji se ale jeví zejména využívání spole ných za ízení více leteckými spole nostmi 

(CUSS). To redukuje náklady na infrastrukturu, zvyšuje pr chodnost systému a snižuje fronty, 

zejména ve špi ce.  
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Obr. 3 Self Service Bag Drop na letištích v Dubaji a ve Frakfurtu
Zdroj: autorka  

Zavedení Self Service Bag Drop tedy zvýší atraktivitu self service kiosk . Dle IATA 

Baggage Report 2012 využívá kiosky dobrovoln  8 % cestujících, p i emž služeb samoobslužných 

za ízení využije k odbavení 68 %. Podíl 60 % z toho tvo í internet a mobil, zbylých 32 % 

cestujících využívá klasického odbavení na check-in p epážce. Poptávka po samoobslužných 

kioscích k odbavení zavazadel je 65 %, 35 % cestujících dá p ednost interakci s personálem. Dle (5) 

celých 53 % cestujících nepovažuje za vhodný zp sob odbavení prost ednictvím CUSS kiosk , 

jestliže pak mají stát další frontu na p epážkách k odbavení zavazadla.  

Pokud by byly zavedeny p epážky Self Service Bag Drop, bylo by pro t chto 53 % 

cestujících atraktivní v jistých p ípadech využívat i kiosky, tím by se využití kiosk  mohlo zvýšit na 

celých 62 %. Tato hodnota však není p edpokládatelná. Výsledky ankety zohled ují jen názor 

cestujících na tuto problematiku, lze p edpokládat, že ást z nich bude, pokud budou mít tu 

možnost, nadále využívat odbavení prost ednictvím telefon  a internetu nap íklad z pohodlí svého 

domova.  

Navíc rozši ování tzv. chytrých telefon  vede k zp ístup ování odbavení po telefonu. V roce 

2015 se dle (6) p edpokládá cca 67 % odbavení p es web, tedy prost ednictvím t chto telefon  nebo 

osobního po íta e, dále pak 12 % odbavení na klasické p epážce a 21 % využití kiosk . P i 

zohledn ní pr m rného modelovaného podílu 40 % cestujících bez zavazadel a poptávky 65 % po 

Self Service Bag Drop lze dojít k p edpoklad m, uvedeným v tabulce 1. 
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Tabulka 1: Rozd lení cestujících dle preferovaného typu odbavení 

MOBILNÍ/INTERNETOVÉ ODBAVENÍ 
67 %

cestující bez zavazadel 77 %
využití self service bag drop 26 %

odbavení na klasických p epážkách 14 %
odbavení na klasických check–in p epážkách 12 %

odbavení na kiosku 21 %
využití self service bag drop 9 % 

odbavení na klasických p epážkách 4 % 
cestující bez zavazadel 8 % 

 Zdroj: autorka 

Na základ  t chto odhad  lze do budoucna p edpokládat využití Self Service Bag Drop za 

modelem daných podmínek (tedy uvažovaný 50 % podíl odbavení nízkonákladových dopravc  s 30 

% podílem cestujících se zavazadlem a zbytek odbavení klasických dopravc  s 90% podílem 

cestujících se zavazadlem) celými 45 % cestujících. Klasické p epážky k odbavení by využívalo 18 

% cestujících. 

Na letišti Frankfurt bylo nam eno 20 hodnot, vypovídajících o dob  trvání procesu 

odbavení. Jejich pr m r inzerované hodnot  neodpovídá, a to zejména z d vodu asové náro nosti 

manipulace s vytisknutým zavazadlovým štítkem. Nam ené procesní asy se pohybují v rozmezí 

58 - 119 s. Pr m rem t chto hodnot je 70 s. 

2.2 Návrh zm n v odbavení – návrh 2  

Další navrhovaná zm na taktéž apeluje na zvýšení využívání CUSS kiosk , navíc umož uje 

snížení asu pot ebného pro odbavení na Self Service Bag Drop p epážkách. Spo ívá v myšlence, 

že cestující mohou strávit obsluhou Self Service Bag Drop kratší as, pokud budou mít již p edem 

vytišt ný zavazadlový štítek, který si sami za zavazadlo p ipevní. Na samoobslužné p epážce by 

poté pouze naskenovali kód své letenky a zavazadlový štítek, za ízením by došlo jen ke kontrole 

hmotnosti a rozm r  zavazadla. Pokud by systém shledal tyto atributy za nevyhovující, vyzval by 

cestujícího k platb  za nadrozm rné zavazadlo. Možnost platby by byla umožn na zárove  i na 

kiosku, a to pro tu ást cestujících, kte í si jsou v domi p esáhnutí limit  na jejich zavazadlo. 

Obrázkem 4 je pomyslná asová osa, znázor ující rozdíl v zavedení této technologie oproti 

návrhu A. as tisku zavazadlového štítku je zanedbatelný, m že být vytisknut p ímo p i tisku 

palubní vstupenky. Cestující by pak p ipevn ní štítku k zavazadlu provedl v ase, kdy se p emis uje 

z kiosku na Self Service Bag Drop p epážku, a to kdekoliv v prostoru. Výrazn  by se tak snížila ta 

ást z doby trvání obsluhy samoobslužné p epážky, která je nejvíce ovlivn na lidským faktorem. 

Cestující, kte í nejsou zvyklí využívat samoobslužné technologie, zde tráví zbyte n  nadm rné 

množství asu, což by se tímto eliminovalo. 
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Obr. 4 asová osa znázor ující dobu odbavení p i navrhovaných zm nách 
Zdroj: autorka  

Funkci tisku zavazadlových štítk  již nová generace kiosk  nabízí. Spekuluje se také 

o zavedení tzv. „home-printed bag tag“, tedy technologie, kdy si cestující m že sv j štítek 

na zavazadlo vytisknout v rámci internetového odbavení. P i plné implementaci t chto inovací v 

odbavení cestujících by pak posta ovalo po ízení samoobslužných p epážek k odbavení zavazadel s 

omezenými funkcemi (bez možnosti tisku zavazadlových štítk ), jež jsou pro letišt  a aerolinky 

finan n  dostupn jšími.  

2.3 Simulace navržených zm n 

Simulací bylo zjišt no, že p i stanovení maximální doby ekání 5 minut ve front

p ed za ízením je p i stávajícím provozu, daných modelových podmínkách a uvažované 

dob  70 s na obsluhu za ízení jedním cestujícím je ideální po ídit 10 samoobslužných p epážek 

s funkcí tisku zavazadlového štítku (Návrh 1). Uvažován je provoz CUSS, tedy spole né využívání 

za ízení více leteckými spole nostmi. Modelov  je umožn no využívat za ízení všem leteckým 

spole nostem. 

Pro Návrh 2 (tedy využití kiosk  s funkcí tisku zavazadlového štítku namísto stávajících 

a instalaci Self Service Bag Drop) je p i stejných stanovených podmínkách posta ující instalovat 

5 Self Service Bag Drop. P edpokladem je možné využití cestujícím jakékoliv letecké spole nosti, 

tedy režim CUSS. Po et po ízených stroj  je však primárn  p ímo úm rný s náklady a rozhodnutí o 

tomto kvantu je v cí spole nosti Letišt  Praha, a.s., resp. operujících leteckých spole ností. Tyto 

návrhy jsou doporu ujícími. 

Jak zmín né p edpoklady využití, tak p edpoklady asové náro nosti odbavení jsou výchozí 

pro návrhy zavedení self-service p epážek v konkrétním p ípad  Terminálu 2 Letišt  Václava Havla 

Praha. Tyto návrhy byly modelovány v prost edí simula ního programu Tecnomatix Platn 

Simulation. Modelován je proces od prvotního kontaktu cestujícího s odbavením až po vstup 

cestujícího do SRA – tedy v etn  bezpe nostní kontroly. Následn  byl simulován provoz p i dle 
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návrh  modifikovaném odbavení a varianty porovnány s provozem za stávající situace. Výsledky 

simulací jsou shrnuty v tabulce 2. 

Tabulka 2: Data získaná simulací 

Varianta Praktická propustnost systému 
odbavení a bezpe nostní 
kontroly [PAX/hod] 

Maximální fronta p ed check-in 
[PAX] 

Stávající systém odbavení 589 21 
Návrh 1 656 9 
Návrh 2 656 9 

Zdroj: autorka  

Z tabulky 2 je patrné, že varianty 1 a 2 p ináší p i sou asném provozu a p i stávajícím 

uspo ádání bezpe nostní kontroly stejný užitek. Varianta 2 je však finan n  nákladn jší, 

jde o zám nu všech CUSS kiosk  za nové typy. P i stávajícím provozu se jeví výhodné prvn

instalovat Self Service Bag Drop p epážky pro odbavení zavazadel. Ty by mohly doplnit služby 

self-service na letišti, které prozatím p edstavují jen CUSS kiosky. Lze p edpokládat jisté navýšení 

atraktivity t chto za ízení, navíc i snížení doby odbavení a snížení personálních náklad . Teoretické 

navýšení propustnosti p i daném provozu je 67 PAX/hod, pr m rný as strávený cestujícím v 

systému je pak snížen z p ibližné doby 16 minut na p ibližn  9 minut.  

Kumulace cestujících ve frontách je zna n  snížena, což p ináší navýšení komfortu 

cestujících a tím i úrovn  služeb. Letišt  je tak atraktivn jší jak pro cestujícího, tak i pro potenciální 

letecké spole nosti. Zárove  je kapacitn  umožn no odbavení v tšího po tu let  v daný as p i 

zachování úrovn  služeb.  

Do budoucna se dá uvažovat také o modern jších CUSS kioskách, které nabízí i tisk 

zavazadlových štítk . Z d vodu neustálých inovací ve vývoji techniky není vhodné investovat do 

t chto za ízení v sou asné dob , protože by p i nyn jším objemu provozu tento krok nem l zásadní 

význam, snad jen krom  p ínosu v podob  modern jšího vybavení terminálu. Pokud se bude provoz 

v budoucnosti zna n  navyšovat, je vhodné zvážit p ípadný p ínos v té dob  sou asné generace 

kiosk .  

Instalace Self Service Bag Drop je vázána na upgrade jednotného prost edí Common Use 

Terminal Equipment (CUTE) na standard Common Use Passenger Processing System (CUPPS), 

tedy krok kup edu novým technologiím. Samotná instalace branek ani Self Service Bag Drop není 

prozatím naplánována, nicmén  do budoucna se uvažuje o pilotním provozu. 
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Záv r

lánek shrnul možnosti využití moderních self-service za ízení na letištích, jejich výhody a 

úskalí. Jedná se o progresivní technologii, která si nachází svou roli i v letecké doprav , respektive 

v procesech spojených s toky cestujících terminálem. Vzhledem k tomu, že se v evropském 

kontextu jedná o záležitost zatím nep íliš rozší enou, je bezesporu zapot ebí analyzovat možnosti 

využití t chto typ  za ízení na místních letištích. Jako konkrétní p íklad byl uveden Terminál 2 

Letišt  Václava Havla Praha.  

Navrženy byly 2 možnosti zm n ve stávajícím procesu odbavení cestujících. Prvním z nich 

je využití Self Service Bag Drop p epážek pro odbavení zavazadla. Druhým návrhem je krom

instalace Self Service Bag Drop navíc po ízení CUSS kiosk  s funkcí tisku zavazadlových štítk . 

Návrhy jsou v po adí ozna eny jako 1 a 2. P edpokladem pro ob  tyto varianty je p echod 

z jednotného prost edí CUTE na CUPPS. Simulace ov ila pro maximální dobu ekání ve frontách 

5 minut p ed samoobslužnými za ízeními p i sou asném provozu optimální po et 10 Self Service 

Bag Drop za ízení pro návrh 1 a 5 Self Service Bag Drop pronávrh 2.  

Simulace provozu p i takto navržených modifikacích odbavení prokázala ve sledovaném 

období možnost zvýšení praktické propustnosti systému odbavení a bezpe nostní kontroly p i 

daném rozsahu dopravy až o 11 % a zárove  tak snížení výskytu front p ed jednotlivými díl ími 

procesy. U obou návrh  lze pozorovat shodný progres, oba návrhy mají tedy stejný efekt na zvýšení 

propustnosti. Návrh 2 je však finan n  nákladn jší. Proto je vhodné prvn  preferovat p i daném 

objemu dopravy Návrh 1. S instalací modern jších kiosk  CUSS, které by umož ovaly tisk 

zavazadlových štítk  (Návrh 2), je vhodné vy kat a po ídit tak v p ípad  navýšení provozu co 

nejmodern jší dostupné za ízení. P i nár stu toku cestujících by pak sv j efekt jednozna n  m ly.  

V neposlední ad  je t eba zmínit, že v praxi bývají v nyn jší dob  samoobslužná za ízení typu 

Self Service Bag Drop asto nabízeny jako alternativa klasického odbavení na check-in p epážce. 

Cestující si m že sám vybrat, jakou cestu odbavení si zvolí. Konzultací na letišti Frankfurt bylo zjišt no, 

že v p ípad  této dobrovolné volby si cestující vesm s volí klasické p epážky. Podíl t ch, kte í se odbaví 

na Self Service Bag Drop, byl tamními pracovníky odhadnut na 5 - 10 %, jedná se zejména o mladší 

generaci. Lze to vysv tlit faktem, že cestující nejsou na tento typ odbavení prozatím zvyklí a asto si s 

obsluhou za ízení nev dí rady. Toto procento se neustále navyšuje, v horizontu p ti let o ekávají stejný 

zájem u obou variant odbavení. Je tedy jen otázkou asu, kdy budou cestující bez obav p istupovat i k 

tomuto druhu odbavení. 
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GLOBALIZACE A PODNIKATELSKÉ PROST EDÍ 

Abstrakt: lánek se zabývá problematikou globalizace a její vliv na podnikatelské prost edí. 

P sobením globalizace se konkurence mezi r znými trhy rozší ila po celém sv t . Podniky tak musí 

neustále zlepšovat logistické procesy s cílem snižovat náklady, aby m li konkuren ní výhodu.   

Klí ová slova: globalizace, konkurence, trh 

Úvod 

Sou asná podoba globalizovaného podnikatelského trhu klade na spole nosti stále rostoucí 

nároky, ale p ináší také nové p íležitosti, které lze využít k rozvoji podnikatelských aktivit. Dochází 

ke snižování rozdílu v podmínkách podnikání, p ístupu ke zdroj m i k zákazník m. Spole nosti 

musí najít zp sob, který jim umožní dosáhnout konkuren ní výhody, jedin  odlišením se v ur itém 

sm ru mohou usp t, zachovat svou existenci a generovat p ínosy svým vlastník m i celé 

spole nosti. 

Globalizace a eská republika 

P sobením globalizace se konkurence mezi r znými trhy rozší ila po celém sv t . 

V sou asné dob  si mnoho firem všudyp ítomné dopady globalizace již uv domilo a chápe je jako 

p irozenou sou ást podnikatelského prost edí. Hlavním cílem podnikaní v tomto prost edí je 

p ijímat konkurenci a chopit se šance být úsp šný na národní nebo mezinárodní úrovni.[1] 

Zahrani ní obchod je jakákoliv podnikatelská innost, která uskute uje vývoz i dovoz. 

Sb r dat o zahrani ním obchodu provádí eský statistický ú ad pomocí systém  Intrastat 

a Extrastat, data jsou získávána p ímo od spole ností, které obchodují se zahrani ními partnery. 

Následující obrázek 1 znázor uje zahrani ní obchod eské republiky s vybranými zem mi. 
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Obr. 1 Export a import R v mil. K  v doložkách FOB/CIF roku 2010 
Zdroj: [2], [3] 

Z obrázku 1 vyplývá ur itá exportní síla eské republiky, s tou je ale také spojena závislost 

na mezinárodních trzích. Z N mecka jako nejsiln jší ekonomika Evropy, je importováno do eské 

republiky zboží v hodnot  613 698 mil. K , export eské republiky do N mecka dosahuje hodnty 

819 245 mil. K . Další významný fakt, který lze vy íst z obrázku 1 je hodnota exportu a importu 

v obchodním vztahu s ínou, kde objem importu (295 799 mil. K ) je mnohem vyšší než objem 

exportu (23 179 mil. K ). [2], [3] 

Evropská integrace 

Evropské integra ní úsilí významn  p isp lo k postupné hospodá ské integraci evropského 

prostoru, nap . r. 1960 vytvo ení celní unie, vnit ního evropského trhu volného obchodu a vytvo ení 

základ  hospodá ské a m nové politiky. Vytvo ením vnit ního trhu volného obchodu reagují zem

Evropského Spole enství na možné nebezpe í globalizace. Otev ením tohoto trhu vzniká v tší trh, 

kde je mnohonásobn  v tší síla konkurence a bez pravidel m že dojít k oslabení ekonomiky všech 

lenských stát . Vzniká tedy základní myšlenka evropského vnit ního trh, který podléhá jednotným 

pravidl m hospodá ské sout že. Tento evropský hospodá ský prostor v Evrop  se opírá o 4 základní 

svobody: volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. [4] 

Fáze globalizace 

Technický pokrok v doprav  a komunika ních technologiích, ale také politická podpora, 

zp sobily, že si jsou regiony, státy, i kontinenty k sob  blíže. Obrázek 2 znázor uje t i hlavní fáze 

globalizace. Zatímco zpo átku byly prodejní operace provád ny jen exportem z hlavního sídla 
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firmy, v polovin  minulého století za ínají producenti své výrobní podniky budovat i v zahrani í. 

Dnes je obchodní sí  ovlivn na komplexní mezinárodní spoluprací s úzkými vazbami mezi sebou. 

[5] 

Obr. 2 Vývojové fáze globalizace
Zdroj: [6] 

Období po roce 1850 p ineslo významné technické a hospodá ské inovace. Jedním 

z významných vynález  byla železni ní doprava, která byla využitelná pro obchodování 

se vzdálenými partnery. Také pokroky v oblasti výroby a výrobních za ízení vedly ke vzniku 

masové produkce, což umožnilo vysoké úspory z rozsahu, na druhé stran  vedly k vytvo ení 

základ  první akciové spole nosti a tak i k první možnosti získávání kapitálu. Ten se zpravidla 

využíval k rozprodání zboží v zahrani í. Centrální ízení z jednoho závodu bylo ale obtížné, protože 

chyb la komunika ní technika na pot ebné úrovni, proto byly dosti omezeny možnosti p sobení 

na zahrani ních trzích. To byl hlavní d vod, pro  podnikatelé cht li své podnikatelské innosti 

rozši ovat do jiných zemí a vybudovat tam své závody. 

Obzvláš  po první sv tové válce vznikaly velké podniky, které jsou úsp šné dodnes 

nap . Siemens, IBM nebo Daimler. Rozvoj telekomunika ní techniky umožnil pr myslovým 

podnik m rozší it své výrobní aktivity do zahrani ní, kde do této doby byla p evážn  jen distribu ní 

místa, tím došlo k p íznivým synergickým efekt m a dosažení úspor z rozsahu. Na expanzivní 

strategii na zahrani ních trzích m ly spole nosti dostate né finan ní prost edky ze svého hlavního 

sídla, proto mohly asto koupit spole nost na cílovém trhu již zab hlou, což nov  p istupující 
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spole nosti mohlo napomoci v orientaci na trhu i nap . pochopení mentality pracovník . 

Zahrani ní výroba m la za cíl dobýt nov  otev ený trh. Touha po zp ístupn ní zahrani ních trh

plynula p edevším z nasycení trh  v rozvinutých zemích (domácích trh ), spole nosti m ly na 

domácích trzích vysoký podíl a další potenciál se zde již nenabízel. 

V období po roce 1980 byla Evropa ovlivn na EHS/EU (Evropské hospodá ské spole enství 

/ Evropská unie) , ale také celní dohodou GATT (Všeobecná dohoda na clech a obchodu - z angl. 

General Agreement on Tariffs and Trade), což vedlo k vytvo ení sít  stát , které spolu 

spolupracovaly. Tato dohoda p inesla mnohem jednodušší podmínky pro obchodování. 

Globaliza ní tendence podpo il také technologický pokrok v komunikacích, kdy bylo možné 

vybudovat vnitropodnikovou a mimopodnikovou komunikaci s celkem nízkými náklady. Celkové 

nízké transak ní náklady p i obchodování se zbožím vedli k možnosti CKD (Complete Knock 

Down – dodávka komponent  v nejvyšším stupni rozloženosti) a SKD (Semi Knock Down – 

dodávka díl  v nižším stupni rozloženosti) montáže.  

Tyto montáže jsou typické p edevším pro automobilový pr mysl U tohoto druhu výroby je 

možné centráln  vyráb t finální výrobky a komponenty vyráb t decentralizovan , což pomohlo 

v každém stát  p izp sobit výrobu požadavk m zákazníka. Další fáze globalizace byla 

zaznamenána na konci 90. let, kdy podniky necht ly jen decentralizovan  vysoce ú inn  vyráb t, 

nýbrž cht ly všem svým závod m poskytnout stejné know-how a zapojit všechny závody do 

d ležitých projekt  spole nosti. [6] 

Záv r 

Nutnou podmínkou existence spole nosti je neustálý proces optimalizace náklad

a uplat ování logistiky. Správné upla nování logistiky je p irozeným nástrojem konkuren ního boje 

a m že tvo it rozhodující strategickou výhodu. Efektivní ízení náklad  spole nosti m že 

rozhodovat o existenci podnikatelského subjektu. 

Tento lánek vznikl za podpory ešení projektu „Podpora stáží a odborných aktivit p i 

inovaci oblasti terciárního vzd lávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice, reg. .: 

CZ.1.07/2.4.00/17.0107“, v  týmu Logistika a logistické technologie. 
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NÁKLADY OPERÁTOR  DOPRAVY 

Abstrakt: P ísp vek se zabývá interními i externími náklady operátor  dopravy v jednotlivých 

druzích dopravy z pohledu amerických a evropských studií.   

Klí ová slova: náklady, operátor dopravy, studie 

Úvod 

Operátory dopravy tvo í letecké spole nosti, podniky zajiš ující silni ní dálkovou p epravu, 

dopravní podniky MHD a železni ní spole nosti. Spole ným rysem všech t chto spole ností je, že 

to jsou „multi-produk ní“ firmy, což znamená, že mohou vozit jak náklad, tak cestující, a navíc 

uvnit  každé z t chto kategorií obvykle zajiš ují velmi rozdílné služby pro r zné skupiny zákazník . 

P esto tyto spole nosti využívají celou adu spole ných vstup .  

Náklady nákladní a osobní dopravy se liší, což je dáno cílovou destinací ale i asem 

v pr b hu dne, kdy se služba uskute ní. 

Nákladové funkce 

Nákladové funkce by v ideálním p ípad  m la vyjad ovat závislost na velké ad  variabilit, 

které mohou nastat, avšak statistické metody neumož ují p esné ur ení takovýchto funkcí. Proto se 

nákladové funkce zjednodušují a vyjad ují se jako závislost pouze n kolik významných faktor , 

kterými m že být:   

• Celkové osobní doprava Qv

• Celková nákladní doprava Qm

• Pr m rná váhu nákladu T 

• Pr m rná délka trasy L 

• Celková délka sít  N 

Ekonomický model takové funkce pak má tvar: 

),,,,( LNTQmQvfC =

Náklady dopravy nebo p ímo operátor  dopravy se zabývala celá ady studií, ve kterých se 

objevují r zné p ístupy k vyjád ení náklad  a r zné modely. Jedním z nich je vyjád ení úspor 

z rozsahu podle Diaze a Cortese: 
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Problémem tohoto modelu však je, že se v n m uvažuje jak velikost dopravy, tak velikost 

dopravní sít , což postrádá reálný ekonomický i manažerský smysl, nebo  proporcionální nár st 

po tu uzl  a linek není konzistentní. 

V p ípad , že po et velikost sít  z stane konstantní, je možné model upravit na tento tvar: 
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Nej ast ji se však pro modely popisující náklady používají translogaritmické funkce, a to 

p edevším logaritmická nákladové funkce. P íkladem je Cobb-Douglasova funkce náklad : 

dcb
M

a
V LNQQC =

Americké studie náklad  dopravy 

Velká ást studií je zam ena na silni ní dopravu, avšak vyskytují se i intermodální, které 

nap íklad porovnávají náklady (v $/oskm) na dopravu mezi m sty Los Angeles  a San Francisko. 

Tabulka1: Kategorie naklad

Kategorie náklad  Letecká doprava Vysokorychlostní vlak Dálnice
Infrastruktura (výstavba, údržba) 1,82 12,90 1,2, 
Operáto i: kapitál 6,06 1,00 0,00 
Operáto i: náklady operátor  3,40 5,00 0,00 
Nehody 0,04 0,00 2,00 
Kongesce 0,17 0,00 0,46 
Hluk 0,43 0,20 0,45 
Zne išt ní  0,09 0,00 0,31 
Uživatelé: pen žní náklady 0,00 0,00 8,60 
Uživatelé: as 1,14 4,40 10,00 
Celkové 13,15 23,50 23,02 

Zdroj: Levinson et al 2008 

Uvedená studie ukazuje na rozdíl mezi celkovými náklady, které jsou mezi r znými druhy 

dopravy (v letecké doprav  jsou náklady na 1 oskm nejnižší), a také rozdíly mezi r znými druhy 

nákladu v rámci jednoho druhu dopravy (nap íklad výstavba trat  pro vysokorychlostní vlak má 

náklady nejvyšší, u letecké dopravy je pot eba velký kapitál operátor , v silni ní doprav  p ipadají 

nejvyšší náklady uživatel m). 
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Mezi analýzy zam ené na silni ní dopravu lze za adit Litmannovu studii1. 

Nejv tší podíl na nákladech podle nich tvo í náklady interní. Nejv tší kategorie jsou 

cestovní as, vlastnictví vozidla, provoz vozidla a nehody. Externí náklady jsou relativn  nízké, ale 

jejich po et je rozsáhlý. 

Obr. 1 Náklady na automobil 

Na uvedeném grafu je názorn  ukázána velikost náklad  v dolarech v závislosti na ujetých 

mílích vozidlem. Zkoumané náklady jsou: 

• uživatelský as 

• vlastnictví vozidla 

• provoz vozidla 

• vnit ní nehody 

• dopady na zábor p dy 

• externí parkování 

• kongesce 

• parkování - interní 

• zne išt ní vzduchu 

• vn jší nehody 

• hodnota p dy 

• zdroje 

• silni ní vybavení 

                                                 
1 http://www.vtpi.org/tca.pdf 
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• zne išt ní vody 

• m stské služby 

• vliv p ekážek 

• hluk 

• spravedlivost a volby 

• plýtvání  

Na dalším grafu je znázorn n rozdíl mezi náklady p i r zných podmínkách cestování. Je 

patrné, že n které náklady, jako parkování nebo kongesce, jsou významn  vyšší v dob  špi ek 

v m stských aglomeracích, zatímco jiné jsou t mito podmínkami ovlivn ny jen nepatrn . 

Obr. 2 Náklady automobilu podle cestovních podmínek

Evropské studie náklad  dopravy 

V Quinetov  studii jsou odhadnuté r zné druhy náklad  jako procento z HDP. Nejvyšší jsou 

samoz ejm  pen žní náklady (14%), ale pom rn  vysoké procento dosahují i náklady asové (8%). 

Náklady zne išt ní jsou 0,5% a náklady hluku jsou 0,3%. 

Asi nejobsažn jší studie, která byla provedena ve Velké Británii, byla provedena 

Sansomem. Tato práce byla zam ena jak na úplné náklady, tak i na náklady marginální, a to pro 

r zné modely. Také v ní je obsaženo porovnání náklad  a p íjm  získaných z dopravních operací. 

Na výsledcích je patrné, že existují významné rozdíly mezi výpo ty založenými na úplných 

nákladech a výpo ty založenými na nákladech marginálních. Lze konstatovat, že v pr m ru 

uživatelé silni ní sít  pokryjí v tšinu úplných náklad  odhadnutých z tzv. vysokých náklad  a více 
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než dvojnásobek náklad  odhadnutých z tzv. nízkých náklad , pokrývají marginální náklady jen 

z jedné t etiny až jedné poloviny. 

Tabulka 2: P ehled náklad  1 

Náklady (pence na 
vozokm) 

Pln  vymezené náklady Marginální náklady 
nízké vysoké nízké vysoké 

Náklady na kapitál v 
infrastruktu e 

0,78 1,34 - - 

Infrastrukturní 
provozní náklady a 
amortizace 

0,75 0,97 0,42 0,54 

Provozní náklady 
vozidla 

0,87 0,87 0,87 0,87 

Kongesce  - - 9,71 11,16 
Externí náklady nehod 0,06 0,78 0,82 1,40 
Zne išt ní vzduchu 0,34 1,70 0,34 1,70 
Hluk 0,24 0,78 0,02 0,05 
Zm ny klimatu 0,15 0,62 0,15 0,62 
Nezaplacená da  0,15 0,15 0,15 0,15 
Suma náklad  3,34 7,20 12,32 16,32 

Zdroj: Sansom 

Tyto údaje jsou pr m rné, avšak mezi r znými druhy vozidel jsou velké rozdíly. Dá se íci, 

že v tšina vozidel, krom  autobus , pokrývá více než úplné náklady (nízké), avšak žádné vozidlo 

nepokrývá své marginální náklady. To se týká pr m rných ísel, vyšší pokrytí marginálních 

náklad  je dosahováno na silnicích menších m st a venkovských oblastí. Ve velkých m stských 

aglomeracích a uvnit  Londýna je situace opa ná. Je tedy pot ebné, aby se do úvahy braly více 

marginální náklady místo prostého porovnávání celkových náklad  a p íjm . 

Naproti tomu je vid t, že v železni ní doprav  je v tší provázanost mezi úplnými a 

marginálními náklady.  
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Tabulka 3: P ehled náklad  2 

Náklady (pence 
na vozokm) 

Pln  vymezené náklady Marginální náklady 
nízké vysoké nízké vysoké 

Infrastruktura 5,33 3,41 0,42 1,19 
Provozní 
náklady vozidla 

7,07 9,28 7,07 9,28 

Elekt ina  - - 0,23 - 
Kongesce    0,18 0,00 
Zne išt ní 
vzduchu 

0,46 0,68 0,46 0,68 

Hluk 0,16 0,37 0,16 0,37 
Zm ny klimatu 0,12 0,33 0,12 0,33 
Nezaplacená 
da

1,32  1,32  

Suma náklad  14,46 14,07 8,91 11,85 
Zdroj: Sansom 

P esto, že tato studie je jednou z nejobsažn jších, je její nevýhodou zam ení se pouze na 

jedinou zemi, tedy na Velkou Británii. V Itálii byla provedena obdobná analýza založená na oskm, 

ze které vyplývají vyšší náklady zne išt ní a menší náklady kongesce. 

Tabulka 4: P ehled náklad  3 

 Skleníkové efekty Zne išt ní vzduchu Hluk Nehody Kongesce Suma
Silni ní  
Osobní  0,74 2,37 0,75 3,27 0,99 8,11 
Soukromí uživatelé 0,81 2,45 0,80 3,67 1,08 8,80 
Automobily 0,83 2,52 0,52 3,19 1,18 8,23 
Motocykly 0,57 1,23 3,79 6,26 - 11,85
Mopedy 0,49 2,16 3,79 10,87 - 17,30
Autobusy 0,24 1,72 0,379 0,27 0,33 2,93 
Silni ní nákladní 1,04 7,26 2,09 0,77 1,35 12,51
Lehká vozidla 5,23 45,22 12,28 6,75 10,65 80,14
T žká vozidla 0,78 4,94 1,47 0,40 0,78 8,38 
Železnice 
Osobní 0,31 0,88 2,46 0,16 0,07 3,62 
Nákladní 0,33 0,65 4,16 0,05 - 5,19 
Letecká 
Osobní 1,17 1,04 1,65 0,14 0,01 4,02 
Nákladní 4,69 4,18 6,61 - - 15,48

Další studie (Infrass-IWW1) jsou odhadnuté náklady nehod, hluku, zne išt ní, zm ny 

klimatu i p írody pro všechny druhy dopravy, pro každou zemi na evropské úrovni. 

                                                 
1 http://www.unece.org/doc/poja/poja.uic.2.e.pdf 
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Následující graf znázor uje externí náklady (v EUR na 1000 oskm) pro r zné druhy 

dopravy. Je vid t, že nejvyšší jsou pro individuální automobilovou dopravu, nejnižší jsou naopak u 

železnice. Náklady jsou ješt len ny podle druh . U IAD jsou nejvyšší náklady nehod, pom rn

vysoké je i zne išt ní vzduchu a klimatické zm ny. U autobusové dopravy je nejvyšší zne išt ní 

vzduchu, u letecké to jsou klimatické zm ny. V železni ní doprav  jsou náklady hluku, zne išt ní 

vzduchu a klimatické zm ny zhruba na stejné úrovni. 

Obr. 3 Pr m rné externí náklady v osobní doprav  (2008) 

U nákladní dopravy jsou nejvyšší externí náklady v letecké doprav , kde jsou op t tvo eny 

z velké ásti zm nami klimatu. Náklady v silni ní doprav  jsou tém  stejné u osobní i nákladní 

dopravy. 

Obr. 4 Pr m rné externí náklady v nákladní doprav  (2008) 
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Záv r 

Dopravní náklady se skládají z n kolika ástí, z nichž n které jsou obtížn  vy íslitelné. 

Nejsnazší vy íslení je samoz ejm  pro p ímé pen žní náklady, obtížn jší to je u náklad

infrastruktury a nejv tší problém je s náklady životního prost edí. Pen žní náklady uživatel

automobil  mohou zahrnovat i znehodnocení kapitálové hodnoty, avšak tato ást náklad  je 

vnímána subjektivn , ne-li úpln  p ehlížena.  

Problematické vy íslení náklad  životního prost edí, bezpe nostních náklad , i asových 

náklad , je zp sobeno vlivy fyzikálními i vlivy ekonomickými. 

Velikost dopravních náklad  je velmi prom nlivá, nebo  závisí na velkém množství r zných 

faktor  – od typu vozidla, p es místo a as p emíst ní až po druh infrastruktury. Pokud se dopravní 

náklady pr m rují, m že docházet k chybám. 

Sv j význam zde hrají i dlouhodobé zm ny. Nap íklad podíl pen žních náklad  k HDP je 

klesající v uplynulých letech, což je možné vy íst v r zných statistikách. V t chto statistikách však 

už není zahrnuta skute nost, že ve stejné dob  došlo k rapidnímu zkvalitn ní zkoumaných služeb, 

a  už se jedná o rychlost dopravy, pohodlí i dostupnost automobil i cestování letadlem. 

Zatímco pen žní náklady klesají, další druhy náklad  získávají na významnosti. 

Samoz ejm  budou tyto náklady i nadále mén  d ležité než pen žní náklady, ale jejich význam 

poroste. Týká se to p edevším náklad  spojených s životním prost edím. Již byla u in na ur itá 

opat ení na snížení emisí apod., ale je pravd podobné, že se v budoucnosti objeví nové negativní 

dopady dopravy na p írodu nebo se ukáže, že n které dosud nedocen né vlivy jsou významn jší a 

bude pot eba s nimi nadále po ítat. 

Je tedy vid t, že dopravní náklady jsou na jedné stran  charakterizovány snižujícím se 

vývojem p ímých pen žních cen nebo náklad  a na stran  druhé tendencí rostoucích nepen žních 

cen nebo náklad . Dopravní náklady se stávají ím dál více externími, a to vyjad uje rostoucí 

pot ebu ve ejných zásah , aby se tyto externality kontrolovaly. 

P ísp vek vznikl za podpory ešení projekt  CZ.1.07/2.3.00/20.0226 „Podpora sít

excelence výzkumných a akademických pracovník  v oblasti dopravy DOPSIT a 

CZ.1.07/2.4.00/17.0107 Podpora stáží a odborných aktivit p i inovaci oblasti terciárního 

vzd lávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice. 
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BENCHMARKING V ZASÍLATELSTVÍ 

Abstrakt: lánek vysv tluje princípy benchmarkingu a jeho uplan ní v zasílatelských firmách. 

Auto i oz ejmují názor, že mnoho zasílatelských firem v eské republice nemá stabilní postavení na 

trhu a proto by bylo užite né pro n  vykonávat benchmarking a u it se tak od firem s podobním 

p sobením. V lánku je také spomenutý Kodex vedení benchmarkingu a Kodex jednání zasílatele.  

Klí ová slova: management, marketing, benchmarking, komodity zboží, tržní prost edí 

Aspekty a kategorie benchmarkingu 

Benchmarking je soustavný, systematický proces, který se zam uje na porovnání vlastní 

efektivnosti z hlediska produktivity, kvality a praxe se špi kovými spole nostmi, organizacemi a 

podniky. Informuje o výkonnosti t ch nejlepších, ukazuje na odstup od nich, identifikuje 

progresivní cíle, jichž musí být dosaženo v zájmu vyrovnání se s úrovní t ch nejlepších a jejich 

p edstižení a vede k naplánování a zavedení opat ení, která je nutno p ijmout. Benchmarking je 

nástroj napomáhající strategickému rozvoji logistického systému podniku, organizace, vyrovnání 

logistické úrovn  dce iných podnikatelských jednotek, distribu ních center atd. v rámci 

nadnárodních spole ností apod. 

Benchmarking se zam uje p edevším na t i aspekty: kvalitu, produktivitu a as. 

Kvalita zahrnuje poskytování hodnoty zákazník m, bez ohledu na výrobní náklady. Kvalita 

je jednou ze složek ocen ní hodnoty zákazníkem, p i emž další složkou je cena nebo ztráta zdroj , 

které musí zákazník oželet, aby daný výrobek i službu získal.  

Kvalitu lze definovat ze dvou hledisek: 

• hledisko zákazníka – zdokonalování kvality je zde nástrojem uspokojování pot eb a 

o ekávání zákazník , 

• vnit ní výrobn -technické hledisko – spole nost si stanovuje kvalitativní normy tak, aby 

udržovala kvalitu svých výrobk  na úrovni, jakou zákazníci o ekávají. 

Zám rné úsilí o zdokonalování respektive zv tšování kvality vede k vyšší produktivit , 

spokojen jším zákazník m, vyšší výkonnosti a k lepšímu pracovnímu uspokojení všech 

zam stnanc . Kvalita je dosahována systematickou prací s cílem uspokojit zjevn  i skryté pot eby 

zákazník . 

Kvalita není kone ným cílem sama o sob , ale je prost edkem vytvá ení systému, který je 

optimáln  schopen zajiš ovat to, aby lidé, informace, postupy v organizaci jednotn  takovýto 
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systém vytvá eli. Benchmarking je pak ú inným nástrojem zjiš ování a poznávání toho, jak 

takovýto systém kvality vybudovaly ostatní organizace. Z hlediska kvality m že benchmarking být 

využit pro n kolik cíl : 

• kvalita ocen ná zákazníkem, 

• normovaná kvalita, 

• organiza ní rozvoj.  

Produktivita znamená výrobu ur itého množství s minimálním vkladem zdroj . Hodnota, 

kterou zákazník p ikládá výrobku nebo služb , není v tomto p ípad  podstatná. 

Kvalita není kone ným cílem sama o sob , ale je prost  prost edkem vytvo ení systému, 

který je optimáln  schopen zajiš ovat hodnotu. Lidé, informace a postupy v organizaci musí být 

soustavn  sjednocováni tak, aby takovýto systém vytvá eli. Benchmarking tak funguje jako 

mimo ádn  ú inný nástroj zajiš ování a poznávání toho, jak vybudovaly sv j systém kvality ostatní 

organizace. 

Benchmarking uplat ovaný v oblasti produktivity p edstavuje hledání dokonalosti ve sfé e 

ízení vstupních zdroj . V tomto smyslu nemají vstupní zdroje nic spole ného s hodnotou, kterou 

získává zákazník. Produktivitu lze vyjád it jako podíl objemu výroby a spot ebovaných zdroj . 

Použité zdroje pak mohou p edstavovat náklady nebo kapitál. 

as je velmi  vhodnou jednotkou pro vyjád ení produktivity i kvality. Krátkodobá realiza ní 

doba p ispívá k ocen ní kvality zákazníkem a nejvíce podn cuje produktivitu. Využití asu jako 

základny pro benchmarking se v mnoha p ípadech ukázalo jako prosp šné. asový aspekt p evážn

p edstavuje vyjád ení produktivity a do jisté míry i kvality. Realiza ní doba by m la za ít, když 

zákazník zadá objednávku až do doby, kdy je zboží, služba, zaplacena. Stejná zásada se uplat uje u 

interních postup  v rámci spole ností, jako je nap íklad vývoj výrobk  nebo investi ní rozhodování. 

Kategorie benchmarkingu. Hledání špi kové kvality  a dokonalosti v okolním sv t  je v c 

velmi relativní. Dokonalost, kterou m žeme nalézt, záleží p edevším na horizontu, který vidíme. 

Pro analytické ú ely m žeme rozlišovat t i kategorie benchmarkingu. Je to vnit ní (interní) 

benchmarking, vn jší (externí) a funk ní benchmarking. 

Vnit ní (interní) benchmarking se týká srovnávání v rámci stejné organizace, tj. mezi 

dce inými spole nostmi, pobo kami, prodejními skupinami atd. Vyskytuje se zejména u velkých 

organizací. Hlavní výhodou tohoto postupu je to, že lze snadno získat informace v etn  citlivých 

údaj  a že lze vytvo it standardizovaná data. Vnit ní benchmarking lze uskute nit pom rn  rychle, 

v tšinou však z n ho nevznikne n jaké skute n  radikální zlepšení. 
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Vn jší (externí) benchmarking porovnává podobné operace mimo své organizace, nap íklad 

u úsp šné konkurence i v jiných zemích. Jeho realizace je velmi obtížná, protože konkurence se 

velmi brání, aby cizí subjekt poznal její ekonomické postavení.  

Problémem se stává hledání legální cesty p evzetí informací. V druhé ásti mého p ísp vku 

je tato problematika podrobn ji probrána v kodexu benchmarkingu, který platí pro dopravu. Externí 

benchmarking dále d líme podle podoby na odv tvový a mimoodv tvový. Mimoodv tvový vyrábí 

jiný produkt, poskytuje jinou službu, která nahrazuje naše produkty a naše služby úsp šn ji. 

Funk ní benchmarking je zajímavá kategorie, kde se porovnávají funkce a postupy 

v r zných oborech. Ideální je, najít takové postupy, které nahradí dosavadní postupy, zjednoduší je 

nebo u iní zbyte nými.  

V praxi se p i hledání nejlepších postup  a proces  v tšinou pracuje s kombinací n kolika 

typ  benchmarkingu. Nejd íve se za ne pracovat a používat jeden typ, nap íklad vnit ní 

benchmarking a pak se p ejde na vn jší a funk ní. V kone né fázi lze používat i zm nu strategií. 

Využití benchmarkingu v zasílatelství 

Teorie i praxe benchmarkingu lze využít prakticky u všech organizací a firem. Výjimkou 

není ani doprava libovolného druhu, ani obory s dopravou související, jako je t eba zasílatelství. 

Zasílatelství a možnosti u n ho využít metod benchmarkingu se budu v novat v další ásti 

p ísp vku. 

Aplikovat benchmarking znamená zlepšovat procesy a produkty pro pot eby zákazník , tedy 

napl ovat pot eby zákazník  a spl ovat jejich pot eby v požadavcích na konkrétní p epravy. 

Všeobecn  chování zasílatele je ur eno Všeobecnými zasílatelskými podmínkami a Kodexem 

chování zasílatele, vydaným  Svazem spedice a logistiky.  

V praktickém chování a však je v tšinou rozhodující výhodn jší ekonomický zisk zasílatele, 

kterému pak zasílatel dá p ednost p ed všeobecnými zásadami. Lze tvrdit, že benchmarking je 

výhodný i pro špi kové zasílatelské firmy, které dosahují „nejv tší úsp chy“ - nebo si to myslí. I 

tyto firmy jsou sice „nejlepší“, ale jist  mají mnoho oblastí a aktivit, které lze zlepšovat p i 

porovnání s konkuren ními zasílatelskými firmami, nap íklad firmami v zahrani í. V zasílatelství 

lze trochu nadnesen  tvrdit, že v jejich innosti neexistují hranice, protože p epravy probíhají po 

celém sv t . Zasílatelské firmy mají mnoho r zných konkuren ních firem a to i v r zných 

dopravních oborech. P eprava m že být realizována nap íklad dopravou silni ní, ale i železni ní. 
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Jsou zasílatelské firmy, které se specializují na konkrétní dopravu, nap íklad silni ní i na r zné 

komodity zboží, ale t eba i na r zné trasy do r zných zemí.  

Mnoho zasílatelských firem má více r zn  velkých pobo ek v r zných regionech nebo i 

zemích. Je to za ú elem podchycení zákazník , svých potencionálních p íkazc  a získání 

p epravních výhod ze sídla v ur ité zemi. Benchmarking v rámci jedné organizace se potom d lí na 

interní a externí. Velmi u zasílatelských firem, ale u organizací v bec, je používán také funk ní 

benchmarking. Stru n e eno nejvlastn jší zasílatelova práce spo ívá v zajišt ní p epravy a tu, dle 

pokynu managementu firmy, m že zajistit pouze n kolik zasílatel . Rozd lí proto práci t eba podle 

p epravovaných komodit, p ípadn  podle region i zemí, kde p eprava bude probíhat. Tento podíl 

práce má svoje výhody a nevýhody a management zasílatelské firmy dle svých zkušeností se pro 

n j rozhodne.  

Rozhodne se nap íklad pro to, že jedno odd lení bude ešit p epravy v relaci na Rumunsko 

(n kdo ze zam stnanc  odd lení zná áste n  rumunsky – což je velké plus), nebo dle funk ního 

benchmarkingu odd lení eší jednotlivé p epravované komodity (management rozhodne, že toto 

odd lení bude ešit p epravu kulatiny, jiné komoditu železa apod.). P i funk ním benchmarkingu  se 

zasílatelská firma m že dostat na špi kovou úrove  na trhu. P i benchmarkingu platí zásada, že je 

lépe se pou it z cizích omyl  a využít cizích zkušeností nebo „okopírovat“ ur ité chování se cizí 

firmy, než namáhav  a draze vyvinout svoje vlastní špatné ešení.  

Pro zasílatelské firmy se jeví použitelný také diagnostický (indexový) benchmarking pro 

jeho p ínosy a cíle. Diagnostický benchmarking je kontinuální proces ur ování a analyzování 

silných a slabých stránek firmy v i porovnatelným firmám a snaha o zlepšování kritických oblastí, 

které by vlastní firmu mohli ohrozit a naopak posil ovat oblasti, kde firma p evyšuje ostatní, za 

ú elem udržení a zlepšení konkurenceschopnosti firmy.  

Zasílatelská firma m že dosáhnout p ednosti, oproti jiným zasílatelským firmám, v r zných 

oblastech, jako je nap íklad znalost ur itého druhu dopravy, znalost ur itého regionu, kde se 

p eprava bude realizovat, znalost zákazníka, jeho postavení na trhu, solventnosti atd. Diagnostický 

benchmarking mu tedy umožní nejen analyzovat silné a slabé stránky konkuren ních zasílatelských 

firem, ale i poznat situaci na p epravním trhu Tato znalost p epravního trhu mu pak dá veliké 

možnosti udržení svých silných stránek i jejich další posilování.  

Je t eba konstatovat, že diagnostický benchmarking nemusí zasílatelská firma provád t sama 

– zde hrozí i možnost neobjektivnosti, ale požádat a smluvn  si zavázat externí poradenskou firmu, 

která tuto outsourcingovou práci provede. Výsledky této práce jsou v tšinou objektivní, i když je 
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nutno íci, že doba  platnosti výsledk  je asov  omezena, pro neustále se m nící tržní prost edí, 

které je ve vývoji a je ovliv ováno svým prost edím, p edevším vývojem technickým, 

technologickým a ekonomickým. 

Hlavním d vodem a cílem benchmarkingu a také diagnostického benchmarkingu je 

stimulace zasílatelské firmy na dosáhnutí konkuren ní výhody oproti jiným zasílatelským firmám. 

Zde jsou u zasílatelských firem ur itá specifika, která u klasických výrobních firem nejsou. 

P eprava je zákazníky chápána jako „nutné zlo“ a kdyby výrobní firma, tedy p íkazce a zákazník 

zasílatelské firmy mohl p epravu odstranit, nap íklad p epravu svých výrobk  by odstranil tím, že 

kupující by si pro výrobky p ijel do míst výroby, tak by to p ivítal, protože by mu odpadly náklady 

a cena za p epravu.  

Mezi další specifikum zasílatelské firmy je to, že je asto zam ena na jeden druh dopravy. 

Tím sice získává výhodu, plynoucí ze své specializace, ale na druhé stran  za ur itých podmínek 

m že jiný druh dopravy výhodn jší, ímž zasílatelská firma použitím nesprávného druhu dopravy 

velmi ztrácí ekonomický efekt z takto realizované p epravy.  

Benchmarking a jeho hlavní p ínos pro zasílatelskou firmu, že i ve výše zmín ných 

oblastech a specifikách m že pomoci v posouzení postavení firmy v jednotlivých oblastech a 

v porovnávání potencionálních konkurent . Tím že benchmarking dokáže porovnávat podniky a 

stanovit pozici podniku na trhu na regionální, ale i nadnárodní úrovni, dokáže v dob  globalizace a 

v oblasti mezinárodních p eprav vyhodnotit postavení vlastní spedice a konkuren ních spedic a také 

postavení svých potencionálních p íkazc  domácích i zahrani ních.  

Využití benchmarkingu je pro zasílatelskou firmu d ležité nebo dokonce nezbytné, protože 

p evážná ást zisk  pro zasílatelské firmy plyne práv  z mezinárodní p epravy, jako jsou dovozy a 

vývozy zboží a p edevším tranzity p es území stát . Zisk dosahovaný na území jednoho vlastního 

státu, jak ukazují statistiky, je daleko nižší. P i aplikaci metod benchmarkingu v zasílatelství u 

zasílatelských firem se negativn  projeví neochota firem sd lovat data svým konkurent m. U 

v tšiny firem jsou dokonce vypracované systémy utajení dat, p edevším cen za p epravu, slev a tato 

data jsou chrán na jako obchodní tajemství.  

Externí benchmarking není vhodný k porovnávání p ímých konkurent , podmínkou je, aby 

každá z porovnávaných firem byla v n kterém parametru lepší a výsledky posloužily k obohacení 

všech ú astník , siln  problematické je od vodn ní benchmarkingu pot ebou napodobit úsp šn jší 

firmy. Použití benchmarkingu je organiza n  i asov  zna n  náro né, protože vyžaduje vytvo ení, 

interní odzkoušení a odsouhlasení soustavy ukazatel  pro porovnání. 
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Jednotlivé kroky a pr b h diagnostického benchmarkingu m žeme popsat jako získávání 

dat. Data jsou v tšinou od zákazník  získané z poptávkového listu na p epravu, který je pro 

zasílatele nezbytný a ze kterého zasílatel po ítá cenu za p epravu. Zasílatelská firma p i zavedení 

této stru n  popsané metody benchmarkingu by m la dodržovat Kodex vedení benchmarkingu. 

Tento dokument vydala eská spole nost pro jakost ob anského sdružení se sídlem v Praze. Bližší 

informace a celý text Kodexu vedení benchmarkingu je na http://www.benchmarking.cz/kodex.asp 

Zasílatelské firmy v eské republice se mohou ídit i Kodexem jednání zasílatele a 

Všeobecnými zasílatelskými podmínkami, vydaných Svazem spedice a logistiky. tená  i po 

zb žném p e tení obou kodex  vidí, že oba kodexy nejsou v rozporu. Je tedy z ejmé, že uplatn ní 

benchmarkingu, v našich podmínkách pro zasílatelské firmy, bude podnikatelsky a ekonomicky 

p ínosné. Myslím si, že nejv tší výhody budou mít firmy, které jako první metody benchmarkingu 

zavedou a uplatní ve své innosti a strategii. 
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NÁVRH LINKY KOMBINOVANEJ DOPRAVY NA TRASE 

TRSTENÁ- ŠAHY 

Abstrakt: Biela kniha EÚ konštatuje potrebu vytvárania nových dopravných modelov, ktoré by 

zárove  umož ovali prepravu vyššieho objemu nákladu aj vyššieho po tu cestujúcich do ich miesta 

ur enia o najefektívnejšími druhmi dopravy (prípadne ich kombinovaním). Používatelia dopravy 

by mali plati  plné prepravné náklady výmenou za menšiu pre aženos , viac informácií, lepšie 

služby a vä šiu bezpe nos .  Príspevok sa zaoberá návrhom linky kombinovanej dopravy na trase 

Trstená – Šahy.  V príspevku je uskuto nená analýza dopravných výkonov na danej trase a je 

navrhnutá linka kombinovanej dopravy systémom ROLA.  

K ú ové slová: linka kombinovanej dopravy, systém ROLA, náklady 

Úvod 

Intermodálna doprava je nesporne jedným z ekologických druhov dopravy. Pri jej vyššom 

využívaní dochádza k menšiemu za aženiu životného prostredia predovšetkým z poh adu nižšieho 

množstva emisií zne is ujúcich látok a hluku a za ažení pozemných komunikácií v porovnaní s 

priamou cestnou dopravou.  

Prepravná relácia Trstená – Šahy sa vyzna uje vysokou intenzitou cestnej dopravy, ím 

dochádza k pre aženiu cesty E77. Dopravný tok medzi Slovenskom a Po skom je v riešenom území 

takmer celý vykonávaný technológiou cestnej dopravy. V sú asnom období narastajú dopravné 

požiadavky medzi Slovenskom a Po skom ako aj dopravné požiadavky tranzitnej dopravy sever – 

juh. Nárast tranzitnej dopravy cez dané regióny je spôsobený geografickou polohou regiónov, 

nako ko najvýhodnejšia tranzitná trasa sever - juh vedie cestnou infraštruktúrou. Výrazný nárast 

zaznamenávajú ažké cestné nákladné vozidlá nad 12 ton. Zvyšujúci sa po et tranzitnej nákladnej 

cestnej dopravy má za následok znížený technický stav cestnej siete, ktorý je oraz viac 

nepriepustný.  

Vzh adom na túto situáciu sme skúmali, i je možné a za akých podmienok zabezpe ova

prepravu na danej relácii pomocou pravidelných vlakových spojení systémom ROLA. 

Analýza vývoja dopravy na riešenej trase  

Analýza vývoja cestnej dopravy na trase Trstená – Šahy vychádza z celoštátneho s ítania 

dopravy za roky 2000, 2005 a 2010. Celoštátne s ítanie dopravy uskuto uje každých pä  rokov 

Výskumný ústav dopravný a.s. Žilina pre objednávate a Ministerstvo dopravy, výstavby 



14th International Scientific Conference 
LOGI 2013 

213 

a regionálneho rozvoja SR. V tabu ke 1 sú uvedené ro né priemerné denné intenzity v po te 

vozidiel za 24 hodín. Na celom úseku trasy sme zvolili 14 jednotlivých s ítacích úsekov. 

Tabu ka 1: Vývoj cestnej nákladnej dopravy na trase Trstená – Šahy 

Rok 2000 2005 2010 
. cesty miesto s ítania okres kraj T T T 

59 Trstená hranica TS ZA 858 1101 1662 
59 Nižná TS ZA 1333 1584 2805 
59 Krivá DK ZA 1098 1371 1985 
59 Dolný Kubín DK ZA 1605 2960 4617 
59 Valaská dubová RK ZA 1451 1498 2380 
59 Donovaly RK ZA 1371 1738 2201 
66 Kostiviarská BB BB 1982 2804 2686 
66 BB cesta . 66 BB BB 953 1187 1877 
66 Badín cesta R1 BB BB 3157 3602 4154 
66 Krupina KA BB 1173 1240 1509 
66 Domaníky KA BB 690 860 1447 
66 Hontianské Tesáre KA BB 761 848 1291 
66 Hokovce LV NR 932 984 1435 
66 Šahy LV NR 750 1296 1578 

Spolu 18 114 23 072 31627 
Tempo rastu po tu vozidiel v % x 27,4 37,1 

Pozn.:  T – nákladné automobily a prívesy 

Zdroj:  Spracované z údajov Výskumného ústavu dopravného a.s. Žilina 

Pre potreby zavedenia systému prepravy ROLA na trase Trstená – Šahy sú rozhodujúce 

priemerné intenzity nákladných automobilov a prívesov. V roku 2010 bola najnižšia hodnota 1 291 

vozidiel zaznamenaná v obci Hontianske Tesáre. Daná hodnota predstavuje nárast oproti roku 2005 

o 431 cestných nákladných vozidiel a prívesov. Na základe priemerného po tu nameraných vozidiel 

v obci Hontianske Tesáre môžeme odhadova  70% podiel tranzitnej dopravy na trase Trstená – 

Šahy, o predstavuje približne 904 vozidiel v oboch smeroch. Pri danej trase budeme uvažova

s rovnomernou smerovou nerovnomernos ou a to 452 vozidiel v každom smere. Na základe daného 

odhadovaného smerového ísla po tu tranzitujúcich vozidiel je priemerný po et tranzitujúcich 

cestných nákladných vozidiel a prívesov 18,8  18  za 1 hodinu. 

Výkon železni nej nákladnej dopravy má na riešenej trase klesajúci charakter. Najvä šie 

výkony boli zaznamenané na úseku Kra ovany – Vrútky nákl. stanica a to celkovo 173 

pravidelných a nepravidelných vlakov. Najnižší po et vlakov bol zaznamenaný na úseku Zvolen os. 

stanica – Šahy s celkovým po tom 19 nepravidelných vlakov, nako ko v sú asnosti na danom 
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úseku nepremáva osobná doprava. V tabu ke 2 je uvedená kapacita železni nej infraštruktúry na 

riešenej trase.  

Tabu ka 2: Kapacita železni nej siete na relácii Trstená – Šahy 

Tra ový úsek 
Praktická priepustnos

trate 
(párny/nepárny smer) 

Ukazovate  využitia 
priepustnosti trate 

(párny/nepárny smer) v %
Trstená - Kra ovany 45 55,6 
Kra ovany - Vrútky nák. žst. 127/173 30,9/32,3 
Vrútky os. žst. - Odb. Dolná 
Štub a 

89/76 33,7/38,2 

Odb. Dolná Štub a - Hronská 
Dúbrava 

46 43,5 

Hronská Dúbrava - Zvolen os. 
žst. 

86/83 46,4/50,4 

Zvolen os. žst - Šahy 9 V sú asnosti 0 
Zdroj: Spracované z interných materiálov ŽSR ŽSR 

Na základe údajov kapacity železni nej siete v správe ŽSR možno konštatova , že 

železni ná sie  disponuje dostato nou kapacitou pre zavedenie vlakov ROLA na trase Trstená–

Šahy. 

Východiskové podmienky návrhu 

Linka bude tvorená jedným párom vlakov RO – LA denne okrem sobôt. Soboty sa budú 

využíva  na potrebné servisné a údržbové práce na voz och Saadkms prípadne ruš ov rady ER 20. 

Parametre vlaku sú nasledovné: 

• radenie vlaku: 2 X HDV (rad ER 20) + WLABmee + 20 X voze  radu Saadkms,  

• d žka vlaku: 443,25 m, 

• hmotnos  prázdneho vlaku: 561,8 ton, 

• maximálna ložná hmotnos : 840 ton, 

• predpokladaná celková hmotnos  vlaku: 1 229,8, 

• maximálna celková hmotnos  vlaku: 1 421 ton 

Predpokladaná celková hmotnos  vlaku vychádza z predpokladu že 70% cestných 

nákladných vozidiel tranzitujúcich na danej trase je plne ložených. Nákladka a vykládka sa bude 

uskuto ova  horizontálnym spôsobom pomocou elenej rampy.  

Technologický postup prepravy systémom ROLA na trase Trstená – Šahy: 

1. Jazda cestného nákladného vozidla hrani ný prechod Trstená – terminál ROLA v žst. 

Trstená (10 min), 
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2. Nakládka cestnej súpravy vrátane potrebných technických opatrení (3 min), 

3. akanie na vypravenie vlaku (priemerne 25 min), 

4. Samotná jazda vlaku (355 min), 

5. as potrebný na vy erpanie povinnej devä  hodinovej prestávky osádky cestných 

nákladných súprav (125 min),  

6. Vykládka cestnej súpravy v žst. Šahy (priemerne 25 min), 

7. Jazda cestnej súpravy z terminálu ROLA v žst. Šahy (3 min). 

Obr. 1 Ganttov graf technologických úkonov na linke ROLA v smere Trstená – Šahy 
Zdroj: autori 

Na obrázku 1 je uvedený graf technologických úkonov linky ROLA na riešenej trase. D žka 

trasy hrani ný prechod Trstená do terminálu RO - LA v Trstenej je 7,2 km.  Jazdné asy pod a 

jednotlivých úsekov trate sú uvedené v tabu ke 3. 

Tabu ka 3: Jazdné asy na trase Trstená – Šahy a spä

tra ový úsek/ íslo vlaku párny smer nepárny smer 
Trstená - Kra ovany 1h 45 min 1h 48 min 
Kra ovany - Martin 14 min 13 min 
Martin - Odb. Dolná Štub a 53 min 35 min 
Odb. Dolná Štub a - Zvolen os. stanica 1h 18 min 1h 30 min 
Zvolen os. stanica - Šahy 1h 45 min 1h 48 min 
Spolu 5h 55 min 5h 54 min 

Zdroj: Spracované autormi pod a príslušných listov GVD  

V sú asnosti terminál v Trstenej disponuje s plochou pre odstavovanie cestných súprav, 

spevnenou a upravenou manipula nou plochou, mobilnou elnou rampou. Terminál je vyhovujúci 

na prevádzkovanie daného prepravného systému, vyžaduje len malé investície do menších 
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rekonštruk ných prác, nako ko sa od výstavby nevyužíva a chátra. Predpokladaný as nakládky 

vlaku sa odhaduje na 50 minút. 

Vlaky navrhujeme  zavies  do GVD ako nezastavujúce v žiadnej dopravni na trase. 

Zastavenie vlakov sa môže vyskytnú  len pri operatívnom riadení dopravy (len z dopravných 

dôvodov). V žst. Horná Štub a navrhujeme zmenu ruš ovej aty z dôvodu šetrenia mzdových 

nákladov a efektívnejšieho využitia pracovnej doby vodi a HDV. Odhadovaný príchod do žst. Šahy 

je 23:55 hod.. Dané odstávky vlaku sú navrhované pre potreby povinnej 9 hodinovej prestávky na 

základe dohody AETR.  

Vodi i môžu daný oddych erpa  v pohodlnom lôžkovom vozni radu  WLABmee, ktorý im 

bude k dispozícii na vlaku od 17:00 – 02:00 hod. nasledujúceho d a. Vodi i cestných nákladných 

súprav môžu využi  lôžkový voze  na pohodlný 8 hodinový spánok. Posledná hodina 9 hodinovej 

pracovnej prestávky bude slúži  k ob erstveniu vodi ov a vyloženiu vlaku.  

V párnom smere bude vlak pristavený v žst. Šahy na druhú stani nú ko aj. Následne po 

zastavení vlaku sa vykoná posun HDV a voz a WLABmee na za iatok súpravy. Vykládka vlaku sa 

odhaduje na 50 min.. V žst. Šahy sú potrebné rekonštruk né práce zahr ujúce výstavbu ko aje na 

posun HDV, výstavbu parkoviska, výstavbu ú elovej komunikácie spájajúca manipula nú plochu 

s cestou 66/I. Daná komunikácia by bola najvýhodnejšia, nako ko by nákladné cestné vozidlá 

nemuseli prechádza  mestskou as ou Homok.  

erpanie povinného 9 hodinového odpo inku pre vodi ov  je navrhnuté po as d a. Vlak 

bude pristavený na nakládku v žst. Šahy od 06:00 každý de  okrem sobôt. Výstavba ú elovej 

komunikácie výrazne zjednoduší nakládku vlaku a príjazd cestných nákladných vozidiel do 

terminálu ROLA v žst. Šahy. Odchod vlaku zo žst. Šahy navrhujeme o 7:00 hod. a príchod do žst. 

Trstená 12:54 hod. Voze  radu WLABmee bude k dispozícii vodi om 8 hodín na spánok, posledná 

hodina sa bude využíva  na vykládku vlaku a ob erstvenie vodi ov.  

Zavedením linky ROLA na trase Trstená – Šahy by sa pri plnom využívaní kapacity vlakov 

znížila tranzitná doprava sever – juh a spä  o 40 ažkých nákladných cestných vozidiel nad 12 ton, 

o predstavuje 4,4% pokles. Daný pokles je však zanedbate ný, preto je potrebné prija alšie 

opatrenia na zníženie tranzitnej nákladnej cestnej dopravy. 

Technické zhodnotenie návrhu  

Zavedenie linky ROLA na trase Trstená – Šahy je z technického h adiska podmienené 

predpisom ŽSR 10/98 – PMR Doprava nízkoplošinových voz ov Saadkms ( alej len predpis), 
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nako ko je daná linka vedená v celom úseku po tratiach v správe ŽSR. Predpis stanovuje 

podmienky  dopravy  nízkoplošinových  voz ov radu Saadkms  po  vybraných tratiach ŽSR, 

stanovených týmto predpisom. 

Prepravova  po železnici sa môžu nakladacie jednotky ( aha e s návesom, prípadne          s 

prívesom) s maximálnou šírkou 2,6 m, výškou 4,0 m, d žkou 18,35 - 18,8 m, hmotnos ou 40,0 t až 

44,0 t, v závislosti od typu použitého voz a. Naložené vozne sú zásielkami s prekro enou 

nakladacou mierou a sú vy até  z prerokovávania, pokia  sú prepravované po trasách uvedených v 

prílohe .2 daného predpisu. Dané linky ROLA sa nachádzajú v prílohe .2, takže nie je potrebné 

prerokovanie.  

Predpis stanovuje maximálnu hmotnos  1 200 t ložených i prázdnych voz ov Saadkms 

zaradených do vlaku. Navrhované vlaky danej podmienke vyhovujú.  

Stanovená rýchlos  vlakov je maximálne 100 km/h. Pri jazde do odbo ky a z odbo ky, cez 

križovatkovú výhybku, ko ajovú križovatku a  na  náves   hlavného  návestidla,  ktoré  návestí  

zníženie  rýchlosti  vlaku,  ruš ovodi  nesmie prekro i  v obvode výhybiek rýchlos  20 km/hod. 

Navrhované vlaky  na celej trase neprekro ia najvyššiu povolenú rýchlos  stanovenú predpisom. 

Je zakázaná jazda cez križovatkové výhybky priamym smerom, cez križovatku (stred) 

dvojitej ko ajovej spojky a cez ko ajovú križovatku. O danom zákaze je potrebné informova

príslušných výpravcov v dopravniach na danej trase.

Vlak musí by  vždy ahaný, prípadný postrk, vložené hnacie  dráhové vozidlo je zakázané. 

Navrhované radenie vlakov danej podmienke predpisu vyhovuje. Na základe sklonových pomerov 

(rozhodné stúpanie) tratí je potrebné použi  dvojicu HDV radu ER 20, nako ko jeden ruše  radu ER 

20 by nedokázal pri danej predpokladanej celkovej hmotnosti vlaku 1 229,8 t prekonáva  rozhodné 

stúpania na tratiach v úseku Trstená – Šahy. 

D žku vlaku ROLA na trase Trstená – Šahy a spä  je 443,25 metra,  o nevyhovuje 

maximálnej dovolenej d žke vlaku uvedených v tabu ke íslo 10 v tra ových úsekoch Trstená - 

Medzibrodie nad Oravou a Krupina – Šahy. Na základe daného obmedzenia d žky vlaku je potrebné 

prija  opatrenie, že vlaky nesmú by  zastavené za ú elom križovania v dopravniach s ko ajovým 

rozvetvením. Vlaky môžu doprav ami len prechádza .  

Na základe technického zhodnotenia návrhu možno konštatova , že navrhované vlaky 

systému prepravy ROLA na trase Trstená – Šahy pri dodržiavaní hore uvedených predpisov 

a opatrení vyhovujú technickým požiadavkám daného prepravného systému a technickým 

podmienkam tratí. 
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Záver 

V dopravnej politike EÚ a rôznych dokumentoch zaoberajúcich sa európskym dopravným 

systémom sa uvádza, že je potrebné zabezpe i  trvalo udržate ný rozvoj osobnej a nákladnej 

dopravy. Praktické naplnenie týchto cie ov však stále absentuje. V príspevku sme ukázali, že aj na 

relácii, ktorá neprechádza hlavnými tra ami, je z technického h adiska možné zabezpe i  prepravu 

systémom ROLA. Aj napriek nesporným výhodám intermodálnej prepravy z h adiska vplyvu na 

životné prostredie v porovnaní s priamou cestnou dopravou, je jej podiel na dopravnom trhu SR 

stále ve mi malý. Jedným z hlavných dôvodov sú vysoké náklady na prepravu po železnici, ak sa 

nákladové jednotky kombinovanej dopravy neprepravujú vo ve kom po te v priamych ucelených 

vlakoch.  

Príspevok je iastkovým výstupom grantovej úlohy KEGA 012ŽU-4/2012 „Inovácia metód 

výu by laboratórneho dopravného výcviku v študijnom programe železni ná doprava“. 
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UPLAT OVANIE NÁSTROJOV MARKETINGOVÉHO MIXU V 

OBCHODNEJ SPOLO NOSTI 

Abstrakt: V príspevku poukazujeme na špecifiká v oblasti tvorby marketingového mixu vo 

farmaceutickom priemysle. Prezentujeme vybrané výsledky prieskumu zameraného na analýzu 

nástrojov marketingového mixu v spolo nosti Zentiva, a.s. Hlohovec.  

K ú ové slová: marketing, hodnota, zákazník, podnikanie, cena výrobku, kvalita služby 

Úvod 

Marketing zasahuje prakticky do všetkých oblastí innosti podniku. Jeho hlavným cie om je 

uspokojova  potreby a želania udí. Aktivity ako sú vývoj produktu, výskum, komunikácia, 

distribúcia, cenotvorba a služby sú prioritou marketingových inností. Základnou úlohou 

marketingu je odha ova  nové príležitosti ukryté v nových výrobkoch alebo trhoch, ale aj riziká 

trhu, ktoré by pre podnik mohli znamena  utrpenie škody alebo stratu zisku. 

Každý podnikate  prichádza pri svojej innosti do interakcie s trhom. Pre naplnenie svojej 

základnej funkcie rieší otázky spojené s k ú ovými rozhodnutiami komu, o, kde, kedy, ako a za 

akých podmienok preda  (Zamazalová, 2009). Nástroje marketingového mixu pomáhajú 

uspokojova  potreby cie ového trhu a firmám prinášajú dosiahnutie vytý ených cie ov a tým aj 

maximalizáciu zisku. 

Spolo nos  Zentiva, a.s. Hlohovec je sú as ou medzinárodnej farmaceutickej spolo nosti 

Zentiva N.V., ktorá sa zameriava na vývoj, výrobu a predaj moderných zna kových generických 

farmaceutických produktov. Má vedúce postavenie v eskej republike, Turecku, Rumunsku a na 

Slovensku a rýchle rastie v Po sku, Rusku, Bulharsku, na Ukrajine a v pobaltských štátoch. 

K ú ových prvkom stratégie Zentivy je zvyšova  dostupnos  moderných liekov pre pacientov 

prostredníctvom poskytovate ov primárnej starostlivosti. 

V našom príspevku na rtáme problematiku tvorby marketingového mixu vo farmaceutickej 

spolo nosti Zentiva, a. s. Hlohovec, na význam jednotlivých nástrojov marketingového mixu. 

V neposlednom rade prezentujeme návrhy a odporú ania na zlepšenie marketingovej komunikácie 

spolo nosti.  
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1.  Marketing a marketingový mix 

Marketing definujeme ako spolo enský a manažérsky proces, prostredníctvom ktorého 

jednotlivci a skupiny uspokojujú svoje potreby a priania v procese výroby a zmeny produktov 

a hodnôt“ (Kotler, 2007, s.39). Moderný marketing, ako uvádza Kotler (2007), treba chápa  nielen 

ako schopnos  preda , ale v novom význame ako uspokojenie potrieb zákazníka.Vlastná innos

marketingových útvarov predstavuje plnenie  funkcií, ktoré sú z h adiska podniku blízke 

odbytovému trhu. Marketing je teda nosite om informácií o trhu a sprostredkováva ich všetkým 

stup om a oblastiam manažmentu (Tomek,Vávrová 2011). Marketingový mix predstavuje súbor 

marketingových nástrojov, pomocou ktorých firma ovplyv uje ponuku svojich produktov na 

cie ových trhoch [Spracované pod a: Kotler 2007, s. 70]. 

Za tradi né nástroje marketingového mixu možno považova  „4P“ [Spracované pod a: 

Kotler 2003, s. 69]: Výrobok (product), Cena (price), Miesto (place), Propagácia (promotion). 

2.  Špecifiká markatingu vo farmaceutickom priemysle 

Špecifikom je hlavne to, že všetky zložky marketingového mixu podliehajú zásahom štátu. 

Má to vplyv predovšetkým na tvorbu ceny, vo bu marketingovej komunikácie a distribúcie 

výrobkov farmaceutických spolo ností [Spracované pod a: ORESKÝ, M.: Marketing vo 

farmaceutickom priemysle. In: IMO, J. a kol. Marketingové aplikácie 2008, s. 71].  

Lieková legislatíva svojimi zákonmi (Zákon NR SR . 140/1998 Z. z. o liekoch 

a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov) , vyhláškami a nariadeniami reguluje 

výskum, vývoj, klinické skúšanie liekov, registráciu liekov, výrobu, distribúciu liekov, 

predpisovanie a výdaj liekov, dozor nad bezpe nos ou, ú innos ou a kvalitou liekov [ORESKÝ, 

M.: Marketing vo farmaceutickom priemysle. In: IMO, J. a kol. Marketingové aplikácie 2008].  

Kategorizácia liekov je najvýznamnejším regula ným nástrojom štátnej liekovej politiky. 

Kategorizácia liekov upravuje predpisovanie liekov, spôsob a výšku úhrad (plne hradená 

zdravotnou pois ov ou alebo iasto ne). 

Orgány kontroly lie iv vykonávajú kontrolu a dozor nad plnením liekovej legislatívy. 

Ústredným orgánom štátnej správy je Ministerstvo zdravotníctva SR. [Spracované pod a: 

ORESKÝ, M.: Marketing vo farmaceutickom priemysle. In: IMO, J. a kol. Marketingové 

aplikácie 2008]. 
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3.  Cie  práce 

Hlavným cie om bolo analyzova  jednotlivé nástroje marketingového mixu vo 

farmaceutickej spolo nosti Zentiva, a.s. Hlohovec. 

Ako uvádza autorka práce (Kmecová, S. 2010) , zámerom práce bolo na základe analýzy 

produktu Cinie navrhnú  konkrétne opatrenia v oblasti marketingovej komunikácie. 

4.  Metodika práce a metódy skúmania 

Postupovalo sa pod a nasledovných troch krokoch: získanie a analýza informácií, syntéza 

výsledkov analýzy aplikácia získaných informácií. 

Údaje získané a spracované v práci boli primárne aj sekundárne. Primárne údaje sú nové 

informácie, ktoré boli osobitne zhromaž ované, aby pomohli s riešenou problematikou v prípade, 

ke  sekundárne údaje už nesta ia. Sekundárne údaje sú známe a publikované informácie.Zdrojom 

sekundárnych údajov boli interné materiály spolo nosti Zentiva, a.s. Hlohovec, týkajúce sa 

predstavenia spolo nosti Zentiva, a.s. a jej histórie, portfólia jej produktov, cenovej, distribu nej 

a komunika nej politiky. Na teoretické vysvetlenie moderného marketingu a marketingového mixu 

sa vychádzalo z knižných a asopiseckých publikácií a internetových zdrojov. Aplikovala sa aj 

jednu z explora ných metód na zber primárnych údajov – riadené rozhovory so zamestnancami 

v oblasti marketingu a udských zdrojov. 

V práci sa použili metódy skúmania : pozorovanie, analýza, syntéza, indukcia, dedukcia, 

komparácia. Základnou technikou zis ovania údajov bol riadený rozhovor so zamestnanky ou 

podniku – produktovou manažérkou z oddelenia marketingu.

5.  Výsledky práce 

5.1 Uplat ovanie nástrojov marketingového mixu spolo nosti Zentiva, a.s. Hlohovec 

5.1.1 Produkt 

Celé produktové portfólio sa delilo na dve asti: promované a nepromované. Promované 

bolo podporované marketingom, na úrovni nepromovaného portfólia boli staršie lieky, a lieky, 

s ktorými sa aktívne nepracovalo s podporou marketingu.V práci sa venovala pozornos  lieku 

CINIE, ktorý je ur ený na lie bu migrenóznej bolesti hlavy.  

Definovanie segmentu 

Odhaduje sa, že migréna postihuje asi 10 – 12% dospelej populácie (16 – 18% žien, 5 – 6% 

mužov). Prevalencia (po et osôb, ktoré postihne choroba v ur itom asovom období) je najvyššia 



14th International Scientific Conference 
LOGI 2013 

223 

v období 25. – 45. roku života, teda v najproduktívnejšom veku. Ro ná prevalencia bolesti hlavy sa 

pohybuje medzi 80 – 90%. Viac než polovica týchto bolestí predstavuje migrénu. Prevalencia 

migrény sa zvyšuje od 15. roku veku loveka, vrchol dosahuje medzi 35. – 45. rokom života 

a postupne sa jej výskyt znižuje. Zistilo sa, že prevalencia migrény je vyššia u nízkopríjmových 

skupín obyvate stva, a to z dvoch dôvodov: 

• Obyvate stvo s vyššími príjmami má lepší prístup k zdravotnej starostlivosti, 

• udia s vyššími príjmami majú tendenciu vyh adáva  lekársku pomoc astejšie než udia 

s nižšími príjmami.

SWOT analýza lieku CINIE - Liek CINIE  sa podrobil SWOT ANALÝZE:

Tabu ka 1: SWOT analýza lieku CINIE 

Silné stránky Slabé stránky 
- Cinie je o do po tu predaných 

denných definovaných dávok 
najpoužívanejším triptanom  

- Cinie je vnímaná ako silná zna ka 
produktu (ako u prvej spomedzi 
triptanov sa robilo masívne 
vzdelávanie a screeningové aktivity; 
prvý generický sumatriptan) 

- Molekula sumatriptanu je  „Zlatým 
štandardom“ v lie be migrény 

- Silná, edukovaná a skúsená predajná 
sila (medicínski reprezentanti) 

- Cielené marketingové aktivity 
- Žiadne preskrip né a indika né 

obmedzenie  

- Relatívne nová molekula pre 
všeobecných praktických 
lekárov

- Generický produkt – 
neurológovia majú ešte stále 
predsudky

Príležitosti Riziká 
- vysoká prevalencia ochorenia
- ve a pacientov, ktorí nie sú 

diagnostikovaní, sú zle 
diagnostikovaní, nie sú lie ení alebo 
sú nesprávne lie ení

- zámena z ostatných triptanov 
a Quarelinu

- od januára 2010 – nižšia úhrada za 
originálne molekuly triptanu, ím sa 
zvyšuje ich doplatok

- od apríla 2010 najnižší doplatok 
spomedzi triptanov pre Cinie 
6x100mg ( ažiskové balenie)

- samolie ba pacientov
- neochota neurológov 

spolupracova  (je to generický 
produkt)

- neochota všeobecných 
praktických lekárov 
diagnostikova  a lie i  migrénu 
(boja sa, asová náro nos )

- klesajúce ceny na trhu triptanov
- klesajúca úhrada zdravotných 

pois ovní a s tým súvisiace 
rastúce doplatky pacientov

- vstup nových generických  
konkurentov

 Zdroj: Materiály spolo nosti Zentiva, a. s. 
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5.1.2 Cena 

Cenová politika podniku je ovplyv ovaná legislatívou vo farmaceutickej oblasti. Hlavné 

kritériá, ktoré sa posudzujú pri ur ovaní cien a zmeny cien, boli ekonomicky oprávnené náklady na 

výskum, výrobu a obstaranie výrobkov, zisk. 

Tvorba ceny sa uskuto novala: 

• na úrovni výroby – manažment výroby má na starosti kalkuláciu nákladov, 

• na úrovni obchodnej jednotky – ekonomické oddelenie a controlling kalkulujú položky, 

o priamo nesúvisia s výrobou, 

• na základe platnej legislatívy. 

Ke že ceny liekov sú regulované, firma stanovuje ceny liekov nasledovným spôsobom: 

Cena sa sa ur uje zo strany výrobcu, ako cena Ex factory = cena z výroby + marže. Z ceny 

ex factory sa prostredníctvom systému degresívnej marže ur uje cena pre distribútora, ako aj 

kone ná cena pre pacienta v lekárni. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a pois ovne 

jedenkrát kvartálne ur ia, ko ko bude úhrada zo zdravotného poistenia.  

Maximálne ceny liekov na predpis sa ur ujú po registrácii lieku, ktorého sú as ou je 

pridelenie jedine ného kódu, ktorý pridelí ŠÚKL. Schválené maximálne ceny nezah ajú DPH 

a obchodné prirážky distributérov a lekární, o vytvára marketingový priestor pre tieto subjekty na 

cenovú diferenciáciu.  

Každý liek v rámci formy, sily a po tu balení má ur ený po et štandardných dávok lie iva. 

MZ SR ur uje štandardnú úhradu zdravotného poistenia za jednu dávku lie iva. Úhradu zo 

zdravotného poistenia potom dostaneme vynásobením po tu štandardných dávok lie iva v balení s 

úhradou za jednu dávku lie iva. Zvyšok z celkovej ceny lieku dopláca pacient.   

alším regula ným nástrojom cenovej politiky podniku je systém referencovania cien raz za 

šes  mesiacov. Je to porovnanie koša šiestich najnižších cien prípravku v šiestich štátoch Európskej 

únie.  

5.1.3 Distribúcia 

Distribúcia lie iv sa uskuto uje prostredníctvom distribu ných spolo ností, ktoré nakupujú 

lieky od výrobcov a následne ich ponúkajú lekár am, ktoré sprístup ujú lieky kone ným 

spotrebite om. Distribútori sú zazmluvnení na odber liekov do portfólia na poskytovanie 
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logistických služieb. Túto ve koobchodnú innos  v oblasti lie iv a zdravotníckych pomôcok môžu 

vykonáva  len podniky, ktoré majú na to povolenie Ministerstva zdravotníctva SR.  

Ako uvádzame v Grafe 1, prvé tri distribu né spolo nosti - PHOENIX, UNIPHARMA 

Prievidza, MED-ART, spol s.r.o., sú pre Zentivu k ú ovými distribútormi jej liekov. Spolu 

zabezpe ujú až 80% obratu podniku. So Zentivou majú zmluvne dohodnuté periodické závozy 

z centrálneho skladu Zentivy v dohodnutej frekvencii. Zentiva je taktiež ich k ú ovým zákazníkom.  

Graf 1 Obrat distribu ných spolo ností v % za rok 2009 
Zdroj: Materiály spolo nosti Zentiva, a. s. 

V sú asnosti má Zentiva ako skupina sa Sanofi-Aventis spolu 12,9% trhu. Pre porovnanie 

uvádzame, že prvý najvä ší konkurent má 7,4%, druhý 6,4% trhu. Zentiva ako legálna entita má 

7,3% trhu (údaje za rok 2009). 

Posledným distribu ným lánkom sú lekárne. Rozoznávame dva typy lekární [Spracované 

pod a ORESKÝ, M.: Marketing vo farmaceutickom priemysle. In: IMO, J. a kol. Marketingové 

aplikácie 2008, s. 93 - 94]: 

verejné lekárne – vykonávajú predaj liekov na predpis a vo nopredajných liekov, predaj 

zdravotníckeho materiálu, doplnkového sortimentu; majú záujem na rozvíjaní a zvyšovaní podielu 

predaja vo nopredajných liekov a doplnkového sortimentu, 

nemocni né lekárne – vykonávajú zabezpe ovanie liekov a zdravotníckeho materiálu pre 

oddelenia príslušnej nemocnice, pripravujú lie ivá, sterilné lieky a cytostatiká.  

Pokrytie krajov Slovenskej republiky v lekár ach spolo nos ou Zentiva závisí od 

rozmiestnenia lekární, hustoty a po tu obyvate ov a ich vekového zloženia. Najvä ší podiel má 

Zentiva v Bratislavskom kraji (14,7%), nasleduje Košický kraj (14%), v Prešovskom kraji má 
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podiel 13,4%. Najnižší podiel dosahuje zhodne (10,5%) v Trnavskom a Tren ianskom kraji. Podiel 

Zentivy v šiestich krajoch Slovenska znázor uje nasledujúci Graf 2. 

Graf 2 Podiel Zentivy v krajoch SR v % za rok 2009 
Zdroj: Materiály spolo nosti Zentiva, a. s. 

Medicínski reprezentanti sú firmou vyslaní pracovníci, ktorí okrem ponúkania produktov 

Zentivy, môžu vykonáva  aj as  komunika ných aktivít, o bude je spomenuté v asti 

komunikácia. S podporou regionálnych medicínskych reprezentantov a marketingových 

pracovníkov, ktorí pracujú s informáciami na vedeckom základe, poskytuje spolo nos  pacientom 

a zdravotníckym profesionálom efektívne terapeutické riešenia. 

5.1.4 Marketingová komunikácia 

Marketingová komunikácia spolo nosti je limitovaná legislatívne. Slovenská legislatíva 

zakazuje reklamu na lieky viazané na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, lieky, ktoré 

nie sú v Slovenskej republike registrované, lieky obsahujúce omamné látky, psychotropné látky 

a prípravky, lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, avšak sa uhrádzajú na základe 

zdravotného poistenia pod a osobitného predpisu, lieky, v ktorých je zmienka o ú inkoch liekov na 

lie enie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infek ných chorôb, nádorových 

chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb.  

Všetky podrobnosti sú upravené v Zákone o reklame. Zákon priamu reklamu liekov na 

predpis v médiách zakazuje. Reklama na vo nopredajné lieky je v princípe povolená, pokia  sp a 

ur ité podmienky [Spracované pod a: ORESKÝ, M.: Marketing vo farmaceutickom priemysle. In: 

IMO, J. a kol. Marketingové aplikácie 2008, s. 94 -

• výrobok musí by  jasne definovaný ako liek, 

• reklama musí obsahova  názov, informácie nevyhnutné na správne užívanie, výzvu 

pre íta  si obsah príbalového letáku, 
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• reklama nesmie by  klamlivá (nesmie vzbudi  dojem, že lekárske vyšetrenie je zbyto né, 

a že ten istý liek je ú innejší alebo rovnako ú inný v porovnaní s iným liekom – 

porovnávacia reklama), 

• reklama nesmie oslovova  osoby do veku 18 rokov, prirovnáva  liek k potravinám alebo 

ku kozmetickým výrobkom, uvádza , že bezpe nos  alebo ú innos  lieku je viazaná na 

skuto nos , že ide o prírodnú látku. 

alším z prvkov upravujúcich marketing produktov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky 

predpis, je etický kódex výrobcov. Kódex stanovuje normy správania sa lenských spolo ností pri 

marketingu spomenutých produktov. Týmto kódexom sa riadi aj spolo nos  Zentiva. Je záväzným 

dokumentom, v prípade neplnenia etických povinností hrozia firmám sankcie. Doh ad nad plnením 

Kódexu farmaceutického priemyslu na Slovensku vykonáva Etická komisia.Obsahom kódexu je 

stanovenie pravidiel v nasledovných oblastiach marketingovej komunikácie: 

• informácie a tvrdenia, 

• propaga né materiály, 

• vzorky,  

• výstavy, 

• sponzorstvo, 

• výskum,  

• vz ahy s odbornou a laickou verejnos ou a médiami, 

• marketing na internete a pod. 

Marketingová komunikácia je realizovaná pod podmienkou lege artis – medicínsky overené 

fakty. Teda lieky firma nemôže inzerova  na kone ného spotrebite a, reklama je adresovaná len na 

medicínskych pracovníkov. Poznáme dve úrovne cie ového trhu, komu je marketingová 

komunikácia adresovaná: 

• odborná verejnos  (lekári, lekárnici) – odborné semináre, odborné kongresy, inzercia, 

medicínski reprezentanti, odborné asopisy, 

• laická verejnos  – pacientské programy, osvetová innos  týkajúca sa problematiky 

ochorenia. 

Reklama sa uskuto uje prostredníctvom novín a asopisov pre odbornú verejnos  (lekárov 

a lekárnikov). lánky obsahujú odborné informácie o produktoch – ú innos , indikácie a výhody 

ponúkaného lieku, možné nežiaduce ú inky, ako sa liek hradí zo zdravotného poistenia a všetky 
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ostatné informácie pre odbornú verejnos . Taktiež spolo nos  využíva klasický nákup reklamnej 

plochy v odbornej tla i.  

Zákazníci môžu navštívi  webové stránky spolo nosti, na ktorých môžu nájs  informácie 

o spolo nosti, preh ad produktov a noviniek, informácie pre verejnos , tla ové vyhlásenia, ponuku 

vo ných pracovných miest a pod. Sú to najmä nasledovné stránky: 

•  www.zentiva.sk

• www.sanofi-aventis.sk – je lenom skupiny sanofi-aventis od roku 2009. 

Spolo nos  Zentiva, a.s. reprezentuje nasledovné logo: 

Obr. 1 Logo spolo nosti Zentiva, a. s. 
Zdroj: Materiály spolo nosti Zentiva, a. s. 

Podpora predaja sa naj astejšie uplat uje rozdávaním vzoriek, ktoré je tiež limitované 

zákonom o lieku. Lekárovi sa môžu poskytnú  len dve balenia daného lieku za rok. 

Osobný predaj reprezentujú medicínski reprezentanti spolo nosti, ktorí usporadúvajú 

semináre pre odbornú verejnos . Sú zamerané na poskytovanie informácií o nových produktoch 

a inováciách. Obsahom seminárov je tiež prednášanie na zvolenú odbornú tému, v zmysle lege 

artis, kde odborník spomína, na o si treba dáva  pozor pri ur itých produktoch, aké má skúsenosti 

s pacientmi, alebo sa preberajú prípadové štúdie – kazuistiky, v ktorých je vysvetlené, ako treba pri 

ktorom produkte postupova . Medicínski reprezentanti ako lánok distribu ného kanála 

spolo nosti, môžu v rámci svojich aktivít u lekárov poradi  a vysvetli  všetky informácie 

o produktoch, ke že o nich majú komplexný preh ad, a tým lekára oboznámi  s výhodami 

a silnými stránkami produktu. Cie om týchto aktivít je presved i  lekára, že ponúkaný liek je pre 

pacienta najvhodnejší. Majú dohodnutú komunikáciu od produktového manažéra spolo nosti.  

Aktivity public relations spolo nos  orientuje na odbornú aj laickú verejnos . Verejnosti sa 

poskytujú všeobecné informácie. Uverej ujú sa lánky v novinách a asopisoch, ale nesmú by

priamym propagovaním ur itého lieku. 

Zentiva využíva aj formu priameho marketingu – direct maily. Informuje sa predovšetkým 

lekár, a to v prípade, ak sa nie o zmení oh adom ceny. 
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Marketing Zentivy je založený na medicínskej báze na úrovni lekára. Najvä ší dôraz sa 

kladie teda na vzdelávanie. 

Marketingová komunikácia na produkt CINIE je obmedzená legislatívou, ke že liek patrí do 

skupiny liekov viazaných na lekársky predpis. Uskuto uje sa prostredníctvom letákov, ktoré sú 

adresované pacientom, kde pacienti nájdu všetky potrebné informácie o produkte. Taktiež je leták 

o lieku podávaný aj lekárom – obsahuje však iné informácie, ako leták pre pacientov. Sú na om 

uvedené kompletné informácie o lieku, ktoré by mal lekár pozna . 

    

Obr. 2 Logo produktu CINIE 
Zdroj: Materiály spolo nosti Zentiva, a. s. 

Najnovšou metódou, s ktorou prišiel marketing Zentivy je screening. Screening je cielený na 

pacienta, ktorého podstatou je zodpovedanie šiestich otázok na letáku. Ak pacient odpovedal aspo

na tri otázky ÁNO, tak je pravdepodobné, že trpí migrénou. Screeningový leták má za cie  pomôc

pacientom s ich pochybnos ami, ke že asto krát sa ažko hodnotí, aký prejav bolesti hlavy ich 

trápi, a i je to migréna. Je jednoduchým pomocníkom pri tejto dileme. Screeningový leták sa 

umiest uje do akární v nemocniciach a poliklinikách, sestri kám a lekárom. Otázky sú jednoduché 

a pacient si na ne ahko zodpovie. Leták uvádzame ako sú as  prílohy. 

Pacienti majú v letáku odpoveda  ÁNO – NIE na šes  nasledovných otázok: 

Boles  hlavy je: 

• prevažne jednostranná, 

• je pulzujúceho charakteru, 

• sprevádzaná nevo nos ou, príp. zvracaním, 

• zhoršuje sa telesnou námahou, 

• obmedzujúca každodenné aktivity, 

• sprevádzaná zvýšenou citlivos ou na svetlo, hluk alebo pachy. 
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Zhrnutie a záver 

Produkt CINIE predstavuje na trhu silnú konkurenciu v oblasti lie enia migrenóznej bolesti 

hlavy pre ostatné farmaceutické firmy, o om sved í aj pozadie silnej farmaceutickej skupiny 

Zentiva, ktorá je poprednou zna kou na slovenskom trhu. Hodnota „zlatého štandardu“ a silný 

vplyv osobného predaja robia produkt atraktívnejším. Môžeme konštatova , že produkt je silný, 

spo ahlivý, bezpe ný a cenovo dostupný pre pacientov.  

Nedostatky vidíme v cenovej politike, pretože okrem legislatívnych obmedzení, ktoré 

upravujú stanovenie ceny pre farmaceutické spolo nosti, vstupuje na trh sumatriptanov aj nová 

konkurencia, preto ceny nemožno zvyšova . Trend vidíme práve v tom, že ceny sa znižujú. Produkt 

CINIE aj napriek tomu predstavuje za pomerne nízku cenu zlepšenie kvality udského života. 

Pre lepšie pochopenie a pomoc zákazníkom a získanie nových navrhujeme screeningový 

mesa ný plán, kde výsledkom bude nielen správne diagnostikovanie choroby a tiež nájdenie nových 

zákazníkov, ktorí na základe zistenia vyh adajú svojho lekára, ktorý im predpíšu liek a budú s ním 

spokojní.  

Farmaceutický priemysel so sebou prináša riziká pre spolo nosti pri tvorbe marketingového 

mixu. Spolo nosti sú obmedzené legislatívou, ktorá má vplyv v rôznej miere na všetky nástroje 

marketingového mixu. Ceny si firma nemôže slobodne stanovova , reklama produktov sa zakazuje 

na preskrip né lieky, na vo nopredajné lieky je povolená, ale taktiež len v zákonom prípustnej 

miere. Avšak stále zostáva priestor pre firmy a jej marketingových pracovníkov, ako urobi  produkt 

atraktívnejším alebo ako získa  nových zákazníkov. 
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18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MANIPULA NÍCH 

SYSTÉMU PRO SYPKÉ HMOTY V MAGDEBURGU 

Abstrakt: Cílem p ísp vku je seznámit tená e o pr b hu a nejzajímav jších novinkách v oblasti 

manipula ních systém  pro sypké hmoty. Konference se zú astnilo 194 odborník  z EU a dalších 

zemí. V pr b hu celé konference zú astn né firmy aktivn  propagovali a p edvád li své výrobky, 

dávali k dispozici materiály, kde byli návody k použití a kontaktní adresy.   N které firmy 

ponoukali i demonstra ní videa a výukový programy. 

Klí ová slova: manipula ní systémy, sypké hmoty, pásový dopravníky, automatická doprava   

Ve dnech 25. a 26. zá í 2013 prob hla v Magdeburku, tradi ní již, s mezinárodní ú astí, 

konference 18. Schuettgutfoerdertechnik pod názvem „Treffpunkt fuer Forschung & Praxis“. 

Zú astnilo se jí 194 odborník  z EU a dalších zemí. Zastoupeny byly ady výrobc  a uživatel

dopravní, manipula ní a skladovací techniky a technologických za ízení na t žbu a zpracování 

sypkých hmot. Zastoupena byla i ada vysokých škol a univerzit s p ísp vky z aplikovaného 

výzkumu a spolupráce s praxí. Bylo p edneseno 21 odborných p ísp vk  prezentujících novinky 

v praxi, inovace ve výpo etních metodách, modelování a simulaci systém  a proces , nové 

sm rnice VDI a normy, nové technologie jako MegaPipe, Pouch Conveyor, Peristaltikfoerderer aj. 

Pozornost byla v nována také otázkám opot ebení,  diagnostice, emisím, m ením a verifikaci 

hypotéz a poznatk .  

Firma ContiTech TransportbandsystemeGmbH p edstavila  v p ísp vku Conti® MegaPipe – 

eine neue Dimension der Rollgurttechnologie [1], zdokonalený systém pásové dopravy pro strmou 

pásovou dopravu.  Systém Conti® MegaPipe využívá pryžových pás  s vložkami textilními nebo 

z ocelových lan, podle obr. 1,  o ší ce 2 800 mm a vn jším pr m ru 780 mm, kdy p i dopravní 

rychlosti 5,8 m/s je dosahováno dopravního výkonu 1100 m3/h až po ší ku pás  3 200 mm a 

vn jším pr m ru 890 mm, kdy se p i rychlosti pásu 6,5 m/s dosahuje pr toku až 1 450 m3/h. 

Zrnitost dopravovaného materiálu se m že  pohybovat až do rozmezí 250 … 350 mm.  
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Obr. 1 

Systém Conti® MegaPipe tak dopl uje adu konstrukcí dopravník  s pryžovým pásem 

umož ujících dopravu sypkých hmot nejen p i velkých  úhlech sklonu dopravník  (obr. 2), ale také 

p i dlouhých dopravních trasách, s horizontálním i vertikálním zak ivením a  velkých dopravních 

výkonech.  

Obr. 2 
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K doprav  sypkých hmot se vžilo používání klasických pásových dopravník . P i hledání 

potenciál  zlepšení tohoto zp sobu dopravy pod tlakem zvyšování dopravních výkon , rozší ení 

sortimentu p epravovaných materiál , úspor energie a ochrany životního prost edí se výzkumné 

týmy a výrobci dopravní techniky intenzivn  zabývají hledáním nových fyzikálních princip

dopravy. ešitelský tým složený z pracovník  University of Newcastle (Austrálie) a Otto-von-

Guericke- Universitaet Magdeburg v p ísp vku Gutverhalten im Taschengurtfoerderer (Pouch 

Conveyor) [2] prezentoval spole ný projekt s cílem teoretického a experimentálního sledování 

deformace pásu a chování materiálu u speciálních pásových dopravník . Ukázky z výstupu projektu 

jsou na obr. 3 a obr. 4. 

Obr. 3 

Obr. 4 

Další zajímavou informací byl p ísp vek Stueckgueter als Schuettgut – Koncept Peristaltik-

Foerderer ešitelského týmu Fraunhofer-Institut fuer Fabrikbetrieb und –automatisierung IFF a 

Institut fuer Logistik und Materialflusstechnik Otto-von-Guericke- Universitaet Magdeburg [3].  

P ísp vek se zabývá popisem nového principu dopravy hromadn  se vyskytujících struktur balík
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s cílem dosáhnout automatické manipulace jako se sypkým materiálem p i zvládnutí požadovaného 

pr toku v  rozsahu jednoho manipula n -dopravního systému. Balíková logistika se vyzna uje 

prudkým nár stem dopravních výkon  a sou asný výkon 20 000 balík  v hodin . Ve 

spole nosti DHL se o ekává nár st až na 50 000 balík /h. Jednou z možných cest ke zvládnutí 

t chto výkon  je v p ísp vku prezentovaný Peristaltik-Foerderer, jehož funk ní princip je na obr. 5.  

Obr. 5 

Významný p ísp vek p ednesl rovn ž zástupce FAM Foerderanlagen Magdeburg s názvem 

Trends und Entwicklungen in der Foerdertechnik [4]. V posledních letech dochází ke zvýrazn ní 

nárok  ze strany zákazník , uživatel  techniky. Je to zejména požadavek zvyšování funk ní 

spolehlivosti stroj  a technologických soubor  ve spojení se snižováním spot eby energie, 

snižováním nárok  na údržbu a rostoucími nároky na spolehlivý, flexibilní, rychle reagující servis a 

zásobování náhradními díly.  Tyto nároky se p enáší v plném rozsahu na inženýring podniku. 

Inženýring (engineering – poskytování služeb), je zpravidla ve všech výrobních podnicích v  

pop edí zájmu v tšiny podnikových složek, jde-li o nové nebo náro né požadavky p i realizaci 

dopravn -manipula ních projekt . Všechny elementy podnikové struktury hledají p i pln ní svých  

úkol  a p ípadném ešení problém  pomoc od inženýringu a využívají v hojné mí e jím 

vypracované výkresové dokumentace, kusovník , objednávek, technologických postup  a dalších 

podklad .  

Inženýring tak zasahuje svojí p sobností do všech lánk  hodnototvorného et zce od 

nákupu p es výrobu, zabezpe ování jakosti, distribuci, servis a asto ješt  do repase i ekologické 
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likvidace produkt . P i t chto innostech je nutné ešit efektivní pln ní  rozsáhlého souboru úkol , 

které vyžadují komplexní myšlení pracovník ešitelských tým . 

St žejní úkoly inženýringu spo ívají zejména v: 

• dodržování termín , 

• zabezpe ení jakosti, 

• zvyšování efektivnosti, 

• snižování náklad , 

• dodržování smluvních podmínek, 

• zaru ení funk ní spolehlivosti, 

• dodržování platných norem a p edpis , 

• zvyšování opakovatelnosti produkt , 

• zohledn ní lokálních zvláštností, 

• zajišt ní spokojenosti zákazník . 

V posledních letech dochází ke zvýrazn ní nárok  ze strany zákazník , uživatel  techniky. 

Je to zejména požadavek zvyšování funk ní spolehlivosti stroj  a technologických soubor  ve 

spojení se snižováním spot eby energie, snižováním nárok  na údržbu a rostoucími nároky na 

spolehlivý, flexibilní, rychle reagující servis a zásobování náhradními díly. Tyto nároky lze shrnout 

do následující ady: 

• dodržování sm rnic EU, 

• požadavky na osobní a procesní bezpe nost, 

• rostoucí komplikovanost investi ních soubor , 

• kompletní automatizace technologických soubor ,  

• zvyšování výkon  stroj  a jejich soubor , 

• zdokonalování obsluhy a údržby, 

• redukce náklad  na údržbu, 

• zvyšování efektivnosti a funk ní bezpe nosti. 
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NÁVRH VYUŽITIA INOVATÍVNEJ TECHNOLÓGIE V RÁMCI 

KOMBINOVANEJ DOPRAVY NA ÚZEMÍ SLOVENSKA 

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá popisom v sú asnej dobe vyvíjaných inovatívnych technológií v 

kombinovanej doprave, stanovením nevyhnutných predpokladov pre uplatnenie systémov 

kombinovanej dopravy a porovnaním nieko kých technológií horizontálnej prekládky. Práca je 

taktiež zameraná na zhodnotenie požiadaviek pre stanovenie ideálnej technológie kombinovanej 

dopravy na území Slovenska a návrh na nieko ko zmien.  

K ú ové slová: inovatívna technológia, technológie horizontálnej prekládky, kombinovaná 

doprava, logistické centrum, intermodálny terminál, intermodálna prepravná jednotka, technológia 

Mobiler 

Úvod 

Európsky projekt 6. rámcového programu INHOTRA eviduje viac než 60 technológií 

horizontálnej prekládky v kombinovanej doprave ( alej KD), ktoré sú vyvíjané jednotlivými 

spolo nos ami bez akejko vek koordinácie na európskej úrovni. Výsledkom je, že tieto technológie 

nebývajú navzájom kompatibilné, sú vo vzájomnom konkuren nom vz ahu, a nie sú preto schopné 

sa v masovejšom meradle presadi .  

V prevádzke sa v sú asnosti nachádza vo svete viacero horizontálnych technológií, 

sústredených na prekládku kontajnerov, výmenných nadstavieb a cestných návesov. Tieto 

technológie však nie sú využívané v rámci prepravy tovaru v sieti logistických centier, resp. 

intermodálnych terminálov. 

V súvislosti so zvýšením možností využívania týchto moderných technológií je nutné 

podpori  ich alší vývoj. Ich využitie v dopravných obslužných systémoch logistiky môže prispie

ku skráteniu prepravných vzdialeností, od ktorých je KD konkurencieschopná. Niektoré systémy je 

možné uplat ova  pri prepravných vzdialenostiach už v okolí 150 km, a v SR by teda umožnili 

využíva  kombinovanú dopravu na vnútroštátnych reláciách. 

1.  Vyvíjané inovatívne technológie v kombinovanej doprave

Vzh adom na sú asné a alej predikované zvýšenie objemu cestnej nákladnej dopravy je 

stále viac aktuálne uvies  na trh vyhovujúcu a dostupnú službu, ktorá ponúkne zasielate om, 

logistickým spolo nostiam a dopravcom vhodnú alternatívu prepravy, ktorá bude eliminova

sú asné problémy spojené s ažkou cestnou nákladnou dopravou. Je síce zrejmé, že železnica 
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nebude môc  vyrieši  všetky potreby nákladnej dopravy, môže však reálne prispie  k vytvoreniu 

podmienok udržate nej mobility. Ur ité riešenie predstavuje KD.  

V SR sú takmer ¾ z celkového prepravného výkonu zabezpe ované cestnou dopravou. Z 

tohto prepravného podielu sa na jeho zabezpe ení podie ajú z vä šej asti (cca 80 %) cestné 

návesové súpravy. U jednotlivých operátorov kombinovanej dopravy združených v organizácii 

UIRR (Medzinárodná únia spolo ností kombinovanej dopravy železnice/cesty) je podiel 

prepravených kontejnerov a výmenných nadstavieb viac než 70%. Zvyšných necelých 30 % pripadá 

na prepravu cestných súprav v systéme RoLa a cestných návesov umož ujúcich vertikálnu 

prekládku. 

Z toho dôvodu sa v Európe oraz intenzívnejšie vyvíjajú moderné systémy prepravy 

a prekládky intermodálnych prepravných jednotiek (IPJ) v kombinácií cesta - železnica. Ide najmä 

o technológie horizontálnej prekládky v KD. Takýchto technológií, ktoré sú v dnešnej dobe schopné 

fungova  ako alternatíva k priamej cestnej doprave, je v Európe stále viac a v stále vyššej kvalite. 

Ako bolo uvedené v predchádzajúcej podkapitole dizerta nej práce, Európsky projekt 6. rámcového 

programu INHOTRA eviduje viac než 60 technológií horizontálnej prekládky.  

2. Nevyhnutné predpoklady pre uplatnenie systémov kombinovanej dopravy 

v sieti logistických centier 

Nevyhnutné predpoklady pre uplatnenie systémov KD sú: 

• komplexná znalos  mobility tovaru a ve kosti tovarových tokov, 

• identifikácia a segmentácia subjektov cestnej nákladnej dopravy.  

Dôležitým opatrením vedúcim k rozvoju nových systémov logistických procesov je technický a 

technologický štandard, pretože celý proces musí by  interoperabilný. Inteoperabilné musia by

technológie prekládky, cestné vozidlá, vlaky kombinovanej dopravy, ale aj informa ná 

a telematická podpora procesu.  

Z h adiska návrhu využitia horizontálnej technológie v KD v sieti logistických centier na 

území SR je, okrem vyššie uvedených nevyhnutných predpokladov, požadované splnenie aj 

nasledujúcich vlastností (Tabu ka 1). 
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Tabu ka 1: Požiadavky na systém horizontálnej prekládky KD v SR 
Vlastnos Požiadavka 
Manipulácia s viacerými zásielkami naraz kdeko vek vo vlaku  Nevyhnutná 
Manipulácia pod trolejovým vedením Nevyhnutná 
Manipulácia bez nutnosti odpája  lokomotívu Nevyhnutná 
Prekládka zo stanoviska ruš ovodi a Nevyhnutná 
Rýchlos  vykládky a nakládky celého vlaku max. do 30 minút (manipulácia so všetkými 
zásielkami naraz) 

Nevyhnutná 

Možnos  používa  bežné cestné vozidlá len s prípadnými malými úpravami Nevyhnutná 
Možnos  používa  bežné železni né vozne Je výhodou 
Možnos  prekládky v ktorejko vek stanici vybavenej ko ajami so súbežnou spevnenou 
komunikáciou 

Nevyhnutná 

Terminály bez zložitých investi ne náro ných zariadení Nevyhnutná 
Schopnos  manipulácie s o najvä ším sortimentom prepravných jednotiek Je výhodou 
Možnos  použitia aj na kratšie prepravné vzdialenosti (150 km) Nevyhnutná 

Zdroj: autori

3. Porovnanie technológií horizontálnej prekládky v kombinovanej doprave 

Na základe charakteristík progresívnych systémov horizontálnej prekládky, ktoré sú 

popísané v  odbornej literatúre, bolo možné jednotlivé technológie porovna  (vi . tabu ka 2). 

Tabu ka 2: Porovnanie vlastností jednotlivých systémov horizontálnej prekládky 
                   Technológia 

Vlastnos
Modalohr Flexi-

waggon 
Cargo 
Speed 

Cargo 
Beamer Mobiler Cargo 

Roo 
preprava kontejnerov a výmenných 
nadstavieb 

nie nie nie áno áno nie 

preprava cestných návesov bez motor. 
jednotky 

áno áno áno áno nie áno 

manipulácia pod trolejovým vedením áno áno áno áno áno áno 
možnos  výmeny zásielok kdeko vek 
vo vlaku 

áno áno áno áno áno áno 

možnos  manipulácie s viacerými 
zásielkami naraz 

áno áno áno áno áno áno 

bez existencie terminálu (len súbežná 
plocha) 

áno áno nie nie áno áno 

bez nutnosti špeciálnych úprav v 
ko ajisku 

nie áno nie áno áno áno 

lokomotíva pri prekládke môže by
pripojená na vlak  

áno áno áno áno áno áno 

bez nutnosti špeciálnych cestných 
vozidiel 

áno áno áno áno áno áno 

bez nutnosti špeciálnych železni ných 
voz ov 

nie nie nie nie áno nie 

bez nutnosti malých kolies 
železni ných voz ov 

áno áno áno áno áno áno 

možnos  použitia aj na kratšie 
prepravné vzdialenosti (150 km) 

nie nie nie nie áno nie 

možnos  použitia aj v prípade priamej 
cestnej, resp. železni nej dopravy 

nie nie nie nie áno nie 

možnos  použitia pre prepravy v 
režime ,,just in time“ 

nie nie nie nie áno nie 

Zdroj: autori 
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4. Zhodnotenie požiadaviek pre stanovenie ideálnej technológie kombinovanej 

dopravy na území Slovenska 

Z množstva existujúcich riešení týkajúcich sa moderných technológií v KD, známych napr. 

zo spomínaného projektu INHOTRA, len zanedbate né množstvo návrhov našlo uplatnenie. 

Dôvody možno zhrnú  do nasledujúcich bodov: 

• potenciálni investori nedôverujú novým technológiám. Napr. železni né podniky 

preferovali donedávna investície do klasických zria ovacích staníc, 

• vä šina navrhovaných technológií vyžaduje dostato ne ve ké prepravné množstvá, 

• vä šina systémov bola navrhnutá predovšetkým s oh adom na vysoký výkon prekládky 

a nie na zníženie nákladov procesu prekládky, 

• navrhnuté zariadenia sú astokrát zamerané výhradne na technológiu vlastnej prekládky 

a pozornos  nie je venovaná organiza ným aspektom, ktoré môžu rovnakým spôsobom 

prispie  k zefektívneniu prepravného re azca KD, 

• mnohé navrhnuté riešenia svojím spôsobom predbehli dobu, ich použitá technológia je 

príliš náro ná pre praktickú realizáciu. 

Z celkového hodnotenia aktuálnej situácie v oblasti KD v SR a zahrani í vyplýva, že je 

potrebné sa zamera  na zníženie kritickej prepravnej vzdialenosti a kritického prepravného 

množstva, od ktorého je KD konkurencieschopná vo i priamej cestnej doprave. Iba tak bude možné 

získa alšie segmenty prepravného trhu pre KD.  

5.  Technológia Mobiler 

V sú asnej dobe (rok 2013) sú v jednotlivých systémoch KD realizované rôzne inova né 

kroky. To sa týka aj systému prepravy kontejnerov ISO radu 1. Nejde len o zavádzanie moderných 

automatizovaných systémov prekládky, ktoré sa týkajú prevažne ve kých intermodálnych 

terminálov, ale aj o prekladacie systémy v menších a lokálnych prekladiskách, kde sú v prevádzke 

len mobilné prekladacie prostriedky. Práve pre menšie terminály, vzh adom na potrebu 

prekládkových operácií, bol vyvinutý prekladací systém Mobiler, ktorý slúži pre zrýchlenie 

a skvalitnenie prekládky najmä kontejnerov a výmenných nadstavieb. 

Ide o inovatívny prepravný systém s možnos ou aktívneho riadenia dodávate ského re azca 

pomocou jednotiek GPS. Systém optimalizuje nákladnú prepravu a poskytuje cenovo výhodnejší 

prepravný systém ako je priama cestná alebo železni ná nákladná preprava. Spája výhody oboch 
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prepravných systémov, od ah uje pre aženú cestnú infraštruktúru a výrazne znižuje za aženie 

životného prostredia produkciou CO2 a hluku v aka využitiu železni nej dopravy. 

Vlastná hmotnos  zariadenia je 1,5 t až 2,5 t v závislosti od jeho hmotnosti, tzn., že výrazne 

neznižuje výkonové parametre vozidiel (najmä nosnos ). Zariadenie je schopné preklada  výmenné 

nadstavby d žky 7150 až 7850 mm a kontajnery ISO 20´, 30´ a 40´. Výmenné nadstavby musia by

vybavené dvoma prie nymi tunelmi v spodnom ráme, do ktorých sa zasúvajú prekladacie lyžiny. 

Detaily prekladacieho zariadenia systému Mobiler sú zobrazené na nasledujúcich obrázkoch 

1 a 2. 

Zdroj: (Široký, 2010) 

Obr. 1 Detail prekladacieho zariadenia systému Mobiler 

Zdroj: (Široký, 2010)

Obr. 2 Systém Mobiler pri prekládke cisternového kontajnera 

Štandardné železni né vozne pre KD (pre prepravu kontajnerov a výmenných nadstavieb 

s ozna ením Sggmrss, Sgnss a pod.) musia ma  na ložnej ploche privarené prie ne pásy, ktoré 

umož ujú krokový posun prekladacích lyžín. Zariadenie Mobiler môže preklada  IPJ s celkovou 

hmotnos ou 18, 25 a 32 t, je flexibilné, prekládka trvá nieko ko minút (naloženie prázdnej 
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prepravnej jednotky a prevzatie loženej prepravnej jednotky trvá cca 10 minút), manipulácia môže 

by  vykonaná pod trak ným vedením a je bezpe ná pre manipuláciu s nebezpe ným tovarom. 

Mobiler ponúka nasledujúce systémové ciele: 

a) umož uje dodávky „Just in Time“ alebo „Just in Sequence“, 

b) s využitím výmenných nadstavieb upravených pre tento prepravný systém dochádza 

k výrazným úsporám poplatkov za prekládku IPJ v porovnaní s klasickou KD, 

c) je ú inným opatrením pre prevod tovaru z priamej cestnej dopravy na KD, 

d) obsluhu zákazníkov, ktorí nedisponujú vlastným ko ajovým napojením (nevlastnia 

vle ku), 

e) využitie KD, pokia  nie je v blízkosti klasický intermodálny terminál,  

f) prekládku v štandardných železni ných staniciach s klasickou prekládkovou ko ajou 

s oh adom na bezpe nú manipuláciu s takmer akýmko vek tovarom, 

g) možnos  doplnenia telematickým systémom E-Rail Tracking & Tracing: 

• s podporou GPS sledovania polohy na internete,  

• elektronické získavanie údajov od zákazníkov, 

• okamžité sledovanie manipulácie s IPJ,  

• elektronická kontrola prepravného poriadku,  

h)  kvalitatívne vyššiu úrove  riadenia prostredníctvom: 

• upozornenia e-mailom pri prekro ení manipula ných asov alebo dodacích lehôt, 

• upozornenie e-mailom na zmeny hodnôt požadovanej teploty, na nárazy hlásené 

nárazomerom a pod. 

6.  Návrh inovácie sú asnej technológie Mobiler pre jej aplikáciu v rámci siete 

logistických centier na území Slovenska 

Systém Mobiler je v sú asnosti štandardne používaný len ako doplnok pri prepravách 

s menšími výkonmi v rámci liniek KD v Rakúsku, Švaj iarsku a Taliansku. To je dané najmä 

spôsobom jeho obsluhy a tým, že momentálne je montovaný v prevažnej vä šine na cestné vozidlá, 

aj napriek tomu, že jeho analýzou bolo zistené, že má potenciál aj pre používanie v železni nej 

doprave. Návrhom v rámci príspevku preto je, aby pri prepravách tovaru cez vytvorenú sie

logistických centier boli týmto zariadením vybavené celé vlakové súpravy, a to tak, aby bolo možné 

naraz zaisti  manipuláciu pozd ž celého vlaku, o by výrazne urýchlilo dopravnú obsluhu 

jednotlivých centier (intermodálnych terminálov).  
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alšou vlastnos ou tohto zariadenia je, že v prípade prekládky z cestného vozidla je 

obsluhované vodi om priamo na mieste prekládky. Aby bolo možné rýchlo a ekonomicky obslúži

naraz celý vlak (alebo požadované prepravné jednotky vo vlaku), je potrebné proces prekládky 

alej zautomatizova . Prekládka z cestného vozidla by preto mala prebieha  bez ú asti vodi a 

pokynom „na dia ku“ z informa ného systému. K tomu bude nutné vyvinú  systém detekcie polohy 

vlaku vo i prekládkovej rampe.  

V poradí tretím odporú aním pre inováciu systému Mobiler by bol návrh inštalácie pevných 

rámp (nakládkových a prekládkových) nachádzajúcich sa ved a železni ných ko ají a cestnej 

infraštruktúry v termináli pre do asné odstavenie IPJ z vlaku, resp. z cestných vozidiel. 

Aplikáciou vyššie uvedených modifikácií sú asného systému horizontálnej prekládky 

Mobiler, by boli vytvorené kvázi ,,terminály horizontálnej prekládky Mobiler“ ako sú as

logistických centier v ucelenej sieti. 

Záver 

o sa týka inovatívnych systémov KD uplatnených v praxi (nie však využívaných v rámci 

jednotnej siete logistických centier), na základe ich charakteristiky možno konštatova , že 

stanovené požiadavky na systém horizontálnej prekládky pri aplikácii v sieti logistických centier 

sp a jedine systém Mobiler. Iba pri tomto systéme platí, že je ekonomicky použite ný aj na kratšie 

prepravné vzdialenosti, pri menších objemoch tovarov, nie sú potrebné špeciálne železni né vozne a 

môže by  použitý aj v prípade priamej cestnej, resp. priamej železni nej dopravy aj v režime ,,just 

in time“. 

LITERATURA 

[1] CEMPÍREK, Václav, Rudolf KAMPF a Jaromír ŠIROKÝ. Logistické a p epravní technologie. 

Vyd. 1. Pardubice: Institut Jana Pernera, 2009. 197 s. ISBN 978-80-86530-57-4. 

[2] EUROPEAN COMMISSION. SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME - THEMATIC PRIORITY 

1.6 - SUSTAINABLE DEVELOPMENT, GLOBAL CHANGE & ECOSYSTEMS. [elektronický 

zdroj]. [cit. 2013-01-10]. 2011. Dostupné z: 

<http://www.retrack.eu/downloadables/Deliverables/D2.1-Public-

State%20of%20Art%20Transhipment%20Techniques-Final%20v2-Islam-20122007.pdf>. 

[3] JE ÁBEK, Karel. Manipulace s materiálem. Praha 1080, Vydavatelství VUT v Praze, 1980. 



14th International Scientific Conference 
LOGI 2013 

247 

[4] LIŽBETIN, Ján a Vladimír KLAPITA. Intermodálna preprava. 1. vyd. Žilina: EDIS - 

vydavate stvo Žilinskej univerzity, 2010. 125 s. ISBN 978-80-554-0266-6. 

[5] NOVÁK, Jaroslav. Kombinovaná p eprava. Vyd. 1. Pardubice: Institut Jana Pernera, 2006. 292 

s. ISBN 80-86530-32-9. 

[6] STOPKA, Ondrej a Jozef GNAP. Kombinovaná doprava: studijní opora pro kombinované 

studium: bakalá ské studium. 1. vyd. eské Bud jovice: Vysoká škola technická a ekonomická 

v eských Bud jovicích, 2013. 119 s. 

[7] ŠIROKÝ, J., 2010. Progresívní systémy v kombinované p eprav . 1. vyd. Pardubice: Institut 

Jana Pernera. 173 s. ISBN 978-80-86530-60-4. 

[8] ŠIROKÝ, J., CEMPÍREK, V. Progresivní systémy horizontální p ekládky silni ních náv s . In 

CMDTUR 2012: zborník príspevkov a posterov, 6. medzinárodná konferencia: Žilina - Stráža, 

Slovakia, 19.04. – 20.04. 2012. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS, 2012. s. 345 – 354. 

ISBN 978-80-554-0512-4. 



14th International Scientific Conference 
LOGI 2013

248 
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MANUFACTURING COMPANIES 

Stanislav Koutný1

ABSTRACT 

The article presents the results of a survey executed in the South Bohemia and the Pilsen Region of 

the Czech Republic in May 2013. The article is focused on some issues in purchasing in 

manufacturing companies and their logistics. Presented survey is concerned the organization of 

purchasing in the organizational structure of surveyed companies, in the range of purchase networks 

in terms of origin of components, range of outsourced services and in the scoring frequency of 

external suppliers. This article presents the differences between large, medium-sized and small 

companies in these aspects and differences between companies with central logistics section and 

companies without such section.  
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PR ZKUM VYBRANÝCH ASPEKT  V OBLASTI ORGANIZACE 

NÁKUPU VE VÝROBNÍCH PODNICÍCH 

Abstrakt: P ísp vek p edstavuje výsledky pr zkumu provedeného v Jiho eském a Plze ském kraji 

v eské republice v kv tnu roku 2013. lánek je soust ed n na n které otázky z oblasti organizace 

nákupu výrobních podnik . P edstaveny byly výsledky z oblasti organizaci nákupu ve výrobních 

podnicích z hlediska organiza ní struktury, rozsah nákupní sít  z hlediska p vodu komponent, 

rozsah nakupovaných logistických služeb (outsorcing) a etnost hodnocení externích dodavatel . 

lánek prezentuje u t chto aspekt  rozdíly mezi malými, st edními a velkými podniky a p ípadn

mezi podniky se samostatným centrálním úsekem logistiky a podniky bez takového úseku.  

Klí ová slova: nákup ve výrobním podniku, outsorcing, organizace nákupu, p vod komponent 

Úvod 

Role nákupu v organizacích získává s p ibývajícími možnostmi globálního nákupu 

strategický význam. ,,In times of consistently high outsourcing rates and sourcing volume soften 

above 50% of a company's expenditure, the purchasing function has out grown its former, rather 

operational focus and gained an increasingly strategic role.“[1] Tento p ísp vek p edstavuje 

výsledky pr zkumu z kv tna 2013, týkající se n kterých aspekt  organizace nákupu ve výrobních 

podnicích v Jiho eském a Plze ském kraji. Jak vypadá rozlehlost sít  komponent pro výrobní 

podniky? Jaké oblasti jsou u výrobních podnik  outsorcovány? P ísp vek se na n které aspekty 

organizace nákupu ve výrobním podniku dívá obecn  i z hlediska velikosti podniku a pop ípad

také z hlediska existence samostatného úseku centrální logistik v organizaci. 

1.  Cíl 

Cílem p ísp vku je ov it na základ  pr zkumu z kv tna 2013 následující teze: 

a. Velké podniky mají rozsáhlejší dodavatelskou sí  z hlediska komponent.  

b. Velké podniky mají menší podíl samostatného nákupu v etn  výb ru dodavatele (nap . 
z d vodu využívají synergie mezi závody pomocí centralizace nákupu).  

c. Velké podniky využívají vyšší m rou outsorcing a využívají ho ve více oblastech než 
podniky st ední a malé. 

d. Míra zavedení ISO 9001 je minimáln  stejná nebo nižší v i mí e zavedení procesu 
pravidelného hodnocení dodavatel . 
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2.  Metodika 

Výzkum bude provád n s p edchozí teoretickou p ípravou. Nástrojem získání dat byl 

pr zkum formou dotazníku, jeho analýza a vyhodnocení.  Dotazník a metodika jeho vyhodnocení 

byly vypracovány v rámci doktorského výzkumu struktury logistických proces  ve výrobním 

podniku na Ekonomické fakult  Jiho eské univerzity v eských Bud jovicích. 

3.  Výsledky 

3.1 Charakteristika dotazovaných podnik

Výzkum prob hl u velkých, st edních a malých výrobních podnik  z Jiho eského a 

Plze ského kraje. Celkový po et dotazovaných výrobních podnik  byl 70. Pr m rná doba existence 

podnik  byla zjišt na a inila 26,4 let. Bylo vyhodnoceno rozložení dle velikosti podle 

zam stnanc . 

Graf 1 Po et zú astn ných firem dle po tu zam stnanc

Zdroj: [vlastní výzkum/05.2013 v 70 výrobních podnicích v Jiho eském a Plze ském kraji v eské republice] 

V pr zkumu byla zastoupena r zná odv tví pr myslu a následující graf ukazuje jejich 

procentuální rozložení. 
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Graf 2 Výrobní odv tví zastoupená v pr zkumu 
Zdroj: [vlastní výzkum/05.2013 v 70 výrobních podnicích v Jiho eském a Plze ském kraji v eské republice] 

3.2 Zkoumané aspekty nákupu ve výrobních podnicích 

Sou ástí pr zkumu byly i dotazy sm ované k zjišt ní organizaci nákupu ve výrobních 

podnicích z hlediska organiza ní struktury, rozsah nákupní sít  z hlediska p vodu komponent, 

rozsah nakupovaných logistických služeb (outsorcing) a hodnocení externích dodavatel . 

V pr zkumu bylo zjišt no, že samostatnou funkci nákupu v etn  výb ru dodavatele má u 

výrobních podnik  61 procent dotazovaných podnik . P itom velké a st ední podniky se v tomto 

ohled  neliší, u malých je tato míra p irozen  nízká. P itom zárove  80 procent velkých podnik  a 

45 procent podnik  st edních uvádí, že existují jiné podniky stejného vlastníka. Z tohoto hlediska 

nebyla potvrzena hypotéza, že velké podniky budou mít menší podíl samostatného nákupu v etn

výb ru dodavatele nap . proto, že by mohly mít dodavatele p edepisovaného centrální sítí pro 

využití synergie p i nákupu pro více závod .  

Podniky, které nemají samostatný centrální úsek logistiky, mají ve v tší mí e  

(72 procent) samostatný nákup v etn  výb ru dodavatele oproti podnik m se samostatným 

centrálním úsekem logistiky (50 procent).  
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Graf 3 Zda je sou ástí podniku funkce samostatného nákupu (v . výb ru dodavatele) 
Zdroj: [vlastní výzkum/05.2013 v 70 výrobních podnicích v Jiho eském a Plze ském kraji v eské republice] 

Z hlediska organiza ního bylo v pr zkumu zjišt no, že nákup je více jak ze 60 procent 

p ímo pod ízen vedení podnik  a to nehled  na velikost podniku. Rozdíl mezi podniky velkými, 

st edními a malými je v otázce, zda je nákup organizován jako samostatné st edisko nebo odd lení. 

U velkých je to 63 procent, u st edních 41 procent a u malých 22 procent. Dále lze doplnit, že nákup 

je u výrobních podnik ízen samostatn  a v rámci logistiky pouze z 30 procent podnik . 

Z jakých oblastí sv ta však výrobní podniky nakupují své komponenty?  Bylo zjišt no, že 

velké podniky používají rozsáhlejší dodavatelskou sí  pro své komponenty. Liší se zejména vyšším 

využitím dodavatel  z Asie a to z íny i z jiných zemí a dále i z Ameriky.  

Podniky se samostatným centrálním úsekem logistiky mají v tší podíl komponent 

pocházejících z Ameriky (31 procent) oproti podnik m, které nemají samostatný centrální úsek 

logistiky (13 procent). 
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Graf 4 P vod komponent u zkoumaných podnik
Zdroj: [vlastní výzkum/05.2013 v 70 výrobních podnicích v Jiho eském a Plze ském kraji v eské republice] 

Vedle p vodu komponent byly zjiš ovány oblasti nákupu celých logistických funkcí pro 

podnik, tzv. ,,outsorcing. Nehled  na velikost podniku je nej ast ji nakupována mimopodniková 

doprava a následuje distribuce k zákazník m. U st edních a malých podnik  má významn jší podíl 

také nákup IT služeb (32-33 procent). U velkých má významn jší podíl také nákup skladování (37 

procent) a služeb v oblasti zp tné logistiky (30 procent). U st edních a malých podnik  je však 

z ur ité ásti (17-23 procent) outsorcován samotný nákup. 

Lze uvést, že podniky se samostatným centrálním úsekem logistiky mají menší podíl 

outsorcingu, významn ji v oblastech IT (o 54 procent mén asto) a p ípadn  mimopodnikové 

dopravy (o 23 procent mén asto). 
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Graf 5 Oblasti, ve kterých je provád n OUTSORCING 
Zdroj: [vlastní výzkum/05.2013 v 70 výrobních podnicích v Jiho eském a Plze ském kraji v eské republice] 

Významnou sou ástí nápln  nákupu je asto také proces hodnocení dodavatel . Pr zkum 

ukázal vysokou míru v oblasti pravidelného hodnocení dodavatel  (79 procent). Výrazná odchylka 

byla zaznamenána u st edních podnik , které uvedly z 36 procent, že jejich externí dodavatelé 

hodnoceni nejsou. Je možno dodat, že vedle nižší míry hodnocení dodavatel  u st edních podnik

byla zjišt na také nižší míra certifikace ISO 9001 u st ední a malých podnik . P esto míra 

hodnocení dodavatel  byla vyšší než míra zavedení ISO 9001.  

Existence samostatného centrálního úseku logistiky nemá významn jší vliv na frekvenci 

nebo p ítomnost procesu hodnocení externích dodavatel . Nej ast jší frekvence hodnocení 

externích dodavatel  je pak jednou za rok. 
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Graf 6 Jak asto jsou externí dodavatelé podnikem hodnoceni 
Zdroj: [vlastní výzkum/05.2013 v 70 výrobních podnicích v Jiho eském a Plze ském kraji v eské republice] 

Záv r

lánek p edstavil n které výsledky pr zkumu provedeného v Jiho eském a Plze ském kraji 

v eské republice v kv tnu roku 2013. Vyhodnocený pr zkum na dotazovaném vzorku 70 

výrobních podnik  potvrdil, že velké podniky mají rozsáhlejší dodavatelskou sí  z hlediska 

komponent. Pr zkum nepotvrdil hypotézu, že velké podniky mají menší podíl samostatného nákupu 

nap . z d vodu synergie mezi závody pomocí centralizace nákupu. Pr zkum jednozna n

nepotvrdil, že velké podniky využívají vyšší m rou outsorcing a zárove  ho využívají ve více 

oblastech než podniky st ední a malé, ovšem pr zkum potvrdil, že v oblastech outsorcingu existují 

rozdíly v nakupovaných oblastech služeb a že velké podniky mají o n co vyšší míru využívání 

outsorcingu. Pr zkum na vybraném vzorku potvrdil, že míra zavedení ISO 9001 je minimáln

stejná nebo nižší v i mí e zavedení procesu pravidelného hodnocení dodavatel . 

Tento p ísp vek je publikován v rámci doktorského program v dy a výzkumu „Struktura 

logistických proces  ve výrobním podniku” probíhajícího na Kated e ízení Ekonomické fakulty 

Jiho eské univerzity v eských Bud jovicích. 
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VYUŽITIE CROSS-DOCKINGU V DOPRAVNEJ SPOLO NOSTI 

Abstrakt: lánok sa zaoberá technológiou cross-docking ako jednou zo skladovacích technológií. 

lánok prezentuje hlavné výhody tejto technológie. Jednou as ou lánku je prípadová štúdia, ktorá 

sa zaoberá využívaním cross-dockingu v dopravnej spolo nosti.

K ú ové slová: cross-docking, sklad, logistika, doprava

Úvod 

Cross–docking sa v sú asnosti teší pomerne širokému využitiu najmä v distribu nej fáze 

dodávate ského re azca. Je tomu tak najmä kvôli faktu, že táto technológia umož uje sú asné 

zníženie dopravných i skladovacích nákladov, ktoré predstavujú najvä ší podiel celkových 

logistických nákladov, a tak prispieva k optimalizácii dodávate ského re azca ako celku.  

Efektivita cross-dockingu je teda založená na spolupráci a koordinácii oboch strán re azca. 

Cross-dockové centrum neoperuje samostatne, nemôže by  optimalizované nezávisle na predošlých 

a za ním nasledujúcich lánkoch re azca. Úspešnos  zavedenia cross-dockingu ako distribu nej 

metódy závisí na tom, ako dobre je celý systém navrhnutý a riadený. Cross-docking je založený na 

synchronizácii tokov tovarov smerujúcich do distribu ného centra a alej k spotrebite om. Preto sú 

jednorazové, ve mi objemné dodávky rozdelené do menších astejších dodávok pod a aktuálnych 

výdajov do jednotlivých miest spotreby.  

Hlavným prínosom tohto systému je redukcia skladových zásob v distribu nom centre pri 

sú asnom zlepšení efektívnosti dopravy. Pre cross-docking je charakteristické ve mi výrazné 

skrátenie dodacích lehôt oproti tradi ným zásobovacím systémom. Medzi alšie výhody patrí tiež 

zvyšovanie kvality tovaru v mieste spotreby, pretože v aka skráteniu prepravného asu môže by

tovar rýchlejšie dop aný a nevznikajú tak nepredajné zvyšky z dôvodu prekro enia doby 

trvanlivosti.  

Cross-docking je závislý na v asnom dodaní výrobkov, presnom riadení na nakladacích 

rampách a efektívnom objednávaní zákazníkov. Sklady sú zapojené do balenia a ozna ovania 

výrobkov, pri ich priechode skladom. Riadne ozna enie zlepšuje schopnos  identifikova , sledova , 

uklada  a vybra  správny produkt pre plnenie objednávok.  

V cross-dockových centrách v ideálnom prípade teda vôbec nedochádza ku skladovaniu, ale 

iba k dekonsolidácii a konsolidácii zásielok a rýchlemu odoslaniu. Ke  už nastane situácia, že tovar 

je nutné uskladni , táto doba nepresiahne 24 hodín. 



14th International Scientific Conference 
LOGI 2013

258 

Využitie Cross-dockingu na príklade 

Na príklad bol vybratý dopravný podnik, ktorý vlastní 5 skladov v SR. Využíva tieto cross-

dockingové techniky: 

•  „paletový“ Cross-docking – palety bez úprav sú prekladané do dopravného prostriedku. 

Palety od jednotlivých dodávate ov sú zoskupené pod a miesta ur enia a prepravené 

konkrétnemu príjemcovi,  

• „krabicový“ Cross-docking“ – tovar na paletách je vzájomne kombinovaný do jednej 

zásielky. Všetky palety, ktoré prichádzajú od dodávate a sú premiest ované priamo do 

expedi ných skladov, kde sa obsah paliet rozoberie na komponenty, tie sa potom 

skompletujú s tovarom od iných dodávate ov. Takto pripravené palety sú naložené do 

dopravného prostriedku a prepravené k spotrebite om.  

Rozmiestnenie skladov je znázornené na obrázku . 1. 

Legenda:  

1. Senec – centrálny sklad a centrála  
2. Lozorno – pobo ka – line feeding, JIT  
3. Zvolen – sklad  
4. Žilina – cross-dock pre severné a as  stredného Slovenska, regionálna pobo ka a sklad  
5. Košice – cross-dock pre východné a as  stredného Slovenska, regionálna pobo ka a sklad  

Obr. 1 Rozmiestnenie skladov v SR 

Z dôvodu, že všetky sklady okrem skladu vo Zvolene fungujú na systéme cross-dockingu, je 

nutné zváži , i by nebolo ekonomickejšie, aby aj tento sklad fungoval ako cross-dockové centrum. 

Na Obr. 2 sú zobrazené centrá, z ktorých sú zásobované jednotlivé okresy stredného Slovenska.  
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Obr. 2 Zásobovanie okresov z jednotlivých cross-dockových centier 

V prípade ak, by sa otvoril cross-dockový sklad vo Zvolene, bolo by zásobovanie stredného 

Slovenska jednoduchšie, rýchlejšie, a tým aj efektívnejšie. Tento krok by mohol vies  k 

optimalizácii nákladov na dopravu a skladovanie, k presnému zacieleniu marketingových aktivít na 

cie ové segmenty spolo nosti a k preh adu dát z predaja, vedúce k zlepšeniu vz ahov s 

verejnos ou. 

Obr. 3: Pokrytie zásobovania okresov z centra vo Zvolene 

Obrázky 4 – 8 prezentujú optimálne trasy na zásobovanie zo Zvolena.  
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Obr. 4 – 8 Optimálne trasy na zásobovanie zo Zvolena

Náklady na vytvorenie nového skladu prezentuje tab. . 1. Ke že sklad už existuje, do 

úvahy nebudú brané náklady na vytvorenie skladu a ani na povolenie skladu.  Na za iatok sa môžu 

stiahnu  potrebné vozidlá z ostatných centier, aby sa zamedzilo nákladom na kúpu nových.  
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Aj ke  do budúcna sa s týmito nákladmi pravdepodobne bude uvažova , nako ko sa 

predpokladá, že dopravná spolo nos  bude rás  a rozširova  svoje pôsobenie.  

Tabu ka 1: Požiadavky a náklady pri aplikácii cross-dockingu 

Požiadavky Prvotné náklady
školenie 250 € 
vysokozdvíhací vozík 6 500 € 
kancelárske zariadenie 2 000 € 
pracovné a ochranné 
pomôcky 500 € 

  
Mesa né 
náklady 

skladník 1 000 € 
telekomunika né náklady 95 € 
kancelárske potreby 200 € 
náklady na energiu 150 € 
spolu náklady 10 695 € 

Po zhrnutí možno konštatova , že pri zásobovaní stredného Slovenska z cross-docku vo 

Zvolene sa mesa ne na prepravných nákladoch ušetrí 8074,30 €, o by znamenalo, že už pri 

dvojmesa nom pôsobení by došlo k  návratnosti investície.  

V sú asnosti si spolo nosti oraz viac uvedomujú výšku nákladov, ktoré sú spojené s 

tovarom v podobe skladových zásob a snažia sa prispôsobi  svoje re azce tak, aby k toku produktov 

dochádzalo práve v tom ase, kedy sú tieto produkty potrebné.  

Záver 

Cross-docking je metóda založená na kontinuálnom materiálovom toku, kedy sú produkty 

cez sklad neprerušene distribuované od dodávate a smerom k odberate ovi. Úlohou cross-dockingu 

ako metódy je teda optimalizácia fungovania a organiza nej štruktúry skladu a riadenie všetkých 

inností, ktoré s materiálovým tokom v logistickom re azci súvisia.  

Cross-docking však nemožno považova  za metódu, ktorá za každých okolností prináša iba 

pozitívne efekty, pretože jej úspešnos  je zna ne závislá na správnom použití, a to predovšetkým na 

usporiadaní a organizácii logistického systému ako celku. Na jednej strane eliminácia ur itých 

procesov re azec navonok zjednodušuje a predstavuje výhodu, ktorá by sa mala prejavi

predovšetkým v celkových nákladoch, o to viac je ale táto metóda náro nejšia na vysoký transfer 

informácií a systém ako celok kladie nároky na synchronizáciu a vysokú koordina nú innos .  
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Z dôvodu, že v cross-dockingu neexistujú takmer žiadne zásoby, logistický re azec založený 

na cross-dockingu má odlišný charakter ako re azec založený na klasickom skladovaní. K ú ovú 

úlohu predstavuje schopnos  plánova  (rozvrhnutie práce, plôch v objekte at .), pri ktorej je 

potrebné ma  prístup k najvä šiemu možnému množstvu informácií o prichádzajúcom 

materiálovom toku. Na druhej starne re azca hrajú dôležitú úlohu odberatelia, ktorí by mali 

požadova  a sú asne by  schopní prijíma  kontinuálne a jasne stanovené množstvá tovaru v 

ktoromko vek okamihu tak, aby nedochádzalo k negatívnym vplyvom na rýchlos  a plynulos  toku 

produktov re azcom.  

Z h adiska skuto ného uplatnenia metódy cross-docking v praxi, jej využitie, prípadne 

záujem o jej využitie, v poslednom období zna ne stúpli, pri om k hlavným dôvodom patria 

predovšetkým faktory ako možnos  zvýšenia úrovne služieb zákazníkom, zníženie prepravných 

nákladov a konsolidácia zásielok do cie ovej lokality. Tieto faktory sú asne predstavujú hlavné 

výhody plynúce z cross-dockingu produktov. 
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ABSTRACT 

This paper was written about comparison of vehicles production in the world, in Slovakia and in 

EU. This article is also about comparison of production in EU and production in the Slovakia. The 

automotive industry has in the world the significant role. The many companies which supplied this 

production companies has the best position in the supply chain. The automotive industry is the most 

significant position in the economic in country of EU.  
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KOMPARÁCIA PRODUKCIE VOZIDIEL VO SVETE A  NA 

SLOVENSKU 

Abstrakt: Tento lánok bol napísaný o porovnaní výroby vozidiel vo svete, na Slovensku 

a v Európskej únii. lánok je taktiež o porovnaní výroby v Európskej únii a na Slovensku. 

Automobilový priemysel má vo svete významnú úlohu. Mnohé spolo nosti, ktoré sú dodávate mi 

pre tieto výrobné podniky, majú zvä ša najlepšie postavenie v rámci dodávate ského re azca. 

Momentálne má automobilový priemysel najvýznamnejšie postavenie v ekonomikách krajín 

Európskej únie.  

K ú ové slová: výroba, vozidlá, porovnanie, dodávanie, spolo nos

Úvod 

Automobilový priemysel hral v minulosti k ú ovú úlohu v hospodárskom vývoji všetkých 

ekonomicky najvyspelejších štátov. S rozvojom tohto odvetvia a užívaním automobilu vôbec, je 

spojený ako hospodársky úspech jednotlivých podnikov, tak aj jednotlivých štátov. 

Automobilový priemysel 

Automobilový priemysel má v Európe dlhú históriu. Dnes majú výrobcovia automobilov 

svoje výrobné závody takmer vo všetkých lenských štátoch. Nie je divu, že Európa je najvä ším 

svetovým výrobcom vozidiel (jedna tretina z 50 miliónov automobilov vyrobených na celom svete 

sú vyrábané v Európskej Únii. Jej podiel na celosvetovom trhu je znázornený na obrázku 1. 

Obr. 1 Produkcia vozidiel vo svete v roku 2011 
Zdroj: http://www.acea.be/images/uploads/files/POCKET_GUIDE_13.pdf 
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Obr. 2 Produkcia automobilov v roku 2012 vo svete 
Zdroj:http://www.acea.be/images/uploads/files/POCKET_GUIDE_13.pdf 

Pod a predchádzajúcich obrázkov je možné vidie , že v roku 2012 oproti roku 2011 došlo 

k zvýšeniu produkcie automobilov v NAFTA, Asia others (Australia, Indonesia, Malaysia, Taiwan 

a Thailand) a v Indii. V ostatných kontinentoch je možné vidie  mierne zníženie produkcie 

osobných automobilov. 

Obr. 3 Vývoj produkcie osobných automobilov v EÚ 
Zdroj: www.acea.be/images/uploads/files/POCKET_GUIDE_13.pdf 

V Slovenskej republike v automobilovom priemysle dominujú traja výrobcovia, ktorými sú 

Volkswagen v Bratislave, Kia Motors Slovakia v Žiline a PSA Peugeot Citroën v Trnave. 

Množstvo vyrobených vozidiel automobilovými spolo nos ami na Slovensku za roky 1997-

2011 je znázornený na obrázku 4. 
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Obr. 4 Výroba osobných automobilov na Slovensku 
Zdroj: Združenie automobilového priemyslu ZAP SR a www.oica.net 

Výroba automobilov na Slovensku po nábehu výrobných liniek stúpla na Slovensku do prvej  

svetových výrobcov. V roku  výroba stúpla v slovenských výrobných a montážnych závodoch 

639 763 osobných automobilov, o je vzostup proti roku 2010 o 15%, t.j. o 83 822 automobilov 

viac. Znamená to, že v SR sa na 1000 obyvate ov vyrobilo 119 automobilov a krajina je tak 

najvä ším producentom na obyvate a na svete. V krajine len s 5 miliónmi obyvate ov sa vyrobí 

viac automobilov ako v Taliansku, viac automobilov ako polovica vo Ve kej Británii, pri om 

populácia v týchto štátoch je viac ako 60 mil. obyvate ov. 

Výroba v okolitých štátoch osobných automobilov v roku 2011 bola napr. eská republika 

vyrobila 1 191 968 automobilov, Ma arsko 211 218 automobilov, Po sko 722 285 automobilov, 

Rakúsko vyrobilo 130 053 automobilov a Ukrajina 97 585 automobilov.  

Obr. 5 Zamestnanos  v automobilovom priemysle vo svete 
Zdroj: http://www.acea.be/images/uploads/files/POCKET_GUIDE_13.pdf 
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Automobilový priemysel je rozhodujúcim priemyselným odvetvím Slovenska. Jeho podiel 

na celkových tržbách v priemyselnej výrobe v roku 2011 predstavuje 27% s objemom tržieb takmer 

17 mld. Eur. [1]

Obr. 6 Vývoj tržieb z predaja osobných automobilov 
Zdroj: Združenie automobilového priemyslu ZAP SR a Štatistický úrad SR 

Sektor sa významnou mierou podie a na celkovom exporte Slovenska v rozsahu 20%. 

Všetky tri výrobné podniky patria do skupiny najvä ších exportérov v krajine. Silnou stránkou 

automobilového priemyslu na Slovensku nie sú len etablované podniky, ale aj vytvorená kvalitná 

sie  dodávate ských podnikov, ktoré nielen dodávajú komponenty do výrobných závodov ale i do 

celého sveta.  

Záver 

Tieto logistické re azce, kombinácia troch rozdielnych kultúr, stabilná štruktúra 

dodávate ov, ktoré pozostávajú nielen zo základných lenov logistického re azca ale i pod a 

funk nosti a špecializácie (napr. dodávate ov technológií, dodávate ov inžinierskych 

a konštruk ných služieb, systémoví dodávatelia s vlastným výskumom a vývojom, klastrové 

iniciatívy a pod.) Na Slovensku pôsobí celkom 274 dodávate ských závodov pre automobilový 

priemysel, z toho je až 202 umiestnených v západnej asti krajiny najmä pozd ž dia nice D1 

(Bratislava - Žilina) a rýchlostnej cesty R1 z Trnavy do Banskej Bystrice. 

Tento lánok/publikácia/vysokoškolská u ebnica vznikla v nadväznosti na riešený projekt 

spolufinancovaný zo zdrojov EÚ s názvom „Kvalita vzdelávania a rozvoj udských zdrojov ako 

piliere vedomostnej spolo nosti na Fakulte PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline, ITMS 

26110230083.“ 
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• • •

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spolo nos /Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
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ABSTRACT 

The aim of this paper is to introduce the topic of the logistics to the reader, to outline the basic 

functions of logistics by the "7 S logistics model". This paper specifically deals with the supply 

issue, types of supplies and committed funds in the case of storage need and excess supplies. Last 

but not least, we describe the management of production supplies as a set of managerial activities.  
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ZÁSOBY MATERIÁLU V PODNIKU 

Abstrakt: Cie om príspevku je uvies itate a do problematiky odboru logistiky, na rtnú  základné 

funkcie logistiky modelom „7 S logistiky“. Zvláš  sa zaoberáme problematikou zásob, druhmi 

zásob a  viazanos ou finan ných prostriedkov v prípade potreby skladovania tovaru a nadmerných 

zásob.V neposlednom rade popisujeme manažovanie výrobných zásob ako súbor manažérskych 

inností.  

K ú ové slová: logistika, zásobovanie, výrobný podnik, ekonomika, výrobný proces 

Úvod 

Logistika je ve mi široký vedný odbor. V mnohých oblastiach ovplyv uje úrove

spolo nosti. Už sme si zvykli, že logistické služby v modernej spolo nosti u ah ujú život loveka. 

Prítomnos  logistiky si uvedomíme až ase, ke  vznikne problém, ktorý je treba neodkladne rieši .  

Hovoríme o nej v súvislosti s procesom plánovania, riadenia efektívnych tokov, skladovania 

a zásobovania tovarom (príp. službami) z miesta A do miesta B. Pri om cie om je uspokoji

zákazníka.  

Logistika  

Logistika je pragmatická disciplína, ktorá rieši otázky vzájomného prognózovania, 

plánovania, riadenia, realizácie a optimalizácie toku materiálu a informáciíz miesta  vzniku do 

miesta spotreby. Ich cie om je uspokoji  požiadavky zákazníkov.Logistikasa alej zaoberá 

otázkami nákupu, skladovania, vychystávania a distribúcie tovaru. 

Logistika sa týka všetkých podnikov a organizácii v rátane štátnej správy vrátane organizácii 

poskytujúcich obchodné, bankové alebo finan né služby. Osobitným typom je logistická vojenská, 

ktorá má svoje špeciálne vnútorné rozloženie, ktoré vyplýva z požiadavky a potreby ministerstva 

obrany.  

V rozvinutej trhovej ekonomike neobstojí ani jeden podnikate ský subjekt 

v tvrdejkonkurencii, ktorý nedokáže uspokoji  zákazníka dodaním (Štefko, J., Rákoš,J., 2008): 

• správneho výrobku, 

• v správnej kvalite, 

• v správnom množstve, 

• na správne miesto, 

• v správnom ase, 
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• za správnu cenu 

• a v správnom obale. 

Tento súbor požiadaviek poznáme ako model „7 S logistiky“ (obr. 1). 

Obr. 1 Model „7 S logistiky“(Štefko, J., Rákoš,J., 2008) 

Jeden z najdôležitejších cie ov podnikate skej logistiky je optimalizácia výkonnosti 

podnikov. Totomôžeme premietnu  v kvalite produktu, cene za produkt a dodávate skom servise. 

Tu sa ukazuje, že hlavnou úlohou logistiky jeskracovanie asu dodávok,znižovanie log. nákladov a 

zvyšovanie kvality logistických služieb. 

Logistike môžeme rozdeli  na: zásobovaciu, výrobnú, skladovania, manipula nú, dopravnú, 

distribu nú a odpadovú. 

Zásoby 

Na základe štatistík podnik viaže 20 až 40% finan ných prostriedkov v zásobách. Zásoby 

vznikajú ako základný predpoklad výrobného procesu. Zárove  sú výsledkom všetkých alebo len 

niektorých fáz výroby. Nesmieme pri zásobách zabúda  ani na obchodnú innos , pri ktorej 

vznikajú zásoby nakúpených predmetov. Tieto sa v nezmenenom stave posúvajú alej.   

Pod a tradi ného poh adu na riadenie produkcie produk ný systém musí vždy produkova

zásoby, pretože mnohé produk né systémy sú neelastické. Zásoby pod a tradi ného poh adu 

môžuvyrieši  niektoré problémy jednoducho a efektívne, napríklad (Štefko, J., Rákoš,J., 2008): 
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• umož ujú okamžitú odozvu na neo akávanú zmenu v dopyte, 

• vplyv dlhých asov na natavovanie strojov môže by  znížený zvýšením ve kosti dávok 

• a ich reguláciou pomocou hospodárnej ve kosti dávky, o predpokladá vznik 

• a udržovanie zásob, 

• okamžite kompenzujú akéko vek vyskytujúce sa nezhody v produktoch, 

• sú užito né v prípade zastavenia produkcie kvôli poruche stroja, 

• slúžia ako nárazník v prípade akejko vek poruchy plynulosti produkcie, napríklad pri 

absencii pracovníka. 

Avšak okrem uvedených zásob nám vznikajú nežiaduce nadmerné zásoby, ktoré viažu 

finan né prostriedky, zakrývajú problémy vo výrobe, zvyšujú náklady na skladovanie. Nadmerné 

zásoby nesú so sebou riziko zastarania, nepredajnosti alebo znehodnotenia materiálu, ale aj zvýšené 

náklady na s udržiavaním materiálu a po tu skladových robotníkov potrebných na zabezpe enie 

tohto procesu. 

Zásoby pod a ú elu ich využívania resp. ich neovplyvnite ného charakteru rozde ujeme na 

bežné zásoby,zásoby na ceste, poistné zásoby,špekulatívne zásoby,  sezónne zásoby a m tve zásoby. 

Bežnými zásobami ozna ujeme  tie, ktoré vznikajú na základe dopl ovania vo výrobe 

použitýchalebo predaných zásob. Sú na úrovni objednávacieho množstva obratovej zásoby 

pririadení zásob v podmienkach tzv. istoty. Toto je v dobe, ke  firma je schopná predpoveda

dopyt a dodacie doby doplnenia zásob. 

Pri objasnení charakteru druhov zásob vychádzame z mechanizmupostupného dopl ovania a 

plynulého úbytku zásob a typických priebehov pohybu zásob (obr. 2 a 3): 

Obr. 2 Mechanizmus postupného dopl ovania a plynulého úbytku zásob (Štefko, J., Rákoš,J., 
2008) 
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Obr. 3 Typické priebehy pohybov zásob (Štefko, J., Rákoš,J., 2008) 

Pod a Je ábka (2000) zásoby síce umož ujú hladký priebeh výroby, pohotové dodávky, 

popr. Služby, hospodárnu, výrobu, konštantné vy aženie kapacít, možnos  preklenutia porúch, ai. – 

na druhej strane však zakrývajú potenciálne poruchové procesy, nedostato nú pružnos  systému, 

zmätky chybné kapacitné  prepo ty at .. hlavne však viažu finan né prostriedky. Konkrétny príklad 

rozdelenia aktív a pasív nemenovaného podniku je na obr. 4.  

Pozn.:Aktíva celkom k 31.12. 1992: 1, 625 666 tis. K   

Obr. 4 Objem kapitálu viazaného v zásobách (Je ábek, 2000) 

Náklady spojené so zásobami tvoria naj astejšie kritérium optimalizácie v modelovaní 

zásob. Vä šina modelov minimalizuje náklady. Náklady majú charakter celkových alebo 

jednotkových nákladov. Rozdelenie nákladov spojených so zásobami je na obr. 5. 
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Obr. 5 Náklady spojené so zásobami ( ambal - Cibilka, 2008) 

Manažovanie výrobných zásob predstavuje súbor manažérskych inností, ktorých zmyslom 

je udržiava   tie zásoby na takej výške, ktorá umožní plynulý priebeh výrobného procesu pri 

optimálnej viazanosti finan ných prostriedkov, optimálnej spotrebe dodato nej práce a prijate nom 

stupni rizika z nezabezpe enia výrobného procesu ( ambal – Cibulka, 2008). 

Záver 

Logistika a zásobovanie ako jedna z funkcií logistiky majú svoje miesto vo výrobnom 

podniku. Pozícia zásobova a ako lena tímu oddelenia logistiky je nezastupite ná, pretože tento 

lovek, ke  dokáže zabezpe i  v as materiál (služby) zlepšuje chod výroby a nevznikajú prestoje 

vo výkone výrobného robotníka. Tým sa zabezpe uje v asné dodanie materiálu (služieb) 

zákazníkovi. 
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NOVÉ TRENDY V ZASÍLATELSKÉ INNOSTI 

Abstrakt: Zasílatelská innost prochází v sou asné dob  celou adou zm n. Tyto zm ny jsou 

zp sobeny zejména legislativními zm nami. Zasílatelské organizace, jako nap íklad FIATA i SSL 

tyto problémy v sou asné dob  diskutují, hledají východiska a ur ují tak nové trendy v zasílatelské 

innosti.  

Klí ová slova: zasílatelství, logistika, FIATA, nové trendy 

Úvod 

Zasílatelská innost prochází v sou asné dob  celou adou zm n. Tyto zm ny jsou 

zp sobeny zejména legislativními zm nami. Zasílatelské organizace, jako nap íklad FIATA i SSL 

tyto problémy v sou asné dob  diskutují, hledají východiska a ur ují tak nové trendy v zasílatelské 

innosti. 

Zm ny v ob anském a obchodním zákoníku 

Nový ob anský zákoník upravuje tzv. p edsmluvní odpov dnost. P erušení jednání o 

smlouv  ve fázi, kdy druhá strana d vodn  o ekává její uzav ení, bez udání relevantního d vodu, je 

nucen uhradit poškozené stran  škodu plynoucí z neuzav eného kontraktu. Další zm nou, kterou 

nový ob anský zákoník p ináší, a která by mohla zasáhnout do zasílatelské innosti, je otázka 

smluvních pokut. Od vstoupení nového ob anského zákoníku v platnost nebudou muset být smluvní 

pokuty sjednány písemn , v praxi však kv li jistot  obou stran bude i nadále písemná forma 

využívána.  

Zm ny ve všeobecných zasílatelských podmínkách 

Nový ob anský zákoník, který má vstoupit v platnost 1. 1. 2013, ovlivní také všeobecné 

zasílatelské podmínky. Tato novela totiž ruší ustanovení obchodního zákoníku, upravující vztahy 

mezi podnikateli. Všeobecné zasílatelské podmínky vydává Svaz spedice a logistiky R jako 

odborná zájmová organizace zasílatel . Obchodní zákoník dosud p edstavoval základ pro 

zasílatelskou smlouvu a upravoval vztah mezi zasílatelem a p íkazcem i p íjemcem zboží. 

V d sledku této zm ny nebude možné nadále aplikovat všeobecné zasílatelské podmínky ve zn ní z 

roku 2005.  

Z toho d vodu bylo nezbytné p ipravit návrh nových všeobecných zasílatelských podmínek, 

které upraví vztahy ze zasílatelské smlouvy zp sobem, který odpovídá zn ní nového ob anského 

zákoníku. Hlavní zm nu pro speditéry p edstavuje definice zasílatelské smlouvy v paragrafu 2471 
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odst. 1 nového ob anského zákoníku. Definice rozši uje obsah i p edm t zasílatelské smlouvy 

nejen na obstarání p epravy, ale také na obstarání nebo provedení úkon  s p epravou souvisejících.  

Doposud nebylo obstarání úkon  s p epravou souvisejících ve zn ní definice. Novum 

spo ívá v tom, že i provedení t chto úkon  s p epravou souvisí (nap íklad p istavení kontejneru, 

zajišt ní nakládky, p ekládky a vykládky, uskladn ní, apod.), tedy nejen obstarání, ale provedení 

zasílatelem, je úkonem v rámci zasílatelské smlouvy. Nejedná se tedy v tomto p ípad  o situaci, kdy 

zasílatel namísto obstarání p epravy využije práva tzv. samovstupu a p epravu sám provede. 

P evezme tak smluvn  odpov dnost za provedení p epravy, a tudíž neodpovídá nadále jako 

zasílatel, ale jako dopravce.  

Další významnou zm nou je nahrazení pojmu „odborná pé e“ zasílatele. Nový obchodní 

zákoník vyžaduje od zasílatele namísto toho vynaložení „pot ebné pé e“. Pojem odborné pé e 

naproti tomu z stává nadále ve smlouv  o p eprav  zásilky, dopravce je tedy povinen zachovávat 

odbornou pé i a zasílatel pot ebnou pé i. Zákon ovšem nedefinuje, co je pot ebnou pé í. Naproti 

tomu odborná pé e je definována v paragrafu 5 nového obchodního zákoníku, jehož odstavec 1 zní: 

„Kdo se ve ejn  nebo ve styku s jinou osobou p ihlásí k odbornému výkonu jako p íslušník ur itého 

povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pe livostí, která je s jeho 

povoláním nebo stavem spojena.  

Jedná-li bez této odborné pé e, jde to k jeho tíži“. Je samoz ejmé, že teprve praxe, a zejména 

judikatura dá odpov  na to, zda pot ebná pé e zahrnuje odbornou pé i zasílatele, který také ve 

smyslu citovaného paragrafu 5 odst. 1 nového obchodního zákoníku spadá do zmín né kategorie. 

Lze p edpokládat, že pot ebná pé e zasílatele zahrnuje rovn ž odbornou pé i. 

Jak vyplývá z výše uvedeného, nový zákoník práce, a zejména pr b h jeho p ípravy, je 

pon kud diskutabilní. Otázkou je, zda lze v pr b hu šesti m síc  vytvo it zcela novou úpravu 

pracovn právních vztah , zda tento dokument pokrývá problematiku dostate n  komplexn  a zda je 

dostate n  liberální tak, aby nejen neomezoval mobilitu pracovní síly, ale aby ji dokázal zvyšovat. 

Zárove  je t eba zajistit provázanost s Ob anským zákoníkem a v návaznosti na tyto normy pak 

upravit všeobecné zasílatelské podmínky tak, aby odpovídaly ob ma zákoník m v plné mí e.  

Nové všeobecné zasílatelské p ináší tedy, v d sledku zm ny právních norem, s sebou 

nep íliš rozsáhlé zm ny. Nap íklad v lánku I upravují povinnosti zasílatele, tak, jak tomu bylo 

doposud, a také v lánku II jsou obsažena práva zasílatele, která rovn ž vycházejí z dosavadní 

úpravy. Vedle práva na poskytnutí zálohy zavád jí novou úpravu podle paragraf  2126 a 2127 

nového ob anského zákoníku, kdy je zasílatel oprávn n prodat tzv. svépomocným prodejem zásilku 
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na ú et p íkazce, hrozí-li jí bezprost edn  podstatná škoda a není-li as vyžádat si pokyny p íkazce 

nebo prodlévá-li p íkazce s takovými pokyny. 

Významnou novinkou nových všeobecných zasílatelských podmínek je pak zahrnutí 

výslovného ustanovení o tom, že smluvní ujednání o pevné odm n  zasílatele, p ípadn  ú tování 

odm ny zasílatele pevnou, tzv. p ejímací sazbou, nep edstavuje smluvní p evzetí odpov dností za 

dopravce. To se opírá o judikát Nejvyššího soudu R z roku 2007. To je velmi významné, protože 

do p ijetí tohoto rozhodnutí se vyskytovala r zná rozhodnutí soud  nižších instancí, které se opíraly 

o praxi vžitou v N mecku. Podle n meckého obchodního zákoníku je sjednání tzv. fixních sazeb 

považováno za zm nu v postavení zasílatele, který je pak považován za dopravce. 

Další zm nou ve všeobecných zasílatelských podmínkách je Právo zástavní a zadržovací, 

které sice v dosavadních podmínkách figurovalo, ve skute nosti se však zadržovacímu právu již 

dále v textu nev novaly. Nové zasílatelské podmínky v bod  4.8 ustanovují, že zasílatel má 

zákonné zástavní právo k zásilce, dokud je zásilka u n j nebo u n koho, kdo ji má u sebe jeho 

jménem, nebo dokud má zasílatel listiny, které ho oprav ují se zásilkou nakládat, a to k zajišt ní 

svých nárok  vyplývajících ze zasílatelské smlouvy.  

Všeobecné zasílatelské podmínky odkazují na podrobnou úpravu výkonu zástavního práva v 

paragrafu 1359 a následujících nového ob anského zákoníku. Výslovn  zd raz ují, že zasílatel není 

povinen zásilku prodat ve ve ejné dražb , ale m že využít služeb certifikovaného dražebníka s tím, 

že prodej zásilky musí být ve ejn  alespo  dvakrát oznámen v n kterém celostátním deníku s 

odstupem alespo trnácti kalendá ních dn  p ede dnem prodeje zástavy. 

Dopln no bylo také nap íklad ru ení p íjemce zásilky, jejíž p eprava byla obstarána 

zasílatelem. P ijetím zásilky se její p íjemce stává automaticky ru itelem za pohledávky zasílatele 

ze zasílatelské smlouvy, které má v i p íkazci, jestliže o pohledávkách zasílatele v d l nebo o nich 

musel v d t. Mezi další zm ny vyplývající z nového ob anského zákoníku pat í obecné ustanovení 

o zprošt ní odpov dnosti k náhrad .  

Zasílatel pak nese d kazní b emeno o tom, že mu ve spln ní smlouvy do asn  zabránila 

nep ekonatelná p ekážka vzniklá nezávisle na jeho v li. Dále vznikla-li škoda nebo zvýšila-li se 

následkem okolností, které se p i ítají poškozenému, povinnost nahradit škodu se pom rn  sníží. 

Rovn ž jsou uvedeny p ekážky vylu ující odpov dnost, což je v souladu s p íslušným ustanovením 

nového ob anského zákoníku. 
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Otázka bezpe nosti a boj s fantomovými dopravci 

Dopravci a spedité i ím dál ast ji upozor ují na nebezpe í krádeže zásilek, které p i 

p epravách hrozí ze strany tzv. fantomových dopravc . V eské republice se této vážné 

problematice v nuje nap íklad Svaz spedice a logistiky, který na toto téma uspo ádal jiži n kolik 

seminá , vláda nicmén  v ešení tohoto problému stále prohrává. Tato problematika ovšem netrápí 

pouze eskou republiku, nýbrž má celoevropský rozm r a je otázkou k ešení nap íklad také 

v USA, kde se tato forma trestné innosti za adila na druhé místo v seznamu nejpoužívan jších 

metod krádeží v USA.  

Jestliže má dopravce naložit na jednom konci kontinentu zboží a odvézt ho na místo ur ení, 

kde ho vyloží,  musí existovat n kdo, kdo mu d v uje a sv í mu nejen tento náklad, ale také 

náklad na zpáte ní cestu, což umož uje vyšší vytíženost kamion  a nižší ceny za provedené služby.  

Jinak by ceny v kamionové doprav  byly kv li nízké vytíženosti kamion výrazn  vyšší.  Tato 

situace vede logicky k hledání takového dopravce, který je „nejblíže“ a to zase vede k v tšímu 

vyt žování malých, tzv. internetových dopravc , kte í žijí z poptávky na Internetu. To nabízí velký 

prostor pro trestnou innost, nebo  Evropská unie se svými 28 jazyky komplikuje prov ování 

spolehlivosti cizích dopravc .  

Vzhledem k tomu, kolik zemí je v Schengenu, musí být skladník, který nakládá zboží do 

kamionu, schopen rozeznat více než sto druh  identifika ních doklad idi  a posoudit, zda nejsou 

falešné i pozm n né. Spárování (ztotožn ní) dokladu a osoby, která ho p edkládá, se provádí 

v podstat  pouze na základ  fotografie na dokladu. Nov  zavád né biometrické fotografie nebo 

otisky prst  sice poskytují ur ité možnosti, otázkou však z stává, zda bude na takovouto 

identifikaci dostupné pot ebné vybavení. Doklady vydávané zem mi EU ztratily svou funkci a je 

t eba p ijmout v této oblasti p ísn jší opat ení, p estože ochránci lidských práv budou proti 

n kterým z t chto opat ení protestovat. Této problematice se v poslední dob  za ala intenzivn

v novat také mezinárodní Federace spedi ních svaz  (FIATA).  

Zlo inci ale využívají stále sofistikovan jší metody a zdroje, které pachatelé získali v 

minulosti, jim umož ují používat i finan n  náro n jší metody. Dnes jsou schopni kupovat firmy s 

historií, u kterých kontrola nic neodhalí, a používat je p i podvodech. Prostor pro podvody dává 

v této oblasti také dlouhodobá politika Evropské unie, která na základ  politických rozhodnutí 

dlouhodob  odstra uje kontroly na hranicích a zjednodušuje pohyb osob, pracovních sil, kapitálu, 

zboží a tím zárove  i p sobení organizovaného zlo inu. Hranice totiž stále existují pro policii, 
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prokuraturu a soudy. Spolupráce t chto složek je tak pomalá a vzhledem k možnosti innosti 

zlo ineckých skupin neposta ující.  

P et žování kontejner

Federace spedi ních svaz  (FIATA) po ádá každým rokem na ja e setkání len  a v nuje ho 

hovor m o aktuálních otázkách spedi ního oboru a p íprav  témat na kongres FIATA. Mezi letošní 

témata pat ila nap íklad otázka stoprocentního vážení kontejner . Hmotnost dvou t etin 

p epravovaných kontejner  v sou asné dob  jednoduše neodpovídá tomu, co je deklarováno, 

problémem ovšem je, že n které kontejnery jsou t žší, než je deklarováno. Otázkou rovn ž z stává, 

co by se m lo dále dít s kontejnery, které budou (nap íklad vážením na je ábu p i nakládání na lo ) 

ozna eny za p etížené, jak se s nimi bude nakládat a kdo to zaplatí.  

Požadavek na stoprocentní vážení vzešel od sv tového svazu rejda  World Shipping 

Council (WSC), který požaduje, aby celková hmotnost kontejner  byla ov ena p ed naložením na 

lo . Požadavek WSC podporují také další námo ní organizace, ovšem odpov dnost za vážení 

nechce nikdo p evzít, protože to bude problematické a také finan n  náro né, p i emž možnosti 

kontroly jsou pom rn  malé.  

V sou asné dob  existují v podstat  pouze dv  možnosti: bu  vážit naložený kontejner, 

nebo jednotlivé ásti nákladu, který obsahuje, a p i íst je k hmotnosti samotného kontejneru. 

Spedité i však považují vážení všech zásilek za neefektivní a dávají p ednost profilování odesílatel

a zavedení sankcí v i viník m, tedy t m, kte í v dom  kontejnery p et žují. Každá dodate ná 

manipulace s kontejnery totiž zvyšuje náklady a problematické je rovn ž technické ešení tohoto 

problému. Navíc se spedité i domnívají, že nakonec budou k této innosti nuceni práv  oni, jelikož 

jsou to práv  oni, kdo musí zajistit, aby deklarovaná hmotnost p epravovaného zboží v kontejneru 

odpovídala skute nosti.  

Záv r 

Politické a ekonomické zm ny v Evrop  a globalizace, která udává hlavní trend 

v zasílatelské innosti, vedou k vytvo ení pot ebných um n v zasílatelství a v innostech s tím 

souvisejících.  

V eské republice, stejn  jako ve všech zemích EU dochází neustále ke zm nám 

v legislativ , ale i v jiných oblastech, kterým je t eba se p izp sobit. Organizace jako FIATA i SSL 

hledají v sou asné dob ešení t ch nejpal iv jších otázek a snaží se ur ovat hlavní trendy 

v zasílatelské innosti.  
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Tento lánek vznikl v rámci ešení projektu „Podpora stáží a odborných aktivit p i inovaci 

oblasti terciárního vzd lávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice, reg. . 

CZ.1.07/2.4.00/17.0107“, v týmu Mýtné systémy v doprav . 
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VLIVY P SOBÍCÍ NA M STSKOU HROMADNOU DOPRAVU VE 

VELKÝCH M STECH A VE M STECH S ROZŠÍ ENOU 

P SOBNOSTÍ 

Abstrakt: lánek se zabývá externími faktory okolí a jejich dopadem na m stskou hromadnou 

dopravu a kvalitu dopravních služeb. Externí vlivy okolí jsou demografické charakteristiky 

obyvatelstva, vnit ní struktura m sta, dopravní vybavenost m sta, možnosti a zvyklosti využívání 

volného asu a vztahy m sta k okolí. MHD musí být schopná nejen efektívn  pokrýt velké objemy 

dopravy, ale musí také plnit funkci environmentáln  šetrného druhu dopravy, které odráží pot eby 

uživatel .  

Klí ová slova: m stská hromadní doprava, v ejná doprava, kvalita dopravních služeb 

Úvod 

Na m stskou hromadnou dopravu nejen ve velkých m stech, ale i ve m stech s rozší enou 

p sobností p sobí n kolik zásadních vliv . Nejd ležit jší z nich je samoz ejm  demografická 

charakteristika obyvatelstva, která ur uje p epravní pot ebu a tím i poptávku po službách MHD, 

dále vnit ní struktura m sta, vztahy m sta k okolí, dopravní vybavenost m sta, možnosti a zvyklosti 

využívání volného asu. Na druhé stran  nelze opomenout také požadavky na kvalitu dopravy ve 

m stech, které ovliv ují plánování a vlastní fungování MHD. 

1.  Hlavní vlivy p sobící na m stskou hromadnou dopravu ve velkých m stech 

1.1 Demografické charakteristiky obyvatelstva  

Demografické charakteristiky obyvatelstva pat í k základním vliv m, které p sobí na 

m stskou hromadnou dopravu a ur ují, jaké služby a v jakém rozsahu budou poskytovány.  

P i zavád ní m stské hromadné dopravy se vychází z celkového po tu obyvatel m sta a jeho 

rozd lení do jednotlivých dopravních oblastí. Ovšem je nutné také brát ohled i na p ím stské oblasti 

a turisty i láze ské hosty, kte í mohou po et obyvatel m sta asto zásadn  zvýšit. Dopravní oblasti 

se asto nekryjí se správním rozd lením m sta, ale jejich hranice je t eba vytvá et tak, aby oblasti 

m ly výraznou centrální osu tvo enou d ležitou dopravní komunikací, kterou využívají vozy 

m stské hromadné dopravy, a aby vzdálenosti od hranice k nejbližším osám byly zhruba stejné.  

D ležitá je také v ková struktura obyvatelstva. Je t eba znát po ty obyvatel v jednotlivých 

skupinách rozd lených podle v ku - do skupin d tí p edškolního v ku, žák  základních škol, 
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student  st edních škol a odborných u iliš , vysokoškolák , obyvatel v produktivním pracovním 

v ku a osob v d chodovém v ku. Dalším d ležitým ukazatelem je po et domácností, jejich 

pr m rné složení (po et a v kové rozložení), nezam stnanost, po et zam stnaných, což má zásadní 

dopady na vznik p epravních pot eb 

1.2 Vnit ní struktura m sta  

Územní plánování m sta a jeho rozložení je dalším základním faktorem, který ovliv uje 

vznik m stské hromadné dopravy. Do této kategorie lze zahrnout obytné zóny, pr myslové oblasti, 

obchodní oblasti ve m st , dopravu, zem d lství, i jiné obd lávání p dy, prostory pro využití 

volného asu a podobn .   

Rozložení t chto ploch po území m sta, jejich velikost, vzájemné vazby a vzdálenosti, 

zásadn  ovliv ují dopravu. S vnit ní strukturou m sta velice souvisí i plošné rozložení pracovních 

p íležitostí. Cesty do zam stnání mají rozhodující význam pro vznik p epravních nárok  ve špi ce. 

Pro zp esn ní je dobré znát i stav sm nnosti ( ást pracujících koná cestu do práce mimo ranní nebo 

odpolední špi ky).  

Nelze zapomenout také na charakteristiku území m sta. Je t eba vycházet lenitosti terénu, 

ešit velké výškové rozdíly a vodní toky. Údolní, svahová nebo h ebenová poloha m sta nebo jeho 

ástí zna n  ovliv uje osídlení, což je pak nutné zohlednit p i plánování MHD, protože vše p ispívá 

ke zvýšení nebo ke snížení objem  vznikající dopravy.  

asto je t eba ešit i problém historicky cenných a tedy i chrán ných center starých m st. 

1.3 Vztahy m sta k okolí  

Není možné dané m sto sledovat odtržen  od okolí a ešit dopravu pouze na území m sta 

bez pohledu za jeho hranice. Okolí m sta je možné považovat za další dopravní oblast, kde leží 

zdroje nebo cíle vn jší m stské dopravy. Krom  dojížd ní za prací, které je dáno nedostatkem nebo 

p ebytkem pracovních sil a pracovních p íležitostí, se m že jednat o cesty, jejichž cílem jsou:  

• vyšší územn  správní ú ady, 

• zdravotnická za ízení,  

• soudy, státní zastupitelství, notá ství, policie, 

• základní školy, st ední školy, odborná u ilišt

• pr myslová výroba 

• nákupní centra a obchodní domy 

• kulturní, rekrea ní a sportovní centra.
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Vše je t eba vždy sledovat a posuzovat komplexn  s vazbami na širší okolí – blízké obce 

a m sta. 

1.4 Dopravní vybavenost m sta  

Dopravní vybavenost m sta by samoz ejm  m la odpovídat p epravním pot ebám na jeho 

území. Tyto pot eby se m ní v ase spojit . Ovšem zm na daná výstavbou komunikací a jiných 

dopravních za ízení má charakter stup ovitý. Tato nesrovnalost pak m že vést ke dv ma p ípad m. 

V prvním p ípad  dochází k nedostatku kapacity pot ebných komunikací v d sledku opožd ní 

výstavby komunikacím, v druhém p ípad  mohou být komunikace po ur itou dobu nevyužité, 

jelikož výstavba je rychlejší než nár st p epravních pot eb. V mnoha v tších m stech eské 

republiky dochází velmi asto k prvnímu p ípadu, tedy k nedostatk m v oblasti opož ování 

výstavby. Základním p edpokladem výkonného a efektivního dopravního systému je existence 

odpovídajících dopravní infrastruktury. 

Co se dopravní vybavenosti m st tý e, nejde pouze o silnice. Dalším p íkladem m že být 

také budování parkovacích zón a zám rné omezování parkovacích míst v centrech m st. asto 

dochází k budování záchytných parkoviš  v okrajových zónách, což vede k postupnému snižování 

podílu využívání individuální automobilové dopravy p i cestách do zam stnání.  

1.5 Možnosti a zvyklosti využívání volného asu  

Obyvatelé využívají m stskou dopravu nejen pro cesty do a ze zam stnání i škol, ale také 

pro využití volného asu jako nap íklad za sportovní aktivitou nebo kulturním vyžitím. P i 

plánování MHD nelze tedy vycházet pouze z pr zkum  cestování za prací a do škol. Je t eba 

zam it se p edevším na obchodní centra, dále pak na oblasti ve m stech, kde jsou lidé zvyklí trávit 

as sportovními aktivitami. Také je t eba v novat pozornost mimo ádným kulturním i sportovním 

akcím a v konkrétních dnech nabídnout cestujícím mimo ádné spoje MHD.  

Do budoucna je možné p edpokládat, že s rostoucí životní úrovní a p ípadným zkracováním 

pracovní doby po et cest souvisejících s trávením volného asu poroste.  V oblasti dopravních 

služeb musí být inova ní aktivita spojena s jinou službou i lidskou pot ebou, která je k pot eb

p emíst ní komplementární. Poptávka po službách roste zpravidla tehdy, když jsou komplementární 

k n jakému jinému statku, u n hož dochází k r stu poptávky. K tomu práv  m žu docházet 

v souvislosti se zm nami zvyklostí využívání volného asu. 
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2.  Požadavky na kvalitu p epravních služeb poskytovaných MHD 

Požadavky na kvalitu p i poskytování dopravních služeb MHD lze shrnout do následujících 

skupin [7]: 

• zachování života a zdraví cestujících, jejich zavazadel a v cí, 

• dodržení jízdních ád  v pravidelné p eprav  cestujících a dohodnutého pr b hu p epravy 

v p íležitostné p eprav  osob, 

• p ijatelná asová dostupnost p epravy (pokud možno krátkou dobu mezi sjednáním 

p epravy a její realizací), 

• vhodná frekvence a asové rozložení spoj  na pravidelné lince a návaznost na jiné spoje 

nebo jinou dopravu, dostate ná úrove  dopravní obslužnosti území, 

• zajišt ní sjednané úrovn  pohodlí p i osobní p eprav , 

• zajišt ní p islíbených dopl kových služeb, 

• spolehlivost p i poskytování sjednaných podmínek a služeb, 

• pr b žné poskytování informací o nabízených službách, o pr b hu p epravy a zejména 

informaci v p ípad  vzniku poruch v p eprav , o jejich odstra ování a o pé i sm ující 

k minimalizaci škod a jiných nep íznivých následk  pro zákazníka, 

• usnadn ní pln ní povinností zákazníka, 

• odborné poradenství pro zákazníky, 

• další pr b žné a dopl kové služby podle charakteru nabízených a poskytovaných úkon . 

V t chto skupinách je nutno vytvo it systém ukazatel , který umožní objektivní hodnocení 

shody s p islíbenou kvalitou. Základem takového hodnocení jsou pak propracované technologické 

postupy dopln né soustavným sledováním skute ného pr b hu poskytování dopravních služeb, což 

umož uje odhalovat kritická místa, ve kterých vznikají nej ast jší p í iny odklonu od kvality. 

P íkladem m že být hodnocení komfortu jízdy dopravního prost edku pomocí tzv. 

Sperlingovy stupnice. Hodnocení je rozd leno do ty  stup  [8]: 

• 5,0 – nebezpe ný stupe , 

• 4,0 – zp sobilý stupe , 

• 3,0 – dobrý stupe , 

• 2,0 – velmi dobrý stupe . 
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Tabulka 1: Hodnocení jednotlivých vlastností pomocí tzv. Sperlingovy stupnice 

Vlastnost 
Hodnocení 

5 4 3 2 

doba jízdy do únavy [min] 0 52 240 1 380

plocha na jednoho cestujícího [m2] < 0,2 0,28 0,47 1,4 

hluk [dB] > 90 80 70 60 

vým na vzduchu [m3*h-1] 0 10 20 30 

zrychlení p í né [m*s-2] > 4,0 1,9 0,72 0,19 

zrychlení podélné [m*s-2] > 2,8 1,35 0,51 0,14 
zdroj: [8] 

Vozidla m stské hromadné dopravy by m la dosahovat stupn  3, mimo ádn  pak stupn  4. 

Podobn  i další vlastnosti je možné p edem stanoveným souborem ukazatel , které posuzuje 

uživatel – tedy cestující – a které umožní objektivní ur ení stavu kvality.  

Tento zjišt ný stav kvality pak poskytuje velmi cenné informace pro rozhodování o dalších 

zlepšovacích aktivitách. Vedle zjišt ní pozitivních i negativních aspekt  a stanovení p ípadných 

rozvojových trend  musí být sou ástí analýzy i fundované p ezkoumání „objektivnosti“ výsledk .  

Díl í hodnocení umož uje rozpoznat, v jakých znacích je síla MHD ve vztahu 

k zákazník m, v em jsou podstatné rezervy, co by se m lo dále zlepšovat. Zákazník m toto 

hodnocení umožní vytvo it si podle stavu jednotlivých znak  a jejich osobní preference individuální 

pohled na celkovou kvalitu a tím usm rnit jejich p ípadné rozhodování. 

Vzhledem k tomu, že kvalitu MHD ovliv uje mnoho faktor , nelze vyžadovat maximální 

spln ní všech ukazatel . Mezi danými ukazateli existují asto velmi složité vzájemné vazby, kdy 

spln ní jednoho ukazatele znemož uje spln ní ukazatel  jiných. 

Na kvalitu je t eba dívat se z pohledu zákazník . V konkuren ním prost edí dnešní doby 

stojí v centru zájmu zákazník. Rozhodujícím kritériem v hodnocení kvality je schopnost výrobku i 

služby uspokojit požadavky zákazníka. Kvalita služeb je obecn  velmi problematickou kategorií, 

nem že být objektivn  ur ena a kontrolována jako u výrobku, kde je stanovena ur itými normami. 

P i hledání cest ke zvýšení kvality služeb je t eba, aby firma vnímala sv j produkt – službu – o ima 

zákazníka a umožnila mu tak aktivní ovliv ování její výsledné kvality. Nezbytná je proto možnost 

zákazníka projevit stížnost. adou výzkum  je prokázáno, že nespokojený zákazník se o svou 

negativní zkušenost pod lí s až ty násobn  vyšším po tem dalších jedinc  než spokojený zákazník 

se svou pozitivní zkušeností. 
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Záv r 

M stská hromadná dopravu je ovliv ována mnoha faktory, které je t eba sledovat a vycházet 

z jejich poznání p i plánování MHD ve velkých m stech. Vždy je t eba ešit konkrétní podmínky 

daného m sta a tyto jednotlivé faktory podrobn  sledovat, ovšem ešit je komplexn  a neodtržen . 

Teprve potom m že být navržena MHD odpovídající požadavk m daného m sta a vyhovující 

nárok m cestujících. 

P ísp vek vznikl za podpory ešení projektu CZ.1.07/2.3.00/20.0226 „Podpora sít

excelence výzkumných a akademických pracovník  v oblasti dopravy DOPSIT.“

LITERATURA 

[1] ALÁ , Patrik, Miloš HITKA a Jaroslav RAŠNER  Logistics information systems – a part of 

successful firm´s strategy. Interkathedra 19, Poznan 2003. ISSN 1640-3622. 

[2]  DRDLA, Pavel. Technologie a ízení dopravy – m stská hromadná doprava. Pardubice: 

Univerzita Pardubice, 2005, 136 s. ISBN 80-7194-804-7. 

[3] JACKOVÁ, Anna. Perspektívy marketingu sú asnosti. In Marketing & obchod 2003. Sborník 

p ísp vk  z mezinárodní v decké konference po ádané  Drevárskou fakultou - Technická 

univerzita vo Zvolene. Partizánske: STYLE, 2003, s. 125 – 128, ISBN 80-969033-0-6. 

[4] LEJSKOVÁ, Pavla. Management kvality ve službách a hodnocení kvality p epravních služeb.

In: Manažment v železni nej doprave 2007. Sborník p ísp vk  mezinárodní v decké 

konference, 11. 09. 2007, Žilina: EDIS Žilinská univerzita, 2007, s. 44-50. ISBN 978-80-

8070-780-4. 

[5] MOJŽÍŠ, Vlastislav a kol. Kvalita dopravních a p epravních proces . Pardubice: Institut Jana 

Pernera, 2003, 174 s. ISBN 80-86530-09-4. 

[6] NENADÁL, Jaroslav. M ení v systémech managementu jakosti. Management Press. Praha. 

2001. 



14th International Scientific Conference 
LOGI 2013 

289 

[7] STRIŠŠ, Jozef. Kvalita prepravných služieb z pohladu zákazníka. In: Manažment 

v železni nej doprave 2000. Sborník referát  odborného seminá e s mezinárodní ú astí, Žilina 

19. 9. 2000. Žilina: EDIS Žilinská univerzita, 2000. ISBN 80-7100-764-1.  

[8] VONKA, Jaroslav. Osobní doprava. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001, 170 s. ISBN 80-

7194-320-7Dopravní noviny, dostupné z:http://www.dnoviny.cz/logistika-spedice/rozhodne-

pravo-v-mezinarodni-preprave-zbozi-v-ramci-eu. 



14th International Scientific Conference 
LOGI 2013

290 

TERMINALS OF INTERMODAL TRANSPORT IN THE SLOVAK 

REPUBLIC 

Ján Ližbetin1

ABSTRACT 

The article focuses on the current state of terminals of intermodal transport in Slovakia, as well as 

the actual situation in the building and financing of new terminals in Slovakia.  

KEY WORDS 

intermodal transport, intermodal terminal, state aid, non-discriminatory access

LANGUAGE OF THE PAPER 

Slovak 

REVIEWERS

doc. Ing. Eva Nedeliaková, PhD. - eva.nedeliakova@fpedas.uniza.sk 

doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D. – jaromir.siroky@upce.cz 

                                                 
1doc. Ing. Ján Ližbetin, PhD., Katedra dopravy a logistiky, Vysoká škola technická a ekonomická v eských 
Bud jovicích Okružní 517/10, 370 01 eské Bud jovice, mail: lizbetin@mail.vstecb.cz 



14th International Scientific Conference 
LOGI 2013 

291 

TERMINÁLY INTERMODÁLNEJ PREPRAVY NA SLOVENSKU 

Abstrakt: lánok sa zameriava na sú asný stav terminálov intermodálnej prepravy na Slovensku 

a taktiež aj na aktuálnu situáciu v oblasti budovania a financovania nových terminálov na 

Slovensku.  

K ú ové slová: intermodálna preprava, intermodálny terminál, štátna pomoc, nediskrimina ný 

prístup

Úvod 

Intermodálna preprava je relatívne nový spôsob prepravy tovaru, ktorý vznikol v 50-tych 

rokoch v USA. Je to prepravný systém, ktorý používa na ceste od za iatku prepravy do jej cie a 

postupne nieko ko druhov dopravy za sebou. Pri prekládke medzi jednotlivými druhmi dopravy sa 

tovar neprekladá po kusoch, ale prekladá sa celá prepravná jednotka, v ktorej je tovar uložený. 

Týmto spôsobom sa zrých uje prekládka tovaru, rýchlos  prepravy, zvyšuje sa ochrana tovaru i už 

pred poveternostnými vplyvmi, poškodením alebo odcudzením.  

Pri dostato ných tovarových tokoch a prepravných vzdialenostiach dochádza pri kombinácii 

cestnej nákladnej automobilovej dopravy a železni nej dopravy, alebo vnútrozemskej vodnej 

dopravy k zníženiu za aženia životného prostredia, znižujú sa kongescie v cestnej doprave. 

Podmienkou použitia intermodálnej prepravy sú intermodálne prepravné jednotky ( alej IPJ) na 

prepravu tovaru, špeciálne dopravné prostriedky na ich prepravu a manipuláciu a tiež terminály 

intermodálnej prepravy ( alej TIP), v ktorých dochádza k zmene druhu dopravy (prekládke). 

Terminál intermodálnej prepravy je najdôležitejšia sú as  infraštruktúry intermodálnej 

prepravy, kde sa stretávajú jednotlivé druhy dopravy. Predstavuje bod zmeny druhu dopravy 

(železni ná, vodná, cestná doprava) pri manipulácii s intermodálnymi prepravnými jednotkami 

a umož uje kooperáciu všetkých zú astnených druhov dopravy. 

1.  Jestvujúce terminály intermodálnej prepravy na Slovensku 

Jestvujúce TIP boli pôvodne budované ako kontajnerové prekladiská rozvíjajúceho sa 

kontajnerového prepravného systému v rámci spolupráce bývalých krajín RVHP. Po zmene 

politického systému a po prechode na trhovú ekonomiku sa aj TIP sprivatizovali súkromným 

sektorom. Vízia bola taká, že súkromný kapitál zmodernizuje pomaly chátrajúce prekladiská 

a „zrevitalizuje“ ich. Tento predpoklad sa však nenaplnil.  
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Vä šina prekladísk postupne chátrala a niektoré z nich sa zatvorili (Ružomberok) alebo 

dokonca zrušili (Nitra, Banská Bystrica). Znovuoživenie niektorých prekladísk nastalo až po 

nieko kých rokoch, až desa ro iach, ke  za ali na Slovensko smerova  svoje aktivity zahrani ní 

investori, o nevyhnutne vyvolalo aj dopyt po doprave. Nárast výkonov v nákladnej doprave (aj 

v intermodálnej preprave) mal za následok, že okrem revitalizovaných pôvodných kontajnerových 

prekladísk sa postavili aj nové TIP, ako napr. v Dunajskej Strede alebo Sládkovi ove ur ené pre 

jedného koncového používate a (t. j. súkromné). 

Na Slovensku je v sú asnosti v prevádzke 9 terminálov intermodálnej prepravy, a to TIP 

Dobrá (prevádzkovate  TransContainer - Slovakia, a. s. ), TIP Bratislava ÚNS (RailCargoOperator 

CSKD, o.z.), TIP Bratislava Pálenisko (SPaP), TIP Žilina (RailCargoOperator CSKD, o.z.), TIP 

Ružomberok (RailCargoOperator CSKD, o.z.), TIP Košice Ve ká Ida (RailCargoOperator CSKD, 

o.z.), TIP Košice Haniská pri Košiciach (MetransDanubia, a. s.), TIP Dunajská Streda 

(MetransDanubia, a. s.) a TIP Sládkovi ovo (GreenLogistics Slovakia). 

Tieto terminály intermodálnej prepravy nesp ajú požiadavky Dohody AGTC (Európska 

dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy a príslušných objektoch), a 

to najmä d žkou ko ají a napojením na hlavnú železni nú a cestnú sie . Najmä však nesp ajú 

požiadavky nediskrimina ného prístupu k terminálovým službám, t. j. otvorenos  a obchodnú 

neutralitu (všetky sú vo vlastníctve súkromných operátorov, ktorí v nich realizujú v prvom rade 

svoje vlastné obchodné aktivity a vlaky). 

Z európskych smerníc pritom vyplýva, že terminály intermodálnej prepravy sú sú as ou 

cestnej, železni nej, vnútrozemskej vodnej a námornej dopravnej infraštruktúry. lenské štáty 

musia zabezpe i  aspo  jeden verejne prístupný terminál intermodálnej prepravy v každom NUTS 

2 (regióne) alebo vnútrozemskom, i námornom prístave.  

Vo verejne prístupných termináloch intermodálnej prepravy musia by  služby poskytnuté 

nediskrimina ne a za primerané ceny. Dodržiavanie nediskrimina ne poskytovaných služieb a 

primeraných cien vo verejne prístupných termináloch intermodálnej prepravy bude kontrolova

regula ný úrad železni nej dopravy na základe podaní alebo vlastnej iniciatívy. Ak majite  alebo 

prevádzkovate  nevyužíva verejne prístupný terminál intermodálnej prepravy,musí ho ponúknu

potenciálnym záujemcom. 

2.  Nové verejné terminály intermodálnej prepravy na Slovensku 

Aj z týchto dôvodov vláda SR rozhodla na základe schválenej koncepcie o rozvoji 

kombinovanej dopravy do roku 2010 o výstavbe nových terminálov intermodálnej prepravy, ktoré 
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budú sp a  všetky technické charakteristiky a parametre pod a Dohody AGTC, budú schopné 

preklada  všetky používané IPJ (ve ký kontajner, výmenná nadstavba, cestný náves, jazdná 

súprava) a budú hlavne sp a  podmienky nediskrimina ného prístupu k terminálovým službám. 

V Opera nom programe Doprava na plánovacie obdobie rokov 2007 – 2013 bola schválená 

prioritná os .3 – Infraštruktúra intermodálnej prepravy. Hlavným cie om prioritnej osi je vytvori

modernú infraštruktúru intermodálnej prepravy a vytvori  podmienky na zrýchlený rozvoj 

intermodálnej prepravy, prednostne kontinentálnej, t. j. prepravy tovarov vo výmenných 

nadstavbách a cestných návesoch, ktorá tvorí v intermodálne vyspelejších krajinách EÚ viac ako 60 

% celkovej intermodálnej prepravy v Európe. Tieto ciele majú by  dosiahnuté výstavbou siete 

verejných terminálov, ktorých výstavba je spolufinancovaná z finan ných prostriedkov Európskej 

únie. Terminály majú by  umiestnené v Žiline, Košiciach, Bratislave, Leopoldove a Zvolene. 

Obr. 1 Sú asný stav a koncepcia rozvoja TIP na Slovensku (zdroj:www. intermodal.sk) 

Po prehodnotení jednotlivých projektov sa TIP vo Zvolene presunul až do alšieho 

plánovacieho obdobia. Celkové predpokladané náklady na výstavbu verejných TIP uvádza tabu ka 

1. 
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Tabu ka 1: Celkové náklady na výstavbu verejných TIP 

Zdroj: OPD Doprava 

Z dôvodu podozrenia z možného narušenia hospodárskej sú aže, o ktorom zahájila Európska 

komisia konanie vo februári 2013, sa však Slovensko rozhodlo pre výstavbu a prevádzku zatia  len 

jedného verejného terminálu intermodálnej prepravy, a to v Žiline – Tepli ke. Tento TIP má 

fungova  ako pilotný projekt pre možnú budúcu výstavbu siete verejných TIP na celom Slovensku. 

Terminál v Žiline – Tepli ke bude verejne dostupným terminálom intermodálnej prepravy, 

ktorý bude v súlade s dohodou AGTC a pravidlami UIC.Užito ná d žka prekládkových ko ají bude 

750 metrov pod portálovými žeriavmi, ktoré budú schopné manipulova  s akouko vek IPJ. Ro ná 

kapacita TIP bude cca 450 tisíc hrubých ton. Výstavba TIP by sa mala ukon i  v roku 2015. 

TIP bude ponechaný v štátnom vlastníctve. Vlastnícke práva bude v mene štátu uplat ova

manažér železni nej dopravnej infraštruktúry – Železnice Slovenskej republiky, ktoré budú ako 

vlastník vybera  koncesionárske poplatky od prevádzkovate a TIP. 

Prevádzka TIP bude zabezpe ená formou zmluvy na obdobie tridsiatich rokov so subjektom 

vybraným na základe nediskrimina nej a transparentnej verejnej sú aže. V záujme zabezpe enia 

nediskrimina ného prístupu k TIP a vyhnutia sa konfliktu záujmov medzi vybraným 

prevádzkovate om TIP a dopravnými podnikmi nemôže by  prevádzkovate om TIP dopravný 

podnik. Ak vybraný prevádzkovate  nesplní podmienky stanovené koncesnou zmluvou, štát môže 

túto koncesiu zruši  a vypísa  novú verejnú sú až. 

Verejný prístup k TIP bude zaru ený vložením ustanovenia do koncesnej zmluvy 

uzatvorenej s vybraným prevádzkovate om TIP v tom zmysle, že služby sa budú ponúka  na 

nediskrimina nom základe a za ceny na otvorenom trhu. Rozhodnutie o grante bude tiež obsahova

doložku, ktorou sa zabezpe í nediskrimina ný verejný prístup k infraštruktúre. 
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Na základe nových prepo tov sa predpokladá celková investícia na vybudovanie TIP 

v Žiline – Tepli ke vo výške 25,04 milióna eur, pri om z Kohézneho fondu sa poskytne 85 % 

z týchto nákladov. Prevádzkovate  TIP bude povinný plati  koncesionárske poplatky vo výške 

najmenej 15 % investi ných nákladov, a to po as obdobia pätnástich rokov. 

Záver 

Európska komisia dospela k záveru, že investi ná pomoc vo výške 25,04 milióna eur na 

výstavbu TIP v Žiline – Tepli ke nenarúša hospodársku sú až a je zlu ite ná s vnútorným trhom. 

Vzh adom na pôvodný zámer, a to vybudova  štyri TIP Komisia požaduje, aby výstavba 

a prevádzka tohto TIP boli monitorované. Slovenská republika musí doda  o tri roky Komisii 

informácie o celkovom objeme intermodálnej prepravy, objeme kontinentálnej intermodálnej 

prepravy a objeme kontinentálnej prepravy v iných, ako ISO kontajneroch na Slovensku a v TIP 

Žiline – Tepli ke, alej ceny ú tované v TIP Žiline – Tepli ke, a prieskum medzi klientmi nového 

TIP, i predtým využívali jestvujúce TIP a ak áno, o ich viedlo k zmene TIP. 
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P SOBENÍ LOGISTICKÝCH CENTER V ESKÉ REPUBLICE 

Abstrakt: Auto i se zam ují na prezentaci výstup  z databáze logistických center p sobících na 

území eské republiky. Je také uveden p ehled nejvýznamn jších z nich, a to podle pr myslových 

obor , ve kterých p sobí.  

Klí ová slova: logistické centrum, logistické služby, soukromá logistická centra, ve ejná logistická 

centra, automobilový pr mysl, potraviná ský pr mysl, chemický a farmaceutický pr mysl 

Úvod 

Logistická centra bezpochyby p edstavují velmi dynamickou oblast rozvoje hospodá ské 

logistiky. Trh logistických služeb se stále rozr stá ruku v ruce s globalizací. Vzestup nových 

možností na trhu logistických služeb bylo možné citeln  zaznamenat v první ad  po vstupu eské 

republiky do Evropské unie. Významný milník rozvoje logistických služeb také p edstavoval vstup 

eské republiky do Schengenského prostoru v roce 2004.  

Ob  tyto skute nosti m ly za následek p íliv zahrani ního kapitálu do eské republiky a 

rovn ž usnadn ní vstupu eských spole ností na zahrani ní trhy. Ur itý pokles logistických aktivit 

bylo možné zaznamenat v souvislosti s prob hlou ekonomickou krizí, ze které se trhy stále ješt

vzpamatovávají. P esto nelze popírat atraktivitu eské republiky jako logistického území, a  už je 

to zap í in no její geografickou polohou nebo nap íklad trasou Baltsko-Jaderské spolupráce, která 

vede p es eskou republiku (viz obr. . 1: Osa Balt - Jadran). 

Obr. 1 Osa Balt - Jadran 
Zdroj: Webový portál BATCo [online] [vid. 23. února 2013]. Dostupné z http://www.baltic-adriatic.eu/cs/batco/o-

batco-zakladni-udaje 
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Logistické centrum 

"Logistické centrum p edstavuje centrální lánek, jímž procházejí logistické et zce mezi 

dodavateli a odb rateli" (Pernica 2004, s. 1655). Logistické centrum snižuje po et spojení mezi 

dodavateli a odb rateli, kdy je zapot ebí menšího množství úkon  v doprav , i mén  dopravních 

prost edk . Zajiš uje služby jako je t íd ní, kompletace, konsolidace i dekonsolidace zboží. 

Podstata logistických center spo ívá v tom, že jsou sdružovány menší zásilky, do v tších celk , 

které jsou p epravovány kapacitn  v tším p epravním prost edkem (nap íklad vlakem do 

logistického centra), kde jsou následn  rozt íd ny a poté se p epravují silni ními dopravními 

prost edky k p íjemc m.  

Velkokapacitní dopravní prost edky jsou mén  nákladné, ale p eprava jimi musí být co 

nejrychlejší. Logistické centra nesnižují jen hodnotu náklad  podniku, ale mohou zvyšovat i 

p idanou hodnotu výrobku jeho balením, kompletováním atd.  Pro logistické centrum je 

charakteristické, že v n m kooperují podnikatelské subjekty z r zných obor , které spole n

využívají centrální budovu a servisní za ízení.  Tato spolupráce pak p ináší synergické efekty všem 

partner m umíst ným v logistickém centru (Cempírek 2009). 

V oblasti p epravy vstupních i výstupních tok  m že logistické centrum poskytovat podniku 

kompletní outsourcingové služby. Další oblastí, ve které m že logistické centrum nabízet a 

realizovat outsourcingové služby je skladovací a zásobovací innost. Logistické centrum m že 

zabezpe ovat dodávky materiálu od dodavatel , jejich následné uskladn ní a poté plynulou 

dodávku p ímo do výrobního procesu.  

Podniku tak odpadají náklady na provoz vlastních sklad , pouze pot ebuje místo na 

uskladn ní pojistných zásob a režijního materiálu. Logistické centrum m že zabezpe ovat také 

kompletní p epravu v oblasti výstupních tok , p ímo ke konkrétním zákazník m nebo do dalších 

distribu ních center a sklad . P ed provedením p epravy se ve skladu logistického centra m že 

výrobek kompletovat, balit apod. Logisticka centra provádí také nakládku a fixaci zboží v 

dopravním prost edku. Mezi podp rné innosti logistických center pat í údržba a opravy 

dopravních i p epravních prost edk , jejich pronájem a další služby, jako jsou služby celní, servisní 

nebo pojiš ovací. Rozdíl mezi logistickým centrem a jinými logistickými podniky spo ívá v tom, že 

logistický podnik se specializuje ryze na služby související s logistikou, kdežto logistická centra 

poskytují i jiné odborné služby (nap íklad merkatingové, finan ní apod.). 

Logistická centra m žeme rozd lit na neve ejná (soukromá) a ve ejná. Neve ejná logistická 

centra (podniková) nabízejí služby jednomu nebo více zákazník m na komer ním základ . Slouží 
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tak pro obsluhu smluvních klient . Vykonávají svou innost na zakázku a poskytují služby v 

rozsahu zasílatelství, ve ejných sklad , p es komplexní služby logistického charakteru typu 3PL 

nebo 4PL. Ve ejná logistická centra zabezpe ují logistickou obsluhu území region , m st a 

m stských aglomerací. Stejn  jako soukromá logistická centra vykonávají služby na komer ním 

základ , mimoto však poskytují služby ve ve ejném zájmu.  

Sou asná situace na trhu logistických center v eské republice 

V eské republice s naprostou p evahou vedou neve ejná, tedy soukromá logistická centra. 

Koncepce ve ejných logistických center vznikla v 60. a 70. letech v Itálii a ve Francii. V 

sou asnosti je v západní Evrop  provozováno více, než sto ve ejných logistických center (Cempírek 

2011). Nejhustší sí  ve ejných logistických sí  má N mecko. Jak uvádí Cempírek (2011, s. 41) "v 

zemích st ední a východní Evropy z stávají tzv. ve ejná logistická centra pouze myšlenkou." Tato 

skute nost platí také pro eskou republiku.  

Situace na trhu logistických center v eské republice a celkov  poskytovatel  logistických 

služeb, se vyvíjí úm rn  podmínkám, které jsou v eské republice pro tuto oblast nastaveny. 

Evropská unie vnáší do eské republiky mnoho nových p íležitostí, které je možno využít. 

P íkladem toho jsou již zmín ná ve ejná logistická centra, která by mohla znamenat pozitivní krok 

rozvoje logistiky v eské republice. Ve fungující síti ve ejných logistických center u našich 

západních soused  - v N mecku, bychom mohli v praxi vid t vzory toho, že ve ejná logistická 

centra a jejich fungování je reálné i pro oblast eské republiky, by  ne v tak velkém rozsahu. 

N mecká sí  ve ejných logistických center je totiž nejhustší v Evrop . 

Z logistických  center na území eské republiky jsou v tšinou (cca z 60 % center) výrobky 

vyváženy i do zahrani í. Ve vlastnictví spole ností s nadnárodní p sobností je v eské republice 

tém  40 % z celkového po tu zkoumaných logistických center, zhruba ze 40 % jsou tyto zahrani ní 

spole nosti n mecké. N mecko je tak hlavním investorem na eském trhu poskytování logistických 

služeb (Fiege, Dachser a Gebrüder Weiss - vlastní dohromady dvanáct logistických center u nás). 

P ibližn  22 % pak tvo í logistická centra ve vlastnictví eských spole ností, která vyvážejí 

produkty do zahrani í. Export z „ eských“ logistických center probíhá nej ast ji sm rem do 

evropských zemí. 

Nejvýznamn jšími logistickými lokalitami jsou v po adí za sebou Praha, Brno, Plze

a Ostrava. Nejvyhledávan jší oblastí pro lokalizaci logistických center p edstavuje stále 

St edo eský kraj a Praha. V Praze a St edo eském kraji se nachází 27 logistickách center, v 

Jihomoravském kraji ji jich pak 13. Nejsiln jšími skupinami v oblasti komodity skladovaného zboží 
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jsou výrobky automobilového a potraviná ského/nepotraviná ského pr myslu, tzn. potraviny, 

tabákové výrobky, textil, elektronika, domácí pot eby (celkem více než 50 % logistických center 

v eské republice). T etí nejv tší skupinou skladovaného zboží jsou produkty chemického 

pr myslu a drogistické zboží (viz tabulka . 1: Výstup z databáze soukromých logistických center). 

Nejv tšími hrá i v oblasti poskytovatel  logistických služeb jsou Dachser, DB Schenker, PST CLC, 

Gebrüder Weiss a FM Logisticts. FM Logistics má na rozdíl od svých n meckých a rakouských 

konkurent  pouze jedno logistické centrum v eské republice, je však nejv tší. 

Tabulka 1: Výstup z databáze soukromých logistických center 

Zdroj: [6] 
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Automobilový pr mysl 

Služby logistických podnik  v eské republice využívají p evážn  výrobci z 

automobilového pr myslu. Logistická centra, ve kterých jsou skladovány produkty automobilového 

pr myslu, tvo í necelou tvrtinu všech logistických center v eské republice. Hlavní automobilky 

operující na eském trhu jsou t i, a to Škoda Auto, a. s., Toyota a Hyundai. Nejv tší logistické 

centrum, co do rozlohy a rovn ž území, na n ž jsou produkty vyváženy, má Škoda Auto. Logistické 

centrum Toyoty je menší zejména proto, že zásobuje p edevším eský trh a ást trhnu ve 

východním N mecku. Logistické centrum Hyundai, které pro Hyundai vede logistický podnik Pac-

tra je nejmenší, protože z logistického cenra plynou sou ástky p ímo do výrobního závodu Hyundai 

v Nošovicích. 

V logistických centrech s automobilovým p íslušenstvím p sobí DHL Freight pro Visteon 

Autopal, které, a koliv je tém  o 10 000 m2 rozlehlejší než LC DF Partner, není výhradn

logistickým centrem firemním. To znamená, že i p esto, že je Visteon hlavním zákazníkem tohoto 

centra, neprobíhá skladování automobilového p íslušenství na celé jeho ploše. 

Logistická centra pro automobilový pr mysl jsou zpravidla (z d vodu podpory dodávek 

v režimu Just in Time) umis ována v blízkosti výrobních závod  a v tšinou se jedná o centra pouze 

jednoho výrobce. 

V oblasti pneumatik je nejv tším logistickým centrem v eské republice logistické centrum 

Fiege pro Bridgestone, které je sou ástí celoevropské sít  t chto center pro japonského výrobce 

pneumatik a slouží k zásobování distribu ních center ve st ední Evrop . Další dv  logistická centra 

pro distribuci pneumatik Barum Continental jsou rozd lena tak, aby jedno zabezpe ilo zásobování 

pro oblast ech a druhé pro oblast Moravy. 

Lze konstatovat, že velikost logistických center v automobilovém pr myslu se liší v 

závislosti na tom, jak velkou oblast svými produkty zásobují. Je samoz ejmostí, že nejv tšími jsou 

logistická centra, z nichž produkty plynou také na zahrani ní trhy. 

Farmaceutický pr mysl 

V oblasti farmaceutického pr myslu se pohybují v eské republice ty i logistická centra. 

Nejv tším je Jipocar v Jihlav , které není tolik specializované, jako t i ostatní logistická centra. 

Jipocar usiloval o získání povolení skladovat ve svém areálu produkty chemického pr myslu a až 

poté, co dosáhl tohoto povolení, za al skladovat i produkty pr myslu farmaceutického. Skladovány 

jsou zde hlavn  rostlino-léka ské p ípravky. Logistické centrum Jipocar by se tedy dalo za adit díky 
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svému skladu pro chemické výrobky i do pr myslu chemického - sklad je moderní a byl vybudován 

až po vstupu eské republiky do Evropské unie. Spl uje tak nové požadavky naskladování  tohoto 

druhu zboží. Farmaceutické výrobky vyžadují r zná specifika, jako jsou sklady s teplotn

upravovatelným režimem, protipožární systém, pop ípad  další sklady na speciální lé iva. 

Potraviná ský a nepotraviná ský pr mysl 

Druhou nejv tší skupinu logistických center tvo ila logická centra, jejichž sklady prochází 

potraviná ské a nepotraviná ské zboží (tzn. potraviny, textil, tabákové výrobky, domácí pot eby). U 

logistických center této kategorie lze vypozorovat lokalizaci podle toho, aby centra pokryla obsluhu 

daného území v okolí. Logistická centra Lidl jsou rozmíst na tak, aby každé zabezpe ovalo 

zásobování p ibližn  50 - 60 prodejen v kraji denními dodávkami zboží. Logistická centra 

Kauflandu jsou umíst na ve st edu Moravy a ech v blízkosti nejvýznamn jších dopravních tah . 

Logistické centrum Kauflandu rozlohou svých dvou center pat í k v bec nejv tším centr m v eské 

republice. 

Logistické centrum FM Logistics v Tuchom icích je naopak nejv tším logistickým centrem 

poskytovatele logistických služeb v oblasti potraviná ského a nepotraviná ského zboží. 

Potraviná ské a nepotraviná ské zboží ve vlastních logistických centrech u nás ze zástupc ad sít

supermarket  a hypermarket  mají Globus, již zmi ovaný Kaufland a Lidl. Zejména logistická 

centra s potraviná ským zbožím jsou zam ena na národní distribuci a zásobování sít  soukromých 

maloobchodních jednotek. 

Chemický pr mysl, drogistické zboží 

Skladování produkt  chemického pr myslu má podobn  jako produkty farmaceutického 

pr myslu svá specifika, jsou jimi r zná protipožární opat ení z d vodu vysoké ho lavosti látek. Na 

ploše logistického centra SAD Hodonín v Brn  se sklad pro chemické výrobky rozkládá na ploše 

5 000 m2 i s vestavkem pro ho laviny. Zbývající dv  centra z této oblasti pr myslu jsou ur eny 

p evážn  pro distribuci národního rozsahu, pop ípad  k distribuci na Slovensko a p edm tem jejich 

skladování je hlavn  drogistické zboží. V p ípad  skladu DHL Supply Chain v Poho elicích jsou to 

isticí prost edky a kosmetika.  

Strojírenský pr mysl 

Výhradn  v oblasti strojírenského pr myslu se na eském trhu pohybují dv  logistická 

centra. Logistiké centrum Zelená louka provozuje DB Schenker pro svého výhradního zákazníka 

OTIS. Z logistického centra plyne produkce do celé Evropy, kde tento výhradní zákazník využívá 
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p evážn  pozemní dopravu. K dispozici je však také divize Air and Sea Logistics od Dachseru. 

Logistické centrum bylo za len no do síti Dachser (p estože si p vodn  interní logistiku zajiš oval 

OTIS sám), a proto je te  ve ejn  dostupné a vhodné i pro další zákazníky z oboru. 

Záv r 

Nejvýznamn jšími se již na první pohled jeví logistická centra v automobilovém a 

potraviná ském/nepotraviná ském pr myslu. V potraviná ském pr myslu tento fakt podmi uje 

pot eba v asných dodávek pro zásobování maloobchodních jednotek, speciálních druh  sklad  pro 

erstvé potraviny, chlazené a mražené zboží apod. V pr myslu automobilovém to jsou naopak 

v asné dodávky do výroby, zpravidla v krátkých asových intervalech (z logistického centra Pac-tra 

v Hnojníku do automobilky Huyndai každou p lhodinu).  

U jednotlivých ve ejn  p ístupných logistických center rozhodují mnohdy pouze mali kostii 

o tom, které logistické centrum si zákazník zvolí. V tšina jich totiž poskytuje velmi podobnou 

nabídku služeb a p i výb ru jednoho z nich, krom  vhodné lokality, dobrého jména spole nosti 

a dalších referencí, mohou rozhodovat dopl kové služby. Dopl kové služby m že p edstavovat 

zpracování odpad , p íprava zboží k prodeji (p elepování etiket apod.) nebo poradenství v oblasti 

obal . Obecn  p ístupných logistických center jsou u nás zruba ty i desítky. 

V tšina logistických center v eské republice v sou asné dob  využívá produkty 

poskytovatel  logistických služeb (DHL, Dachser, PST CLC, FM Logistics a další).  To znamená, 

že logistika není zajiš ována intern . Interní zajiš ování logistiky volí p edevším podniky 

z potraviná ského a nepotraviná ského pr myslu.
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TVORBA JÍZDNÍCH ÁD  V DOPRAVNÍM PODNIKU M STA 

ESKÝCH BUD JOVIC A.S. 

Abstrakt: V lánku je p edstaven Dopravní podnik m sta eských Bud jovic a.s., a to jak z 

pohledu provozních ukazatel , tak i z pohledu ukazatel  finan ních. Dále je v textu popsána 

metodika tvorby jízdních ád  v tomto podniku a využití programu Skeleton.  

Klí ová slova: dopravní podnik, . Bud jovice, ekonomické a provozní ukazatele, jízdní ády 

Úvod 

M stskou hromadnou dopravu m žeme definovat jako systém linek osobní ve ejné dopravy, 

které slouží k uspokojování pot eb osob z hlediska dopravní obslužnosti na území m sta, a to 

hromadnými dopravními prost edky jako jsou autobusy, trolejbusy, metro nebo tramvaje (Melichar 

Ježek 2004). V literatu e se m stská hromadná doprava definuje také jako innost, která je spjatá 

s cílev domým p emís ováním osob a p edm t  p i využití vhodných dopravních prost edk  a 

technologií (Široký 2005). V eských Bud jovicích jsou za páte ní linky považovány linky 

trolejbusové, které obsluhují st ed m sta a nejvíce zatížené okrajové ásti m sta. Je to dáno zejména 

vyšší p epravní kapacitou trolejbusové dopravy a v neposlední ad  i kvalitn jšími ekologickými 

parametry trolejbusové dopravy. Tangenciální linky využívají autobusovou dopravu a spojují tzv. 

okrajová území m sta s páte ní sítí.  

V lánku bude p edstaven Dopravní podnik m sta eské Bud jovice a. s., a to jak z pohledu 

provozních ukazatel , tak i z pohledu ukazatel  ekonomických. V neposlední ad  bude p edstaven 

i algoritmus tvorby konstrukce jízdních ád , který je využíván v tomto podniku a dále bude krátce 

p edstaven program Skeleton.   Tento systém je schopen ešit nejenom konstrukci a optimalizaci 

jízdních ád , ale i vedení nap . dispe erského deníku, management dispe inku, ale  t eba i 

plánování sm n idi .

Metodika 

Veškeré údaje byly získány z výro ních zpráv Dopravního podniku m sta eské Bud jovice 

a. s.  V práci se vyskytují i výsledky hospoda ení z 1. pololetí roku 2013. Tyto údaje byly získány 

z interních zdroj  podniku. V aplika ní ásti byly využity základní metody finan ní analýzy, které 

jsou uvedeny nap . v literatu e (Marek 2009; Kislingerová 2007). Protože se jedná o všeobecn

známé ekonomické postupy, nebudou dále v metodické ásti rozebírány. 
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Výsledky 

Za átek m stské hromadné dopravy v eských Bud jovicích lze vztahovat k po átku 

prosince roku 1908. Tento rok byla zprovozn na první tramvajová linka. Vznik samostatného 

Dopravního podniku m sta eské Bud jovice s. p. se datuje ke dni 1. ledna 1950. Dalším 

významným datem je datum 1. zá í 1997, kdy vzniká sou asná akciová spole nost Dopravní podnik 

m sta eské Bud jovic a.s. (DPm B a.s.).  

Jediným akcioná em je Statutární m sto eské Bud jovice a základní kapitál podniku iní 

více než 485 536 tis. K . V sou asné dob  DPm B a.s. obsluhuje následující území: eské 

Bud jovice, Borek, Dobrá Voda, Hluboká nad Vltavou, Homole, Hrd jovice, Litvínovice, Planá, 

Roudné, Rudolfov, Srubec, Staré Hod jovice, V elná Vidov, Vráb e a Vráto. Celková délka 

provozovaných linek ke dni 1. zá í 2013 je 221 km.  

Provoz je zajiš ován celkem na t inácti autobusových linkách (155,4 km) a šesti denních 

trolejbusových linkách (65,8 km). Pro zajišt ní základní obslužnosti jsou provozovány i dv  no ní 

trolejbusové linky. Ve všední dny DPm B vypravuje do provozu 97 voz , které p epraví více než 

100 000 osob denn . Denní nájezd autobus  a trolejbus  je více než 18 750 km. V tabulce . 1 jsou 

ukázány ro ní nájezdy autobus  a trolejbus  v tisících kilometr  v letech 2007 až 2013. Z výpo tu 

index  je patrné, že ro ní nájezd autobus  a trolejbus  má mírn  klesající trend. Výjimkou je rok 

2012, kdy ro ní nájezd se oproti minulému roku zvýšil o 24 tis. kilometr . 

Tabulka 1:Ro ní nájezd v tis. km u autobus  a trolejbus  v letech 2007 až 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I08/07 I09/08 I10/09 I11/10 I12/11

Autobusy 3 618 3 511 3 484 3 449 3 410 3 480 0,97 0,99 0,99 0,98 1,02 
Trolejbusy 2 477 2 576 2 535 2 284 2 239 2 193 1,03 0,98 0,90 0,98 0,97 
Celkem 6 095 6 087 6 019 5 733 5 649 5 673 0,99 0,98 0,95 0,98 1,00 

Zdroj: výro ní zprávy DPm B, vlastní výpo ty 

DPm B a. s. zajiš uje krom  p epravy osob i další služby, mezi které pat í: opravárenská 

innost, mycí linka, lakovna, prodej nafty a ostatních provozních kapalin, reklamní innost, 

p íležitostná doprava a provozování parkovací a odtahové služby.   

Pokud se podíváme na nákladovou stránku DPm B a.s., tak nejvyšší ástky jsou dle tab. . 

2 vynakládány na Mzdy zam stnanc  a za náklady na naftu, trak ní energii a za náhradní díly. Více 

informací je v tab. . 2. Z tabulky a výpo t  je patrné, že DPm B a.s. se snaží šet it finan ní 

prost edky zejména ve „Spot ebovaných službách“ a v „Náhradních dílech“. 
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Tabulka 2: Vývoj vybraných nákladových položek v DPm B a.s. za období 2007-2012 v mil. K

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I10/09 I11/10 I12/11

Nafta (N) 40,3 44,6 31,9 37,0 41,2 45,6 1,16 1,11 1,11 
Trak ní energie 
(E) 

14,7 17,5 18,3 16,5 16,9 16,7 0,90 1,02 0,98 

Náhradní díly (D) 52,9 52,8 52,7 48,2 33,3 32,6 0,91 0,69 0,98 
Celkem (N+E+D) 107, 9 115,1 102,9 101,7 91,3 94,9 0,99 0,89 1,04 
Spot eb. služby 36,4 34,2 32,3 33,5 26,5 22,0 1,04 0,79 0,83 
Mzdy 111, 6 116,9 123,7 120,0 117,3 119,6 0,97 0,98 1,01 
Ostatní 167, 1 184,0 181,2 182,2 179,8 183,5 1,01 0,99 1,02 
Celkem 423,2 450,1 440,0 437,3 414,9 419,9 0,99 0,95 1,01 

Zdroj: výro ní zprávy DPm B, vlastní výpo ty 

Objem výnos  spole nosti DPm B a.s. ve sledovaném období dosáhl maxima v roce 2008, 

kdy p ekro ily hodnotu 476 mil K . Od roku 2008 dochází k poklesu výnos  až k hodnot  406,7 

mil. K  v roce 2012. V tabulce . 3 je uvedena i položka „Prokazatelná ztráta“, což není klasický 

výnos. K zamyšlení pro jediného akcioná e spole nosti DPm B a.s. je položka „Generování 

p im eného zisku“, která je od roku 2010 do sou asnosti nulová.     

Tabulka 3: Výnosy spole nosti DPm B a.s. v letech 2007 až 2013 v tis. K

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I10/09 I11/10 I12/11
Tržby MHD 123,6 136,1 130,6 131,5 126,9 129,1 1,01 0,97 1,02 
Tržby - ost. innost 95,6 121,6 97,8 94,4 82,8 75,6 0,97 0,88 0,91 
Prokazatel. ztráta 205,3 194,9 214,7 204,3 201,5 202,1 0,95 0,99 1,00 
P im ený zisk 13,0 24,3 6,1 0 0 0 - - - 
Výnosy celkem 437,4 476,9 449,1 430,2 411,3 406,7 0,96 0,96 0,99 

Zdroj: výro ní zprávy DPm B, vlastní výpo ty 

O úhradu prokazatelné ztráty se d lí Magistrát m sta . Bud jovice, Jiho eský kraj a obce, 

které využívají dosah MHD pro dopravní obslužnost svých obyvatel. V roce 2012 dosahovala 

ástka hrazená Magistrátem m sta eské Bud jovice úrovn  180 mil. K .  

Pro komplexn jší pohled na DPm B a.s. je v následující tabulce . 4 ukázán vývoj po tu 

p epravených osob v letech 2007 až 2012. 

Tab. . 4 – Vývoj po tu p epravených osob v tis. osob 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I12/11 I12/07
Tržby 
MHD 

42 222 40 974 40 279 40 215 38 564 38 091 0,99 0,90

Zdroj: výro ní zprávy DPm B a.s., vlastní výpo ty 
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Z tabulky . 4 je patrné, že podobn  jako v ostatních m stech velikostí srovnatelných 

s eskými Bud jovicemi, dochází k úbytku cestujících. V roce 2012 byl tento pokles tém  deset 

procent oproti roku 2007. 

Na obrázku . 1 je ukázán harmonogram tvorby nové dopravní linky a následná p íprava 

jízdního ádu. 

Obr. 1 Harmonogram tvorby nové dopravní linky a p íprava jízdního ádu
Zdroj: interní materiály DPm B a.s. 

Komplexní systém ízení dopravního podniku v rámci programu Skeleton (Konstrukce a 

plánování dopravy) v sob  zahrnuje následující moduly: Jízdní ády, Plán a skute nost služeb 

idi , Dispe erský deník, Management dispe inku, Detailní statistiky, Vymáhání pohledávek od 

Nap . modul „Jízdní ády“ zpracovává grafické podklady, které jsou vytvo ené za pomoci 

vizualiza ních nástroj , a to jak ve form  tisku, tak i ve form  elektronického zpracování, které je 

dále využitelné jak pro zákazníky, tak i pro management spole nosti.  
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Záv r 

V lánku je p edstaven Dopravní podnik m sta eských Bud jovic a.s. Ze získaných 

provozních a ekonomických informací je patrné, že hospoda ení podniku je sice ztrátové, ale 

zárove  analyzovaný podnik poskytuje tzv. ve ejnou službu. V tomto p ípad  nelze hled t pouze na 

ziskovost subjektu, ale i na dostupnost služeb ob an m. Management spole nosti optimalizuje 

provoz, to je patrné nap . na nákladových položkách. Pokud by se DPm B a.s. cht l „dostat“ do 

tzv. erných ísel, musel by bu  zvýšit dopravní intervaly autobus  a trolejbus  nebo razantním 

zp sobem zvednout jízdné pro ob any. 

Dále je v lánku p edstaven manažerský softwarový systém Skeleton, který je využíván 

v Dopravním podniku m sta eské Bud jovice a.s.
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COORDINATION PROCESS FOR FREIGHT TRANSPORT 

Pavol Meško, Jozef Gašparík, Lumír Pe ený 1

ABSTRACT 

Keeping high competitive strength of European economy urgently calls for effective, functional and 

permanently sustainable transport system then never before. Proper methodics of coordination is a 

key control element in hands of cargo transport coordinator to provide suitable conditions for 

permanently sustainable transport program. This paper contains suggestions to coordination of 

cargo transport in the term of multi-purpose methodology. Coordination arrangements originate 

from DPSIR model. Methodology for coordination of cargo transport enables to measure situation 

in transport, suggests a solutions for coordination and their valuation according criteria of 

independent cargo transport coordinator.  
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PROCES KOORDINÁCIE NÁKLADNEJ DOPRAVY 

Abstrakt: Hlavným cie om dopravnej politiky je dosiahnu  trvalo udržate ný rozvoj v doprave. 

Dopravné systémy musia sp a  ekonomické, sociálne a environmentálne potreby spolo nosti. 

Trvalo udržate ný rozvoj nákladnej dopravy môže by  dosiahnutý prostredníctvom koordinácie 

nákladnej dopravy. Koordináciu nákladnej dopravy možno uskuto ni  prostredníctvom opatrení, 

ktoré vyplývajú z DPSIR modelu a ktorých sú as ou je aj podpora výstavby infraštruktúry 

logistických centier. Úlohou metodiky koordinácie nákladnej dopravy je zhodnotenie stavu 

dopravnej situácie, poskytnutie návrhov opatrení na zlepšenie stavu a predovšetkým posúdi  návrhy 

na koordináciu nákladnej dopravy pod a kritérií hodnotenia z poh adu nezávislého koordinátora 

nákladnej dopravy – štátu.  

K ú ové slová: udržate ná doprava, koordina né opatrenia, DPSIR model, hodnotiace kritéria 

Úvod 

Hlavným cie om dopravnej politiky je dosiahnu  trvalo udržate ný rozvoj v doprave, t. j. 

dopravné systémy musia sp a  ekonomické, sociálne a environmentálne potreby spolo nosti. 

Ú inné dopravné systémy sú mimoriadne dôležité pre prosperitu každého štátu, ke že majú zna ný 

vplyv na hospodársky rast, sociálny vývoj a životné prostredie. 

Ciele dopravnej politiky vychádzajú z potreby podporova  efektívne a ú inné druhy 

dopravy, ktoré poskytujú vysokú úrove  mobility u om, podnikom a chránia životné prostredie.  
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Koordinácia v nákladnej doprave 

Obr.1 Proces koordinácie nákladnej dopravy 

Koordinácia nákladnej dopravy, resp. optimálna de ba dopravnej práce jednotlivých druhov 

dopravy predstavuje efektívny spôsob zabezpe ovania požiadaviek prepravcov, ktorý sa prejaví 

v maximálne úzkej sú innosti zú astnených druhov dopravy. Je potrebné aby tieto druhy dopravy 

vzájomne spolupracovali a dop ali sa v zabezpe ovaní dopravnej obslužnosti. Koordinácia 

nákladnej dopravy (obr. 1) vychádza z dopravnej politiky a má splni  svoj primárny cie  a to je 

optimálne využitie potenciálu jednotlivých druhov dopravy a podpora environmentálne 

priaznivejších druhov dopravy. 

Analýza problémov v doprave 

Takmer všetky plánovacie procesy sa za ínajú analýzou sú asného stavu. Jej základ tvoria 

výsledky nasledujúcich krokov. Hlavné asti analýzy sú asného stavu sú: 

• formulovanie cie ov, 

• analýza sú asnej situácie, 

• analýza nedostatkov. 
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Detailnejší poh ad na  analýzu a jej sú asti je uvedený na obr. 2. 

Obr. 2 Jednotlivé kroky analýzy problémov v doprave  

Formulovanie cie ov 

Ciele dopravnej politiky možno posudzova  z viacerých h adísk v závislosti od ú astníkov 

procesu (tab. 1). Subjekty dopravného trhu sú predovšetkým operátori, dopravcovia, prepravcovia, 

tvorcovia dopravnej politiky, štát, orgány štátnej správy, verejnos . 

Navrhnutá metodika koordinácie nákladnej dopravy je ur ená pre posudzovanie, hodnotenie 

a výber opatrení v doprave z poh adu štátu, ako tvorcu prostredia a legislatívneho rámca pre 

fungovanie dopravy ako systému, z oho mu vyplýva funkcia koordinátora prostredia v doprave. 
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Tabu ka 1: Preh ad cie ov dopravnej politiky z poh adu ú astníkov 

Ú astníci Ciele Ukazovatele 

Operátori 
/dopravcovia 

Maximálne tržby Prevádzkové výnosy 

Minimálne náklady Kapitálové /prevádzkové náklady 
Dopravné poplatky, dane a mýta 

Užívatelia 
/prepravcovia 

Minimálny as prepravy as prepravy 

Minimálna cena prepravy Prepravné náklady 

Vysoká kvalita ponuky dopravy Dostupnos  služieb, frekvencia služieb, spo ahlivos

Bezpe nos  prepravy Stupe  nehodovosti, po et nehôd, hmotné škody 

Štát /orgány 
štátnej správy 
/tvorcovia 
dopravnej 
politiky 
/verejnos

Minimálne škody na životnom 
prostredí 

Hodnoty emisií hluku a zne istenia (dopady na 
ovzdušie, vodu, pôdu, udí) 
Po et osôb zasiahnutých emisiami hluku 
a zne is ujúcich látok z dopravnej prevádzky 
Nároky na územie (efektívne využitie územia) 
Nároky na zdroje (obnovite né i neobnovite né zdroje)

Bezpe nos  v doprave Po et usmrtených osôb v dôsledku dopravnej nehody 
Po et ažko zranených osôb v dôsledku dopravnej 
nehody 
Po et ahko zranených osôb v dôsledku dopravnej 
nehody

Optimálny vývoj v doprave Infraštruktúra regiónu - modernizácia a rozvoj 
dopravn+ej infraštruktúry 
Primerané financovanie v sektore dopravy 
Optimálna rovnováha využitia potenciálu jednotlivých 
druhov dopravy 
Dostupnos  služieb všetkých druhov dopravy 
Výskum a vývoj v doprave 
Úrove  informa ných a komunika ných technológií 
v doprave 

Minimálne ekonomické náklady 
všetkých vplyvov dopravy          

Prevádzkové náklady na infraštruktúru (opravy, 
údržba) 
Administratívne náklady 
Náklady na informovanos
Externé náklady emisií škodlivých látok  
Externé náklady hluku 
Externé náklady kongescií 
Externé náklady nehôd 
Celkové ekonomické náklady 

Návrh štruktúry hodnotiacich ukazovate ov opatrení koordinácie nákladnej 

dopravy 

Sú asný stav de by dopravnej práce v doprave a celkovú situáciu v doprave ako aj stav po 

implementácii opatrení je potrebné hodnoti  rovnakou štruktúrou ukazovate ov na jednotnej 

porovnávacej báze. Vyhodnotenie sa uskuto uje zosumarizovaním všetkých ú inkov opatrenia 
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alebo skupiny opatrení. Na porovnanie ú inkov opatrení sa použijú ukazovatele popisujúce 

kvantitatívne alebo kvalitatívne dosahy sú asnej dopravnej situácie v ur itej navrhnutej štruktúre 

a následne sa posúdi zavedenie dopravných opatrení.

Štruktúru hodnotiacich ukazovate ov je možné vhodne navrhnú  s využitím tzv. modelu 

DPSIR. Idea modelu je odvodená z medzinárodne aplikovaných socio-ekonomických štúdií, ktoré 

predpokladajú kauzálne prepojenie jednotlivých skupín ukazovate ov. Model DPSIR bol použitý 

napríklad na podporu rozvoja a výberu ukazovate ov, ktoré hodnotia stav životného prostredia. 

Štruktúra DPSIR modelu je orientovaná na trvalo udržate ný rozvoj. Ke že model predpokladá 

kauzálne efekty vz ahov medzi vzájomnými as ami sociálneho, ekonomického, dopravného 

odvetvia ako aj životného prostredia, z tohto dôvodu je uplatnite ný aj v oblasti dopravy. 

V rámci jednotlivých lánkov navrhnutého re azca DPSIR ukazovate ov vplyvu 

koordina ných opatrení v doprave na de bu dopravnej práce sa nachádzajú agregované a 

individuálne indikátory charakterizujúce:  

• hnacie sily („driving forces“ - D), t. j. spúš acie mechanizmy procesov v odvetví 

dopravy (d žka infraštruktúry, vozidlový park, spotreba palív a energie v doprave). 

• Hnacie sily vyvolávajú: 

• tlak („pressure“ - P), ktorý predstavuje nevyvážený podiel jednotlivých druhov dopravy 

(t. j. prepravné výkony a d žka modernizovanej infraštruktúry pod a jednotlivých druhov 

dopravy). 

• Tlak následne formuje: 

• stav („state“ - S), ktorý je charakterizovaný emisiami základných zne is ujúcich látok, 

skleníkových plynov, produkciou odpadov z dopravy,  nehodovos ou v doprave a po tom 

obyvate ov vystavených zvýšeným emisiám hluku, resp. zne is ujúcich látok.  

• Stav je zodpovedný za:  

• dôsledok („impact“ - I) t. j. úspora resp. rast externých nákladov (náklady z dopravných 

nehôd, environmentálne náklady, náklady z kongescie) a úspora asu. Negatívne 

dôsledky je potrebné eliminova , o logicky vedie k formulovaniu opatrení na efektívnu 

de bu práce v doprave a zabezpe enie podmienok pre udržate ný rozvoj dopravy.  

• Opatrenia obsahuje posledná as  DPSIR modelu: 

• odozva („response“ - R). 
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Návrh opatrení na koordináciu nákladnej dopravy  

Z analýzy situácie v doprave pomocou modelu DPSIR vyplýva súbor opatrení, ktorými 

môže štát koordinova  prostredie nákladnej dopravy na území, v ktorom má rozhodovaciu 

právomoc. Navrhnuté opatrenia možno leni  do týchto hlavných skupín:  

• investície do budovania dopravnej infraštruktúry (napr. výstavba novej infraštruktúry, 

zavádzanie moderných informa ných a komunika ných technológií), 

• organiza né dopravné opatrenia (napr. asové a územné obmedzenie jazdy cestných 

nákladných vozidiel, podpora kombinovanej dopravy),

• legislatívne opatrenia (napr. liberalizácia dopravného trhu, legislatívna podpora 

budovania a prevádzky logistických centier a klastrových štruktúr), 

• spoplat ovanie (napr. da ové platby a poplatky, dotácie a iné formy priamej a nepriamej 

podpory, priama internalizácia externých nákladov),

• informovanos  a neformálne opatrenia (napr. zvyšovanie povedomia verejnosti 

o výhodách environmentálne priaznivejších druhoch dopravy). 

Hlavné skupiny opatrení možno leni  podrobnejšie a môžu by  usporiadané do zväzku 

opatrení a vytvára  tak varianty, ktoré korešpondujú so scenármi budúceho možného vývoja 

v doprave. Tieto majú zabezpe i  naplnenie cie ov, ktoré boli stanovené na za iatku procesu 

koordinácie dopravy. 

Varianty vytvorené jednotlivými opatreniami vytvárajú poh ad na možný budúci vývoj 

prostredníctvom ukazovate ov a umož ujú rozpozna  vplyv na všetkých ú astníkov, ktorí sú 

zapojení do procesu koordinácie dopravy. Rôzne zameranie variantov determinuje aj súbor 

opatrení. Hodnoti  dosah opatrení dopravnej politiky je potrebné pod a ur itých hodnotiacich 

kritérií. Tieto je možné navrhnú  na základe analýzy pod a modelu DPSIR. 

Hodnotenie a výber opatrení koordinácie nákladnej dopravy 

Sú asný stav de by dopravnej práce ako aj stav po implementácii opatrení je potrebné 

hodnoti  rovnakou štruktúrou ukazovate ov, ktoré sú sú as ou bázy kritérií. Táto báza je navrhnutá 

v druhom kroku procesu multikriteriálneho posudzovania opatrení. Vyhodnotenie sa uskuto uje 

zosumarizovaním všetkých ú inkov opatrenia alebo skupiny opatrení. Postupnos  krokov 

hodnotenia jednotlivých opatrení je znázornený na obr. 3. 



14th International Scientific Conference 
LOGI 2013

318 

Obr. 3 Postupnos  krokov pri výbere a hodnotení opatrení koordinácie nákladnej dopravy 

Proces multikriteriálneho hodnotenia opatrení zah a uvedené elementárne problémy 

viackriteriálneho rozhodovania a pozostáva z nasledujúcich krokov: 

• identifikácia opatrení, ktoré budú hodnotené, 

• výber bázy kritérií pre hodnotenie, 

• ur enie hodnôt kritérií pre jednotlivé opatrenia koordinácie nákladnej dopravy, 

• transformácia hodnôt kritérií, 

• stanovenie váhy hodnotiacich kritérií, 

• spracovanie rozhodovacieho algoritmu, 

• usporiadanie množiny opatrení pod a výsledkov multikriteriálnej analýzy. 

Záver 

Hlavným cie om dopravnej politiky je efektívny dopravný systém, ktorý je nevyhnutnou 

podmienkou pre zabezpe enie konkurencieschopnosti európskej ekonomiky a tak isto pre 

zabezpe enie trvalo udržate ného rozvoja celej spolo nosti.  

Cie om tohto príspevku je priblíži  metodiku koordinácie nákladnej dopravy, ktorá má 

vytvori  predpoklady na dosiahnutie efektívneho dopravného systému.  

Úlohou metodiky je zhodnotenie stavu dopravnej situácie, poskytnutie návrhov opatrení na 

zlepšenie stavu a predovšetkým posúdi  návrhy na koordináciu nákladnej dopravy pod a kritérií 

hodnotenia z poh adu nezávislého koordinátora nákladnej dopravy – štátu. 
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Tento lánok vznikol v nadväznosti na riešený projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

s názvom „Kvalita vzdelávania a rozvoj udských zdrojov ako piliere vedomostnej spolo nosti na 

Fakulte PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline, ITMS 26110230083.“ 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spolo nos /Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov 
EÚ
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DISPOSAL OF MUNICIPAL WASTE IN TERMS OF TRANSPORT 

Ji í Míka 1

ABSTRACT 

The paper contains a comparison of two municipal waste disposal methods. Thus, ist the permanent 

stowage in a dump and its energy utilisation (combustion), especially in terms of movement of the 

material and problems with its security. During the warehousing, it is necessary to ensure the 

transportation of the total amount of waste to the dump. The waste usability is mostly limited by 

period of several years and after its filling, it is necessary to rebuild the entire scheme to a new site, 

mostly away from the source. During the combustion, the route and distance do not change for a 

long time. During the volume waste reduction to about 10%, transportation of solid residues after 

combustion is a fraction of the original amount.  
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LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z HLEDISKA 

DOPRAVY 

Abstrakt: Obsahem p ísp vku je porovnání dvou metod likvidace komunálního odpadu, tedy trvalé 

uložení na skládku a jeho energetické využití (spalování) p edevším z hlediska pohybu hmot a 

problém  s jeho zajišt ním. P i skládkování je nutno zajistit dopravu celkového množství odpadu 

na skládku, p i emž její využitelnost je asov  omezena v tšinou dobou n kolika let a po jejím 

zapln ní je nutno celé schéma p ebudovat na novou lokalitu, v tšinou vzdálen jší od zdroje. P i 

spalování se trasa a vzdálenost dlouhodob  nem ní a p i objemové redukci odpad  na cca 10 % 

p edstavuje doprava tuhých zbytk  po spalování pouhý zlomek p vodního množství.  

Klí ová slova: odpad, komunální odpad, spalování, skládkování, doprava, vzdálenost, energetické 

využití, úspora fosilních paliv. 

Úvod 

Velkou a t žko ešitelnou položkou odpad  je komunální odpad, tedy to, co vyprodukují 

b žní ob ané plus to, co se k tomu p idá z provoz  restaura ních za ízení, obchod  apod. Produkce 

komunálního odpadu v R se udávala okolo 4,5 mil. tun za rok V posledních letech je v rámci 

informa ního systému ISOH udáván postupný pokles a v roce 2006 inila tato hodnota p ibližn  4,1 

mil. tun, tedy asi 401 kg na obyvatele a rok. Podíl produkce komunálních odpad  na celkové 

produkci odpad  v R v sou asnosti p edstavuje 14 %. (Tabulka 1). Tém  75 % hmotnosti 

komunálního odpadu bylo v roce 2006 odstra ováno skládkováním. Využívání komunálního 

odpadu v roce 2006 p edstavovalo 20 %. Materiálov  bylo využíváno p ibližn  11 %, energeticky 

pak 9 %. Odd len  sebrané využitelné složky p edstavují tém  53 kg na obyvatele a rok (tedy asi 

13%) (Tabulka 2). 

Tabulka 1: Vývoj produkce komunálních odpad  v R v letech 1998-2005 

tis. t/rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Odpady celkem 41327 3722340610 3869437968 3608738750 29802   
Komunální odpady 4535 4304 4258 4243 4615 4446 4652 4276 4121

Zdroj: VÚV - CeHO 

Sou asná situace a ešení 

ešení je možné v podstat  t emi zp soby: 

• T íd ný a recyklace odpad  s cílem vrátit materiál zp t do ob hu, 
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• Spalování s využitím energetického potenciálu, 

• Trvalé uložení odpadu na skládky – skládkování. 

Sou asná situace je taková, že v tšina komunálního odpadu skon í na skládce. Na první 

pohled je to nejjednodušší ešení, ale ízená skládka je investi n  velice nákladná stavba, protože 

musí zajistit okolí p ed negativním vlivem odpadu a ne vždy se jí to beze zbytku da í. Po uzav ení 

skládky komunálního odpadu pak probíhá uvnit  mineraliza ní proces, provázený vývinem 

ho lavého plynu (skládkový plyn), který je nutno odvád t a vhodným zp sobem spálit po dobu cca 

30 let. Skládky p edstavují obrovský objem a dlouhodobou ekologickou zát ž. 

 Mezi nevýhody skládky pat í zábor velké plochy, zápach a úlet lehkých složek odpad

(zejména papír a plasty), ohrožení povrchových a spodních vod, množení parazitních živo ich

(hlodavci a ptáci), kte í mohou zp sobit únik toxických a infek ních látek do životního prost edí a 

nebezpe í požár  skládek. Nap íklad požár skládky odpadu v Lišov  na eskobud jovicku 

likvidovaly jednotky profesionálních a dobrovolných hasi  od odpoledních hodin soboty 16. zá í 

do st edy 20. zá í 2006. Zásah si vyžádal nasazení devíti jednotek požární ochrany, vzhledem k 

pot eb  nasazení t žké ženijní techniky byl k zásahu povolán i 153. záchranný prapor Armády R 

Jind ich v Hradec. Zásah zt žovalo zejména nekontrolovatelné ší ení ohn  uvnit  t lesa skládky 

Opa ný protipól p edstavuje t íd ný sb r a následná recyklace využitelných ástí 

komunálního odpadu s využitím jako druhotné suroviny. Všichni známe barevné kontejnery, ur ené 

na ukládání plastu, skla a papíru. Tato metoda je nepopírateln  nejlepší, ale má své meze. Takto 

sebraný odpad p ichází do výroby jako druhotná surovina a ne pro každou technologii je využitelný 

a pro dosažení konkrétní produkce je možno asto využít jenom ást druhotné suroviny. Nebezpe í 

je i ve špatné informovanosti a p ípadné nekázni obyvatel.  

Nap íklad mnoho lidí má patrn  zafixován název prodejen Sklo – porcelán a je ochotno do 

t íd ného skla p idat i porcelánový, nebo kameninový výrobek. Pro sklárny je celkem jedno, 

dostane-li se porcelánový výrobek mezi sklo v d sledku nedbalosti, nebo špatné informovanosti. 

Poškození technologie bude stejn  vážné a drahé. Z toho d vodu se do vyt íd ného odpadu dostane 

jenom ást recyklovatelného odpadu a ást skon í spolu s nerecyklovatelnými složkami v tzv. 

zbytkovém komunálním odpadu, který je t eba n jakým zp sobem zlikvidovat. V sou asné dob , 

jak už bylo e eno, skon í v tšina na skládce.  

Tato sm s obsahuje složky inertní a složky ho lavé. Pr m rná výh evnost komunálního 

odpadu se pohybuje okolo 10 MJ/kg, tedy má výh evnost hn dého uhlí a p ímo se tedy nabízí 

využití jako palivo pro výrobu tepla a elektrické energie. Toto palivo je zatím zahrabáváno za 
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velkých náklad  pod zem a pro zajišt ní dodávek tepla a elektrické energie se t ží uhlí, které by se 

dalo využít jiným zp sobem, p ípadn  ušet it pro další generace.  

Spálením odpadu se jednak využije jeho chemické teplo, jednak se zlikvidují biologické 

složky a tedy p ímý zdroj ohrožení. Navíc se zredukuje jejich množství. Odpad obsahuje 

hmotnostn  asi 30 % popelovin, které se rozd lí mezi škváru, popílek a tzv. filtra ní kolá , tedy 

škodliviny, zachycené p i vypírce spalin. Objemov  p edstavují tyto popeloviny celkem asi 10%. 

Pokud by se musely tato popeloviny uložit na skládku, zabraly by pouze 10% oproti p vodnímu 

odpadu a jejich uložení by p edstavovalo daleko menší problémy, než p i uložení p vodního 

odpadu.  

ást škváry a popílku by se dalo využít ve stavebnictví a pouze filtra ní kolá  by bylo nutno 

uložit jako nebezpe ný odpad. Tato ást obsahuje p edevším t žké kovy a mohla by pro životní 

prost edí p edstavovat nebezpe í. Na druhé stran  se dá p edpokládat, že ji bude v budoucnu možno 

využít jako zdroj t žkých kov . 

Tabulka 2: Vývoj zp sob  nakládání s komunálními odpady v R 

% 
hmotnostní 

Využití Materiálové 
využití 

Energetické 
využití 

Odstran ní 
skládkováním

Odstran ní 
spalováním

Rok 2002 14 12 2 63 7 
Rok 2003 16 11 5 63 5 
Rok 2004 21 12 9 64 0 
Rok 2005 21 12 9 68 0 
Rok 2006 20 11 9 75 0 

Zdroj: VÚV - CeHO  

Separovaný sb r (a svoz) 

Separovaný sb r (a svoz) má ješt  jeden aspekt, na který se zapomíná. P vodn  relativn

jednoduchý odvoz smíšeného odpadu se rozd lí na svoz zbytkového odpadu a odvoz n kolika 

dalších složek. Na první pohled se nic nezm ní. Celkové množství z stává stejné a tedy i po et 

odvezených tun bude stejný. Nastupuje tu ale jeden faktor a je cena vykupovaného odpadu. Ta se 

samoz ejm  pohybuje podle poptávky a v moment , kdy se zvýší výkupní cena ur ité složky, jsem 

sv dky mraven í práce t ch, kte í si prodejem odpadu p ivyd lávají. Jejich snaha se zam í na 

kontejnery a vyseparovaná složka zmizí.  

Jist , dostane se stejn  na místo ur ení, ale pracn  sestavený model odvozu je p iveden 

v nive . Navíc jej není možno zm nit, protože ne všechny kontejnery byly vybrány a tak se vozy 

vrací jen áste n  využity. 
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Doprava komunálního odpadu je v bec komplikovaná záležitost. P edstavuje p epravu 

zna ného objemu a proto je s oblibou využívána odp rci spaloven, protože výrazn  zvýší dopravní 

zatížení v lokalit  spalovny. Zkusme si porovnat sou asný stav, kdy cca 75 % se dopravuje na 

skládku se stavem, kdy bude toto množství dopravováno do spalovny. Na první pohled se nezm ní 

celkem nic, jen toto množství bude sm ovat jinam. Jsou tu ale dva další aspekty. Skládka obvykle 

vydrží n kolik let, pak se zaplní a je nutno celý proces p eorganizovat a odvoz nasm rovat na 

novou lokalitu. A skládku nezmožné postavit kdekoliv a tím se dá p edpokládat, že vzdálenost bude 

nar stat.  

Mimo to dopravní model, vypracovaný pro skládku je použitelný pouze po dobu jejího 

provozu a po n kolika letech je nutno jej p epracovat. Naproti tomu spalovnu je možno postavit 

blíže zdroji a vydrží podstatn  déle a v moment , kdy dožije je možné staré za ízení odstranit a na 

jejím míst  postavit nové. Jist , spalovna bude produkovat popeloviny a odp rci spaloven obvykle 

namítají, že se odpad zredukuje „pouze“ na t etinu. Máme li být p esní, redukce nebývá na t etinu 

(33,3%), ale na 30%.  

Ovšem tato procenta jsou hmotnostní a z hlediska velikosti koncové skládky je d ležit jší 

objem a v tomto p ípad  je uvád na redukce nikoliv na 30%, ale na 10%. Mimo to je možno ást 

popelovin využít ve stavebnictví, takže na kone nou skládku zamí í mén  než 10% a tedy v této 

fázi dojde op t k poklesu p epravovaných objem . Zjednoduší se i uložení a nutná opat ení pro 

provoz skládky, protože nehrozí p emnožení parazitních živo ich  a rovn ž nebezpe í úletu 

materiálu a riziko zaho ení odpadá.  

Záv r

Shrneme-li porovnání skládkování a spalování odpad  z hlediska p eprava, znamená 

spalování minimáln  zjednodušení organizace dopravy a v naprosté v tšin  p ípad  i zkrácení 

dopravních cest jednak stálým umíst ním cílové stanice (spalovny) a výrazné snížení 

dopravovaného množství odpadu ke kone nému uložení. 
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PROJECT MANAGEMENT AND ITS MORE EFFECTIVE 

PROCESSES 

Jaroslav Morkus 1, Rudolf Kampf 2, Ji í Kolá 3

ABSTRACT 

Article discusses the problems in project management, where it is currently be able to find several 

aspects that lead to adverse the economic and the non-economic consequences in the project 

management. In the first region can be described in a few cases high turnover of staff in positions of 

the project managers and the team players, of course also non-significant principles of project 

management (e.g. according to the methodology IPMA) and as further downside can be called the 

wrong set of an information flow that causes problems in deciding the employees who are related to 

a specific project. The article tries to describe in his body on the example of the possible solutions 

which could be adopted in general in the most companies.  
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ZEFEKTIVN NÍ ÍZENÍ PROJEKT

Abstrakt: lánek se zabývá problémy v oblasti ízení projekt , kde je v sou asné dob  moci najít 

n kolik aspekt , které vedou k nep íznivím ekonomickým a neekonomickým d sledk m v oblasti 

projektového ízení. V první oblasti lze popsat v n kolika málo p ípadech vysokou fluktuaci 

zam stnanc  na pozicích projektových manažer  a týmovích hrá , samoz ejm  i mén  významné 

principy projektového ízení (nap . podle metodiky IPMA) a jako další nevýhodou m že být 

spomenuté nesprávné nastavení informa ního toku, které zp sobuje problémy p i rozhodování o 

zam stnancech, kte í se angažují v konkrétním projekt . Tento lánek se snaží popsat ve svém 

podstat  na p íkladu z možných ešení, která by mohla být p ijata obecn  ve v tšin  firem. 

Klí ová slova: projektové ízení, projekt, organizace 

Úvod 

Pod pojmem projekt si p edstavíme sou asn  úsilí dosáhnout stanovených cíl  a proces, 

len ný do závislých a ízených inností s ur enými body zahájení a ukon ení, vyžadující 

specifické p ístupy k ízení. Projekt je jedine ný, má za átek a konec, má vyty ené cíle, omezené 

náklady, prost edky a as. Vyžaduje r zné znalosti, je nástrojem zm ny. N kdo za n j zodpovídá a 

obsahuje v sob  prvky rizika. Projekt je soubor aktivit zam ených k dosažení ur itého cíle 

vyzna ující se tím, že má sv j za átek a konec. (1) 

Projektový management tvo í souhrn aktivit spo ívající v plánování, organizování, ízení a 

kontrole zdroj  spole nosti s relativn  krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci 

specifických cíl  a zám r . Projektový management zvyšuje efektivitu projekt , šet í náklady p i 

zachování kvality a rozsahu výstup  projektu, významn  zkracuje celkovou dobu trvání projektu, 

redukuje obecn  p edimenzované zdroje, ídí projekty tak, aby sm ovaly k napl ování 

dlouhodobých priorit a strategií, je nástrojem ízení r zných projekt  za použití stejných nástroj  a 

postup . 

Hlavní jevy a veli iny vytvá ející hranice projektového prost edí a ovliv ující pr b h 

projektu jsou p edm t projektu, as a náklady, míra neur itosti a rizika a kvalita realizovaných 

výstup . Projektu jsou p id leny pracovní, finan ní nebo technologické zdroje podle jeho 

plánovaných pot eb a po jeho skon ení jsou tyto zdroje spot ebovány nebo p evedeny do jiných 

projekt . Zdroje pracovních jednotek podléhajících operativnímu ízení jsou kontinuáln  plánovány 

a dopl ovány, po ukon ení pot eby jejich užívání mohou být uvoln ny pro skladování, likvidaci 

nebo p evod mimo spole nost jiným zp sobem. 
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Postup projektového ízení 

Postupu prací (nejedná se o sestavování projektového týmu), které neodmysliteln  navazují 

na strategická rozhodnutí o daném projektu, by m l být následující: 

a.) Logický rámec – neboli p esné zadaní úkolu (projektu) projektovému manažerovi tak, 

aby bylo do budoucna jasné, za jaké oblasti nese zodpov dnost a kde již zodpov dnost padá na 

n koho druhé; tento logický rámec m že mít v organizacích r znou specifikaci, ale v tšinou by to 

m l být dokument na cca 1 stránku A4 (z hlediska p ehlednosti), který bude obsahovat viditelné 

propojení s dlouhodobou strategií organizace, samotný cíl projektu, jednotlivé jeho výstupy a 

innosti s návazností, co bude považovat za napln ní dané innosti až celého projektu, 

b.) následující innost je možné vypracovat na základ  metody WBS = Work Breakdown 

Structure viz níže vizualizace, u které je možné spat ovat návaznost na logický rámec v tom, že 

v dosti p ípadech jsou shodné uvedené výstupy v logickém rámci a u WBS-ky; v obecnosti jde o 

identifikace pracovních balík , které se dají s pozice projektového manažera delegovat na p íslušná 

jednotlivá odd lení nebo jednotlivce, jde-li o výstup vykonávaný intern  v rámci organizace, nebo 

na vn jší firmy, jestliže se rozhodneme daný výstup delegovat na externí firmu, plus se u WBS 

zobrazuje jeden pracovní balík s názvem projektové ízení, na které se také nesmí zapomenout, 

jelikož i toto odd lení má své náklady a procesy v ase, které se budou nyní v rámci jednotlivých 

pracovních balík  a jejich rozpracovaných inností zjiš ovat a pak sumarizovat, 

Obr. 1 Ilustrativní zobrazení Work Breakdows Structure 
Zdroj: [9] 

len ní na jednotlivé podúrovn  se využívá tehdy, nejde-li celý pracovník balík p i adit jako 

úkol celkov , toto strukturované víceúrov ové použití je u složit jších/náro n jších projekt . 
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c.) další innosti pak postupuje skrz tyto balíky a sestavuji se podrobné plány inností v 

jednotlivých pracovních balicích s identifikací pot ebných náklad , které to sebou ponese, dále pak 

asová náro nost daných inností, k tomu samoz ejm  analýza rizik a analýza zainteresovaných 

stran, metoda CPM s analýzou p etíženosti zdroj , Gantt v diagram, metoda kritického et zu atd. 

tím se nebude dopodrobna seznamovat.  

V další kapitolce se letmo p edstaví nej ast ji identifikované problémy p i ízení projekt , 

které organizacím p ináší ekonomicky vyjád itelné následky, o které se v tomto lánku nesnažíme. 

Nej ast jší problémy ízení projekt

V sou asné praxi se m že tená  setkat s dalšími možnými problémy p i projektovém ízení, 

to nezastíráme, pouze tyto p edstavené problémy byly námi identifikovány jako nej ast jší 

proh ešky, které mají velký dopad na celkové projektové ízení v organizaci. 

Ve fázi iniciace nemusí být jasná vazba mezi strategickými zám ry podniku a 

stanovenými cíli, m že být zvolena špatná cenová strategie, podcen ny nebo nadhodnoceny zdroje 

i je celkové nedocen na náro nost a rizikovost projektu. 

B hem plánování se mohou vyskytnout chyby ve zpracování podrobného rozpisu prací, 

n které oblasti plánovacích dokument  mohou být opomenuty, m žeme také podlehnout tlak m na 

rychlé vyhotovení plánovacích dokument . 

P i koordinaci a ízení prací m že dojít k nedorozum ním v komunikaci cíl  a zám r  v 

projektovém týmu, n které komunika ní kanály nemusí být dostupné pro všechny leny týmu, 

asto je podce ována výhoda osobního setkání, mohou být špatn  rozd leny odpov dnosti 

rozhodování, nemusí být dostate ná autorita manažera projektu, nad ízení dostate n  nepodporují 

sv j projektový tým nebo se vyskytnou problémy v mezilidských vztazích, zejména pak 

nekonstruktivní sout živost. 

V pr b hu monitorování a kontroly nejsou dostate n  naplánované kontrolní metody, 

vyskytují se chyby v m ení díky subjektivním odhad m a zkreslování výsledk , jsou chybn

nastaveny limity p ijatelnosti zjišt ných výsledk  kontrol nebo je opomíjena kontrola v oblasti 

ízení rizik a kvality projektu. 

Po uzav ení projektu je podcen n rozsah a náro nost dokon ovaných prací a 

administrativních úkon , p ed asn  jsou p evedeny pracovní zdroje na jiné projekty i jsou špatn

navrženy akcepta ní procedury. 
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Všechny tyto obecn  platné problematické body v projektovém ízení mají n kolik 

neoddiskutovatelných p í in, které si dovolíme zde p edstavit. Opravdu se nejedná o veškeré 

p í iny pouze, dle našeho názoru, o nej ast ji vyskytující se d sledky, které nejsou v organizacích 

d sledn  hlídány a ešeny prost ednictvím vnit ních sm rnic. Jedná se zejména o: 

• neodborné vedení projektových tým  (kvalifikace projektových manažer ), 

• velký po et ešených projekt  v organizaci nebo naopak, 

• ve fluktuaci zam stnanc  (neustále st ídání bu  na pozici projektového manažera, pop . 

p ímo v projektovém týmu), 

• nesprávn  nastaven interní podnikový systém toku informací (d sledkem ztráta dat nebo 

jejich nep ehledné uložení, sdílení apod.). 

Tyto p í iny a jejich d sledné nesledování a ignorace (ve smyslu „ono se to n jak vy eší“) 

mají za d sledek vliv na známý projektový trojimperativ: 

• as (nap . prodlužování konce projektu a s tím spojené náklady od zákazníka), 

• zdroje (nap . neustálé zaškolování zam stnanc , s tím spojený neplánovaný výstup 

z projektu, který zákazník reklamuje), 

• kvalita (neustálé ešení nepodstatných administrativních problém  místo p esn

definovaného cíle – op t vede ke ztrát  d v ry zákazníka organizace). 

V íme, že za použití námi navržených nástroj  v p edchozí kapitole jako jsou Logický 

rámec projektu, WBS a Gantt v diagram a d sledn  sdílené databáze všech zú astn ných na 

projektu by byly projekty realizovány bez penalizací a reklamací. V obou p ípadech se jedná o 

chybu v komunikaci nap í  spole ností. Tento problém zmi ujeme už v úvodu našeho lánk . 

Nejv tší odpov dnost u t chto bod  spat ujeme v innosti strategického nebo st edního 

management, kte í bu  necht jí zm ny nebo si neuv domují jejich pot ebnost nenasloucháním 

problému pod ízených. Na druhou stranu také u pracovník  v projektových týmech, kte í nedokáží 

tyto problematické body identifikovat a správn  komunikovat s vedením spole nosti v nápravných 

opat eních.  

Z našeho pohledu je ešení t chto bod  v nalezení takého komunika ního systému p i 

tvorb , ízení a ukon ování projekt , které bude odsouhlaseno všemi projektovými manažery ve 

firm . Jako p íklad zajímavého ešení pro organizace uvádíme nap . ešení centrálního interního 

virtuálního disku, do kterého budou mít na základ  nastavené matice zodpov dnosti a pravomocí 

p ístup jednotlivý pracovníci. Toto ešení je snadné pro organizace s menším po tem projektu a 
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pobo ek v rámci globálního sv ta. Pro v tší organizace se nabízí r zná další databázová ešení nap . 

v cloudových systémech, které mají následné napojení na vnit ní poštovní servery organizace, tak 

aby dle RACI matice byli zam stnanci vždy upozor ovány, že dochází k p íprav  (pop . již 

samotnému zadaní úkolu), který se jich bude dotýkat. A u kterých bude po ukon ení d sledn

požadováno napln ní p íslušného dokumentu ze zpracovaného úkolu/ innosti/projektu do ur itého 

p edem vytvo eného centrálního uložišt . A toto bude d sledn  hlídáno a dodržováno v rámci 

celého projektového ízení, aby výpadek jednoho lánku nezp sobil pád celého projektu nebo jeho 

nep im ené navýšení asu nebo náklad  pop . zhoršení kvality výstupního produktu. 

Záv r 

V lánku byly shrnuty problematické body v projektovém ízení (nejedná se zde o body 

v p edprojektové nebo poprojektové fázi). V lánku jsme dosp li k názoru, že nejvíce se ve firmách 

v projektovém ízení pokulhává v oblasti sdílení informací, nestanovené komunika ní kanály, astá 

fluktuace zam stnanc , zp sobená dosti asto tlakem zákazníku a vedení spole nosti, a ve 

ztrátovosti asu p i nejasném uložení dat o projektu na r zná disková pole jako p íkladu. 

 To vše je zp sobeno bu  managementem firem, kte í p ehlížejí názor, že na to nejsou 

finan ní prost edky, p ípadn  informa ní negramotností lidí v projektových týmech, kte í si 

nedokáží prost ednictvím projektového manažera nastavit vše pot ebné tak, aby si práci, co nejvíce 

uleh ili, v p eneseném slova smyslu tak, aby co nejvíce ztrátových as  strávených na projektu bylo 

eliminováno (což je cílem i leanového ízení).  

ešení v t chto p ípadech spat ujeme nejvíce v oblasti nastavení tzv. norem projektového 

ízení (v sou asné dob  neúpln  obsažené v r zných normách ISO, dnes se již p ipravuje ucelená 

ISO norma, která bude d ležitým vodítkem v metodice projektového ízení) a tlakem na zvyšování 

možností využívání sou asných vnitropodnikových systém  pro projektové ízení. 

Pod kování: Tento lánek vznikl za podpory projektu “Podpora stáží a odborných aktivit p i 

inovaci oblasti terciárního vzd lávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice“, reg. Nr. 

CZ.1.07/2.4.00/17.0107.
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determination of quality dimensions. In the paper, it is emphasized the importance of linking the 

subjective and objective methods for quality assessment.  
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UR OVANIE KVALITY PRVKOV LOGISTICKÉHO RE AZCA 

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá kvalitou prvkov logistického re azca. Je založený na výskume a 

prináša uplat ovanie metodiky pre ur enie kvality prostredníctvom postupných krokov, so 

stanovením kvalitatívnych aspektov. V príspevku je zdôraznená dôležitos  prepojenia 

subjektívnych a objektívnych metód pre hodnotenie kvality.  

K ú ové slová: kvalita, prvky logistického re azca, hodnotenie kvality 

Úvod 

Jedným z cie ov železni ného podniku pôsobiaceho v oblasti železni nej nákladnej dopravy 

je získanie trvalého podielu na trhu, s perspektívou jeho zvyšovania. Tento cie  možno naplni

prostredníctvom neustáleho sledovania a hodnotenia kvality v celom logistickom re azci, so 

zoh adnením špecifických charakteristík všetkých astí prepravného procesu. Železni ný podnik 

musí h ada  cesty identifikácie kvality, prostredníctvom ktorých o najpresnejšie zachytí procesný 

charakter logistického re azca. (Klapita, 2012) 

Ur ovanie kvality prvkov logistického re azca odha uje okrem iného úzke miesta, ktoré 

treba prioritne rieši . Podstatné je pritom hodnotenie kvality zo subjektívneho h adiska zákazníkov 

prepoji  vhodnou metodikou objektívneho charakteru.  

Definovanie dimenzií kvality 

Pri tvorbe vhodnej metodiky sledovania kvality prvkov logistického re azca treba vychádza

z požiadaviek zákazníkov. Ako zdroj navrhovanej metodiky slúžili nieko koro né skúsenosti 

z vykonávania prieskumov spokojnosti, ktoré odhalili najvä šie nedostatky týkajúce sa 

spo ahlivosti prvkov logistického re azca, dodacích lehôt, bezpe nosti zásielok a s tým súvisiaceho 

nedostato ného technického stavu voz ov alebo nedostatku vhodného radu voz ov.    

Definované boli jednotlivé dimenzie kvality, ktoré predstavujú vlastnosti kvality  vnímané 

pod a externých a interných cie ových skupín. Pre dimenzie bola stanovená metodika ur ovania 

kvality prvkov logistického re azca. Dimenzie boli stanovené nasledujúcim spôsobom: 

• Dimenzia „spo ahlivos “ je schopnos  ponúknu  s úbenú prepravu presne pod a 

uzatvorenej zmluvy, schopnos  splni  o akávania zákazníka. 

• Dimenzia „dodacia lehota“ je stanovená alebo dohodnutá lehota, po as ktorej je dopravca 

povinný zásielku prepravi  a pristavi  ju na dohodnuté miesto na prevzatie prijímate om. 
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• Dimenziu „bezpe nos “ možno chápa  ako neporušenos  zásielky, ochrana zásielky 

po as prepravy, v ítane manipulácie a nutnej úpravy. 

Okrem týchto dimenzií možno spomenú alšie, ktoré boli predmetom výskumov ako 

napríklad starostlivos  o zákazníka, dostupnos , informácie a ekologickos . Pre stanovené dimenzie 

mali zákazníci ur i  váhu dôležitosti a stupe  plnenia (vnímaná kvalita) na základe bodovej škály. 

Pri hodnotení logistického re azca boli použité dynamické modely kvality. 

Ur ovanie kvality prvkov logistického re azca vhodnou metodikou 

Riešenie stanovených dimenzií je v praxi náro né, ke že kvalita podlieha finan ným 

nárokom, prístupu štátu i manažérov dopravných podnikov. Napriek tomu možno kvalitu ovplyvni

vhodným prístupom k sledovaniu obmedzení, ktorých nekvalita vedie k vzniku reklamácií. Ich 

v asná diagnostika a prevencia je nesmierne dôležitá a môže z ekonomického h adiska ušetri

mnohé prostriedky. 

Za jeden zo základných hodnôt zvyšovania kvality možno považova  poznanie obmedzení, 

ktoré negatívnym spôsobom ovplyv ujú kvalitu, pri om známou skuto nos ou je zložitá 

objektivizácia ich hodnotenia. Metodika aplikácie dynamických modelov, použitá v rámci 

výskumu, sa sústre uje na prepojenie objektívnych a subjektívnych metód hodnotenia a stru ne ju 

možno uvies  v piatich základných krokoch: 

• metóda stanovenia obmedzení, 

• výber technologického procesu v rámci logistického re azca v aplikácii na konkrétny 

tra ový úsek, prípadne oblas  logistického centra, 

• formulár pre stanovenie obmedzení, 

• meranie výkonu pomocou výskytu chýb z 1000 uskuto nených úkonov, 

• výpo et strednej hodnoty a smerodajnej odchýlky. 

Definovaný bol algoritmus využitia metód, kde ako prvá je navrhovaná metóda stanovenia 

obmedzení pre vybrané dimenzie kvality. Táto metóda v prvom kroku definuje možné obmedzenia, 

na ktoré sa dopravný podnik zameria pri hodnotení kvality. Tieto obmedzenia možno rozdeli  na tri 

základné skupiny pod a fáz prepravy v lenení na fázu pred prepravou, po as nej a po ukon ení 

prepravy.  

Napríklad pre dimenziu „spo ahlivos “ (dimenzia v rámci výskumu ozna ená íslom I.) boli 

stanovené obmedzenia prostredníctvom diagramu prí in a následkov. Najvä šou mierou ovplyv ujú 

túto dimenziu udské zdroje v lenení poskytovate  (ZSSK CARGO) a samotný zákazník 
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(prepravca). Poskytovate  môže spo ahlivos  ovplyvni  pracovným nasadením svojich 

zamestnancov (správanie, motivácia, informovanos , komunikácia a i.) a svojimi pracovnými 

skúsenos ami a zru nos ami.  

Z poh adu prepravcu je spo ahlivos  ovplyv ovaná kvalifikovanos ou, komunikáciou a 

informovanos ou. Spo ahlivos  je tiež obmedzená technickým stavom, nedostatkom finan ných 

zdrojov, vekom a parametrami voz ov, iže jednotlivé dimenzie sú medzi sebou jednozna ne 

prepojené. Na obrázku 1 sú znázornené prí iny nedostatkov dimenzie „spo ahlivos “ v zostru nenej 

forme, pri om v prieskume sú spracované ešte detailnejšie. Úmyslom autorov tohto príspevku je 

v skrátenej podobe informova  o výsledkoch výskumu. 

Obr. 1 Fragment diagramu pre nedostatky dimenzie „spo ahlivos “ 
Zdroj: Autori 

V rámci druhého kroku metodiky je dôležitý výber technologického procesu v  logistickom 

re azci pre konkrétny tra ový úsek, prípadne oblas  logistického centra (s možnos ou rozšírenia 

metodiky napríklad pre terminál intermodálnej prepravy, pre  železni nú stanicu a pod.). V tomto 

kroku treba definova  všetky úkony, ktorých kvalitu je nutné hodnoti . Pre objektivizáciu 

hodnotenia je nutné pozna  celý proces so všetkými iastkovými úkonmi.  
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Popísanie celého procesu je náro né, preto je vhodné stanovi  úkony na základe expertného 

odhadu, prípadne využitím metódy brainstormingu. Medzi uvedené úkony možno zahrnú : 

• rýchlos  pristavenia voz a na nakládku, 

• správny as pristavenia voz a, 

• pristavenie správneho typu voz a, 

• reakcie voz ového disponenta a posunovacích iat a pod. 

Pre tieto úkony bol ur ený index kvality, ktorý ur oval kvalitu v íselnom aj slovnom 

vyjadrení. 

Tretí krok v rámci metodiky predstavuje vyplnenie formuláru pre stanovenie obmedzení, 

ktorý nadväzuje na predchádzajúce kroky. Formulár bol vytvorený v rámci riešenia výskumu. 

Cie om formulára je zistenie kvality obmedzujúcich miest, ktoré budú prepravcami hodnotené na 

základe ich o akávaní pred samotnou prepravou v porovnaní s ich vnímaním po preprave. Formulár 

bude vypl ova  len oprávnený zamestnanec dopravného podniku, kde na základe bodovej škály 

priradí hodnotu každému kritériu, resp. iastkovému kritériu.  

Meranie sa môže vykonáva  opä  v rámci tra ového úseku, železni nej stanice, 

manipula ných miest, logistického centra a pod. Bodová škála a vzor formulára pre stanovenie 

obmedzení je uvedený vo výstupoch výskumu, pri om pre rozsiahlos  problematiky nemožno 

v tomto príspevku uvies  komplexný súhrn výsledkov.  

Predmetom alšieho kroku metodiky je meranie výkonu pomocou výskytu chýb z 1 000 

uskuto nených úkonov. Poverení zamestnanci dopravného podniku ur ia hranice hodnotenia pod a 

cie ov kvality, ktoré chcú dosiahnu  a ktoré sú sú as ou politiky kvality pre konkrétny rok. Podnik 

musí stanovi  ciele kvality, pod a ktorých hodnotí kvalitu v rámci technologických procesov 

vrátane požiadaviek zákazníkov. Tabu ka 1 znázor uje hranice hodnotenia, ktoré sú stanovené 

po tom chýb v procese pri uskuto není 1 000 úkonov. Úkony možno priradi  k indexu kvality.  

Tabu ka 1: Hranice hodnotenia 

Index kvality Hranice hodnotenia 
(po et chýb na 1 000 úkonov)

1 101  a viac 
2 61 - 100 
3 31 - 60 
4 1 - 30 
5 0 

   Zdroj: Autori 
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Príkladom tohto objektívneho spôsobu hodnotenia je jeden z výstupov výskumu, kde pri 1 

000 vykonaných meraniach povereným zamestnancom boli namerané hodnoty, t.j. po as 

pozorovaní bolo nameraných 95 prípadov chybovosti týkajúcich sa nevyhovujúceho technického 

stavu voz ov, 75 prípadov prislúchajúcich k dlhým dodacím lehotám a 65 prípadov vo vz ahu k 

nedodržaniu spo ahlivosti prepravy, o zodpovedá indexu kvality 2, t. j. iasto ne vyhovujúca 

kvalita (výkon).  

Odchýlka má hodnotu 2, o znamená pod a zásad metodiky stabilne spokojný zákazník 

(menej kvalitný výkon). Zárove  bolo nameraných 40 prípadov nedodržania bezpe nosti, o 

zodpovedá indexu kvality 3, t. j. štandardná kvalita (výkon). Odchýlka má hodnotu 3, o znamená 

priemerný zákazník rezignujúci (dobrý výkon). Cie ový index kvality (t. j., ktorý požadujeme) bol 

pre všetky iastkové procesy stanovený s hodnotou 5.  

Posledným krokom navrhovanej metodiky hodnotenia kvality s aplikáciou dynamických 

modelov je z reálne nameraných hodnôt ur i  strednú hodnotu a smerodajnú odchýlku. Hodnoti

možno napríklad dobu realizácie technologického procesu smerujúceho k poskytnutiu produktu, t.j. 

napr.: 

• doba pristavenia voz a na ur ené miesto, 

• doba naloženia voz a v ítane prepravnej úpravy, 

• doba dodania zásielky zákazníkovi. 

Pri 1 000 vykonaných meraniach boli namerané konkrétne hodnoty, ktoré boli 

konfrontované s cie om kvality, .t.j. zníženie doby o 15 % (vi . tab. 2) po as sledovaného obdobia. 

Po uplynutí sledovaného obdobia dopravca porovnával dodržiavanie stanoveného cie a, t. j. 

požadovaný stav so skuto ne realizovaným. Zhodnotenie realizácie stanoveného cie a dopravný 

podnik vyjadrí ukazovate om kvality pre príslušné plnenie cie a, napr. pre zníženie asu nakládky. 

Tabu ka 2: Ukazovate  kvality 

Ukazovate Plnenie cie a kvality, 
zníženia  asu nakládky v % 

1 2 – 0 
2 6 – 3 
3 9 – 7 
4 14 – 10 
5 15 

 Zdroj: Autori 
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Uplynutím sledovaného obdobia možno ukon i  jednu z etáp pozorovania odchýlok od 

kvality, napr. sa v rámci meraní podarilo zníži as nakládky o 9 %, ide o dosiahnutie stanoveného 

ukazovate a kvality na úrovni 3, o zodpovedá štandardnej kvalite. 

Záver 

Riešenie kvality prvkov logistického re azca je pre dopravný podnik ve mi aktuálnou 

problematikou z dôvodu neustále meniacich sa podmienok na dopravnom trhu, spôsobených najmä 

jeho liberalizáciou. Príchod nových dopravcov vyvoláva tlak na kvalitu celej prepravy a v tomto 

boji obstojí len ten podnik, ktorý je schopný flexibilne reagova  na požiadavky zákazníkov 

a dodržiava princípy trvalého zlepšovania v zmysle zásad manažmentu kvality. Výhodou uvedenej 

metodiky je prepojenie subjektívnych i objektívnych prístupov k ur ovaniu kvality prvkov 

logistického re azca. 

Príspevok je spracovaný v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA 1/1006/12 „Model 

integrovaného dopravného systému a definovanie prvkov kvality pri poskytovaní verejnej služby v 

preprave so zameraním na železni nú infraštruktúru a mobilný park“ a v rámci riešenia grantového 

projektu KEGA 012ŽU-4/2012 „Inovácia metód výu by laboratórneho dopravného výcviku v 

študijnom programe železni ná doprava“ na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 

Žilinskej univerzity v Žiline. 
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corresponding processes with products from the perspective of production, distribution and 
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systems, the logistics centers have started to create in the last few years.  
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VÝZNAM LOGISTICKÉHO CENTRA V GLOBÁLNÍ LOGISTICE 

Abstrakt: Globální pojetí obchodu je vcelku náro né a pro podniky se stává výzvou, jak ídit 

odpovídající procesy s produkty z perspektivy výroby, distribuce i logistiky. Z d vodu zefektivn ní 

a urychlení vzájemných vztah  mezi dopravou a ostatními díl ími systémy se za ala v posledních 

n kolika letech vytvá et tzv. logistická centra. 

Klí ová slova: globální logistika, globalizace, logistické centrum, globální logistický et zec 

Úvod 

Politické a ekonomické zm ny v Evrop  na p elomu 80. a 90. let sou asn  zahájily proces 

hospodá ské transformace, který byl umocn n integra ními, liberaliza ními a deregula ními kroky 

v souvislosti s Maastrichtskými dohodami a vznikem Evropské unie (1993), jejím rozší ením 

(1995), zavedením její spole né m ny (1999) a p ípravou vstupu dalších kandidát  z ad 

st edoevropských a východoevropských zemí. Všechny tyto aspekty významn  ovlivnily vytvá ení 

nových trh  a s tím souvisejících zm ny p epravních proud . Díky mnoha politickým zm nám 

došlo postupn  ke zm n  charakteru obchodu z národního na mezinárodní.  

V eské republice, stejn  jako ve všech zemích bývalého východního bloku, dochází 

k velice rychlému vývoji trhu a celkových tržních možností. V tšina firem se v pr b hu posledních 

n kolika let p ímo, nebo alespo  zprost edkovan  zapojila do systému obchodování, který je více 

mezinárodní než národní. Vzhledem k tomu, že mnoho eských firem již p esáhlo svou velikostí i 

p sobností hranice eské republiky, zejména aby si i nadále zachovaly konkurenceschopnost v i 

nadnárodním skupinám, musí tedy dál rozvíjet mezinárodní obchod. Velké množství firem má díky 

své dlouhodobé praxi velice rozsáhlou sí  spokojených zákazník  z eské republiky i jiných zemí. 

Díky snaze t chto zákazník  expandovat do zahrani í, jsou tyto dodavatelské firmy asto 

oslovovány pro projekty i v zahrani í, což ve velké mí e napomáhá rozvoji obchodu 

s mezinárodním p esahem.  

S rostoucí poptávkou se postupn  za íná obchod rozhýbávat a s tím souvisí i zvyšující  

se nároky na dopravu, které se promítají nejen do oblasti kapacity, ale p edevším do oblasti kvality 

dopravní infrastruktury a za ízení, protože dopravní sít  musí spl ovat požadavky provázanosti na 

evropské úrovni, jako jednu z hlavních podmínek, a dosahovat vzájemn  kompatibilních 

technických standard . Díky tomuto trendu vývoje se i logistika postupn  stává globálním tématem. 

Z d vodu zefektivn ní a urychlení vzájemných vztah  mezi dopravou a ostatními díl ími 

systémy se za ala v posledních n kolika letech vytvá et tzv. logistická centra. Smyslem takových 
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center je p edevším zvýšit kvalitu a efektivnost p epravy a služeb a organizovanost tok  zboží, 

maximáln  využít p ednosti jednotlivých druh  doprav, vzájemn  je provázat a optimalizovat. 

Logistické centrum podstatným zp sobem rozši uje funkci dosavadního p ekladišt  zboží  

a manipula ních jednotek mezi r znými druhy dopravy.  

Obecn  jsou taková centra p ínosná v obrovské škále významu. Na jediném míst  umož ují 

propojení logistických inností, což má význam p edevším v úspo e náklad  s tím spojených. 

Logistická centra jsou významným spojovacím lánkem umož ujícím další rozvoj obchodu. 

Globaliza ní trend obchodu a jeho vliv na logistiku 

Definovat pojem globalizace není snadné, a to hlavn  z toho d vodu, že na globalizaci 

každý nahlíží svým vlastním zp sobem. Snad jediné, na em se jednotlivé teorie shodnou je fakt, že 

se jedná o proces, který byl zahájen a již jej nelze zvrátit. Je tedy t eba tuto skute nost p ijmout a 

postavit se elem ke všem problém m, které s sebou tento proces p ináší. Cílem globaliza ního 

procesu je zasáhnout co nejvíce oblastí po celém sv t  a všude vytvo it i nastavit rovné podmínky. 

[10] 

Globaliza ní obchodní trend má za následek nár st mezinárodního obchodu (v oblasti zboží, 

služeb i informací), tedy importu a exportu, s ímž úzce souvisí i zvýšení poptávky po logistických 

službách, nebo  v tšina podnik  se snaží minimalizovat náklady distribu ních proces . Zárove  se 

však zvýšila konkurence v oblasti logistických služeb a vzrostl tlak na kvalitu poskytovaných 

služeb. 

Otev ení hranic a mezinárodní charakter obchodu si vynutil i návazné zm ny distribu ních 

systém  z národních na mezinárodní. Poskytovatelé logistických služeb poptávají v tší skladové 

jednotky z d vodu sjednocení existujících národních distribu ních center do menšího po tu 

nadnárodních center.  

Globální logistický systém 

V globálním pojetí je logistický systém propojen se schopností ešit složité problémy 

spojené s globálním ili mezinárodním obchodem. Logistický systém se pak zabývá optimalizací a 

synchronizací inností s cílem finální optimalizace prost ednictvím využití t chto synergií. Globální 

logistický systém se oby ejn  skládá z lidského potenciálu (procesy, management,….)  

a stroj  (výrobní a provozní za ízení), organizovaných tak, aby poskytovaly, transformovaly, 

skladovaly a p epravovaly materiál, osoby, služby, informace a samoz ejm  také finance.  
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Obchodní koncept v globálním pojetí p ináší mnoho otázek, které definují roli globální 

logistiky: 

• Globalizace a všechny její aspekty pomáhají v obchodování p es hranice.  

• Sv t se stal jakousi globální vesnicí v pravém smyslu slova.  

• Internet uleh uje podnikání nap í  celým sv tem.   

• Globální obchodní operace zvyšují nároky a tedy i složitost logistických operací.  

• Materiál je t eba zhmotnit, užitím dostupných prost edk  logistických inností.  

• Snížená kontrola nad manipulací se zbožím. 

• Pot eba v tšího soust ed ní na rychlost a efektivitu p i manipulaci se zbožím.  

• Vliv na náklady na manipulaci se zbožím a správný as. 

Všechny výše uvedené skute nosti jsou v podstat  ur itou výzvou globálních logistických 

inností.  

P es veškerou snahu a vynalézavost firem p i plánování efektivní logistiky, optimalizaci 

distribu ní sít  a sofistikovaném ízení zásob, erná díra se nachází p ímo v srdci mnoha moderních 

dodavatelských et zc , a to v oblasti skladových operací. D ležitým úkolem, na který je t eba 

zam it pozornost je komplexnost poskytovaných služeb na vysoké úrovni spolehlivosti.   

Hlavním problémem p i optimalizaci skladových operací je skute nost, že  

v tomto oboru neexistuje standard. To znamená, že vše je variabilní, skladové operace jsou r zné, 

stejn  jako výrobky, kterými je v nich manipulováno. Pro optimalizaci je t eba provést analýzu 

skladových operací, která by m la vždy zahrnovat aspekty, mezi n ž definitivn  pat í lidé  

a procesy, výkonnost a samoz ejm  i zkušenosti t etích stran.  

P ípady, kdy pro logistické služby jsou využívány služby t etích stran, jsou v dnešní dob  už 

velice rozší enou strategií a d ležitým faktorem p i rozhodování je ekonomická situace firmy. 

Dalším výrazným faktorem je rozsah zkušeností t etích stran, které jsou s ohledem na jejich 

odbornost v dané oblasti schopni nabídnout kvalitní služby a pomoci tak podnik m zachovat 

flexibilitu, tedy schopnost pružn  reagovat na zm ny, což je v dnešní dob  vysoce žádoucí.   

Logistické centrum 

Logistické centrum m že být chápáno jako místo ur ené pro koncentraci širokého spektra 

logistických služeb, v etn  kombinované dopravy, ze kterého je možné zajistit obsluhu ur itého 

území minimáln  dv ma druhy dopravy, je ur itým centrálním lánkem logistického et zce. 

Logistické centrum obvykle vzniká na míst , kde je zajišt na dostate ná úrove  materiálového toku 
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a kde existuje možnost napojení na dopravní infrastruktury více druh  dopravy. Sou asn  tyto 

infrastruktury musí dosahovat dostate né kapacity. 

P i rozhodování o výstavb  skladovacích ploch (potažmo celých logistických center) se 

investo i musí zabývat hodnotami investi ních p íležitostí pomocí ukazatel : 

• Výnosy - jsou „všechny p íjmy, které plynou z investice od okamžiku, kdy do ní vložíme 

prost edky až do doby možného posledního p íjmu z této investice 

• Bezpe nost - je stupe  nejistoty (rizika) týkající se o ekávaných výnos  z investice 

• Stupe  likvidity - znamená rychlost, s jakou jsme schopni p em nit naši investici zp t na 

hotové pen žní prost edky. 

Výstavba logistických center je „spojena i s agregátní poptávkou, nebo-li celkovým 

množstvím produkt , které budou p i dané úrovni cen dobrovoln  nakoupeny“. [6] 

Rozhodování o výstavb  centra se ídí i jinými, než ekonomickými kritérii. Mezi jedno 

z nejvýznamn jších kritérií pat í výb r lokality. P irozenými lokalitami pro ve ejné logistické 

centrum jsou velké hospodá ské aglomerace, dopravní uzly, p ístavy apod. Obecn  jsou to všechna 

místa, která mají p edpoklady pro dostate nou koncentraci materiálových tok  zát žových proud

k tvorb  komplet  mezi logistickými centry a pro soust ed ní všech návazných služeb 

v logistických et zcích. 

Význam logistického centra v globálním logistickém et zci 

Logistická centra plní v globálním logistickém et zci mnoho funkcí. Jsou to funkce 

p edevším p epravní, p ekládkové, skladovací, manipula ní, t ídící, dále také balící, kompleta ní, 

expedi ní, spedi ní, obchodní, finan ní, celní, pojiš ovací, informa ní, servisní, poradenské apod. 

• Na jediném míst  umož ují propojení logistických inností, což má význam p edevším 

v úspo e náklad  s tím spojených (p epravní náklady, skladovací náklady, náklady na 

vy izování objednávek a informatiku, náklady na udržování zásob, náklady na balení, 

manipula ní operace apod.). 

• Zkrácením asu obecn  a p enechání v tšiny aktivit, na které firma není uzp sobena, na 

firmy se specializací. 

• Logistické centrum se tak stává centrálním lánkem, jímž procházejí logistické et zce 

mezi dodavateli a odb rateli.  

• Redukuje se po et spojení (cest) mezi dodavateli a odb rateli, snižuje se tak nutný rozsah 

výkon , likvidují se neú elné pohyby. 
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• Snižování energetické náro nosti s pozitivním vlivem na stav životního prost edí. 

• Minimalizace živé práce. 

• Možnost koncentrace menších zásilek do v tších proud  a s tím související možnost 

výb ru výkonn jší dopravy na v tší vzdálenosti. 

Podstatným zp sobem rozši uje funkci dosavadních p ekladiš  zboží mezi r znými druhy 

doprav a zmenšuje tak podíl živé práce. Ve srovnání s klasickým zasilatelstvím p ináší zákazníkovi 

vyšší efektivnost spo ívající v minimalizaci náklad  vyvolaných stavem zásob v distribu ním 

et zci.  

Obr. 1 Schéma informa ních tok  v logistickém p epravním et zci 
Zdroj: Logistika (Douglas Lambert, James R. Stock, Lisa Ellram) [1] 

Významné uplatn ní spo ívá i ve sdružování a rozdružování zásilek, umož ující 

koncentrovat menší zásilky do v tších proud , vhodných k p emís ování výkonn jší dopravou na 

v tší vzdálenosti resp. d lení v tších zásilek pro zákazníky v atrak ním okruhu logistického centra 

p i použití pružné silni ní dopravy. 

Velký význam je právem p ikládán doprav . Logistická centra velkou m rou p ispívají ke 

kvalitnímu zajiš ování trvale rostoucích p epravních požadavk . 

Záv r 

Globalizace v sou asné dob  udává majoritní trend v logistice. Spole nosti obchodující na 

globálním trhu získávají mnohem více tržních možností, více potenciálních tržních odv tví  

i zákazník . Sou asn  jsou tyto spole nosti však nuceny elit širší konkurenci. Podnikáním na 

globálním trhu se jednozna n  zvyšuje i nejistota podnikových operací, které m že postupn  vést 

ke zvyšování stavu zásob a prodlužování dodavatelského et zce. Z tohoto d vodu je t eba vyvinout 

optimální logistickou sí , tedy sí  logistických center, která pln  uspokojí mezinárodní charakter 

distribu ních systém .  

Zasílatel Zasílatel 

Odesílatel 
(výrobce) 

Logistické 
centrum 

Odb ratel 
(spot ebitel) 
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Funkce logistiky je v aktuálním globálním obchodním trendu spojována s budováním 

dopravn  logistických center, protože výstavba a provoz t chto center má nesmírný význam. Mezi 

základní d ležité d vody hovo ící pro výstavbu a rozvoj takových center pat í p edevším p eklenutí 

vysoké úrovn asových a prostorových rozdíl , které mezinárodní trend obchodu p ináší, a dále 

také prostor pro do asné uskladn ní, sm šování a rozd lování zboží (kompletaci).  

Obecn  jsou taková centra p ínosná v obrovské škále významu. Na jediném míst  umož ují 

propojení logistických inností, což má význam p edevším v úspo e náklad  s tím spojených. 

Zkrácením asu obecn  a p enechání v tšiny aktivit, na které firma není uzp sobena, na firmy se 

specializací. Logistické centrum se tak stává centrálním lánkem, jímž procházejí logistické et zce 

mezi dodavateli a odb rateli.  

Redukuje se po et spojení (cest) mezi dodavateli a odb rateli, snižuje se tak nutný rozsah 

výkon , likvidují se neú elné pohyby. Snižování energetické náro nosti s pozitivním vlivem na stav 

životního prost edí. Minimalizace živé práce. Možnost koncentrace menších zásilek do v tších 

proud  a s tím související možnost výb ru výkonn jší dopravy na v tší vzdálenosti a ve vý tu 

p ínos , které ve ejné logistické centrum poskytuje, bychom mohli ješt  dlouho pokra ovat. 

P edevším však centra velkou m rou p ispívají ke kvalitnímu zajiš ování trvale rostoucích 

p epravních požadavk  a ty nejlepší z nich jsou schopny poskytnout kompletní logistický servis.  

Tento lánek vznikl v rámci ešení projektu „Podpora stáží a odborných aktivit p i inovaci 

oblasti terciárního vzd lávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice, reg. . 

CZ.1.07/2.4.00/17.0107“, v týmu Mýtné systémy v doprav .
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TRENDS AND DEVELOPMENT IN LOGISTICS 
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ABSTRACT 

The present is characterized by the turbulence, uncertainty and political and economic instability. 

The world economy begins to accept this uncertainty and risk faktors as a constant factors that are 

present in company management. Logistics represents a mean of reducing turbulence and 

uncertainty in business, while its primary role is the systemic solution, coordination and 

synchronization of material chains and information flow within the company and with the 

environment. In recent years, in addition to the conventional roles of logistics, there are new 

opportunities and requirements on logistics regarding the process management, e-logistics and 

supply chain management and exactly on these changes and new trends in logistics is addressed this 

article.  
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TRENDY A VÝVOJ V LOGISTIKE 

Abstrakt: Sú asná doba sa vyzna uje turbulenciou, neistotou a politickou a ekonomickou 

nestabilitou. Svetová ekonomika za ína preto prijíma  neistotu a riziko ako stále initele pri riadení 

podniku. Logistika predstavuje prostriedok znižovania turbulencie a neistoty v podnikaní, pri om 

jej úlohou je systémové riešenie, koordinácia a synchronizácia re azcov materiálových 

a informa ných tokov vo vnútri podniku a v jeho okolí. V posledných rokoch popri konven ných 

úlohách logistiky sa objavujú nové možnosti a požiadavky na logistiku v súvislosti s procesným 

manažmentom, e-logistikou a SCM (Supply Chain Management) a práve na tieto zmeny a trendy 

v oblasti logistiky je zameraný tento príspevok.  

K ú ové slová: logistika, zmeny v logistike, trendy v logistike  

Pojem logistika a jej ciele 

Pôvodne sa pojem logistika spájal s matematikou, neskôr s vojenskou terminológiou 

a v sú asnosti sa používa aj v ekonomickej terminológii. Vo všeobecnosti sa dá poveda , že 

logistika je pohyb materiálu a v niektorých prípadoch aj udí. Prvé použitie tohto termínu súviselo 

s vojenskou stratégiou, ale postupne sa jej používanie rozšírilo aj do obchodných aktivít. 

V roku 1991 Rada pre riadenie logistiky definovala tento pojem ako „proces plánovania, 

implementácie a kontroly ú inného, efektívneho toku tovarov, služieb a príslušných informácií 

z bodu ich pôvodu k bodu pod a potrieb zadaných požiadaviek“ (Uhrová, 2012). Královenský  

a kol. (2001) definujú logistiku ako interdisciplinárnú vedu, ktorá sa zaoberá koordináciou, 

zosúladením, prepojením a optimalizáciou toku surovín, materiálu, polovýrobkov, výrobkov 

a služieb, ale tiež tokov informácií a financií z h adiska uspokojenia zákazníka za  najnižšieho 

vynaloženia prostriedkov. 

Logistika na jednej strane vedie k úspore nákladov, zniženiu stavu zásob, uvo neniu kapitálu 

a tým k zvýšeniu hospodárnosti a zisku; na druhej strane je logistika nástrojom pre získanie 

a udržanie zákazníka, pretože mu poskytuje výhody, ím firma, ktorá uplat uje logistiku získava 

vyššiu konkuren nú schopnos  a má vyššiu trhovú výkonnos . 

Najdôležitejším cie om podnikate skej logistiky je „spravidla zvýšenie alebo optimalizácia 

trhovej výkonnosti podnikov“ (Královenský, Gnap) . To sa odráža v troch faktoroch; v kvalite 

produktu, cene produktu a v dodávate skom servise. 
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Za alšie ciele logistiky uvádzajú Královenský a Gnap zvýšenie podnikate skej flexibility 

pri prispôsobení sa zmeneným podmienkam v oblasti nákupu a odbytu a vylú enie konfliktu 

manažmentu medzi rôznymi logistickými oblas ami pomocou koordinovaných plánov. 

Zmeny a vývoj v logistike  

Za posledné roky sa zmenili podmienky v akých podniky pôsobia a na tieto zmeny museli 

firmy a podnikatelia reagova  pokia  si chceli zachova  konkurencieschopnos  a zosta

významnými hrá mi na našom aj svetovom trhu. 

Trendy vývoja v logistike zhrnula Bakošová (2003) do nasledovných bodov: 

• Globalizácia (vytváranie celosvetových trhov, celosvetová konkurencia a výroba, 

celosvetový nákup a odbyt); 

• Tlak na znižovanie nákladov kvôli udržaniu konkurencie schopnosti na globálnych 

trhoch; 

• Požiadavky zákazníkov na individualizované výrobky a služby; 

• Nové informa né a komunika né systémy a technológie; 

• Skracovanie životného cyklu výrobkov; 

• Rastúca potreba inovácií; 

• Legislatívne požiadavky (zákon o odpadoch at .). 

Obr. 1 Trendy v logistike 
Zdroj: Zoltán Bán, 2009  
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Obr. 2 Zmeny v logistických systémoch pôsobením sú asných trendov 
Zdroj:  Bakošová, 2003 

Neistotu a zmeny podmienok v podnikaní je možné zvládnu  len akceptovaním logistiky 

ako rovnocenného partnera podnikového vedenia a uvedomenie si skuto nosti, že logistika obopína 

celý podnikový proces, že „vybudovanie vyspelých logistických systémov na základe 

kompatibilných komunika ných a dopravných štandardov si vyžaduje vysoké technologické know-

how, finan né investície a manažérske schopnosti“. (Bakošová, 2003) 

alej uvádza aj rozhodujúce zmeny v oblasti logistiky, a to: 

• Integrácia logistických výkonov – nezlepšova  jednotlivé asti logistického re azca, ale 

dosiahnu  celkovú optimalizáciu, 

• Zvýšené investície do logistických systémov, 

• Prevzatie ve kého množstva aktivít  rámci hodnotového re azca dodávate mi a podnikmi 

poskytujúcimi špecializované logistické služby, 
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• Aktívne využívanie nových informa ných a komunika ných technológií – obstarávanie 

prostredníctvom internetu, spôsoby odbytu (Online-Shops), zmena distribu ných 

a zásielkových štruktúr, 

• Rastúce požiadavky na individualizáciu produktov.  

Záver 

Logistika patrí medzi disciplíny, ktoré sa dostávajú do povedomia ob anov na všetkých 

kontinentoch. Má nezastupite né miesto pri materiálnej a informa nej podpore výroby a realizácii 

logistických služieb. Na základe rozvoja ekonomiky vyspelých krajín je zrejmé, že práve logistika 

môže prinies  konkuren né výhody. Jej význam a využitie v budúcnosti je ve mi perspektívne. 

Dôležitú úlohu v implementácii a napl ovaní trendov zohrá odborná príprava, udský faktor 

a ekonomická situácia. 

Sú asné trendy v oblasti logistiky sú postupne uplat ované aj v podmienkach slovenských a 

eských podnikov vzh adom na neustále rastúci konkuren ný tlak. Existuje široká škála metód 

priemyslového inžinierstva, ktoré sú uplat ované v stále vä šom rozsahu. Ak chce podnik pristúpi

k akýmko vek zmenám v oblasti logistiky, je nevyhnutné zváži i skuto ne pozná sú asný stav, 

vie popísa  nedostatky a problematické oblasti a navrhnú  optimaliza né kroky. Ak nie, je potrebné 

zváži  možnosti rýchleho podnikového auditu. Pri neúspechu projektov zmien v ich po iatkoch, iba 

vyvoláme zbyto nú nedôveru v možné zmeny v riešite skom tíme a tím nastavíme postupne pri 

zlyhaní viacerých projektov neochotu a nedôveru k akýmko vek zmenám v budúcnosti. Každý 

podnik má možnosti optimalizácie v oblasti logistiky, je potrebné len zamyslie  sa, i by nebolo 

vhodné venova  im viac pozornosti a tomu, o by nám mohli prinies .
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LOGISTICKÝ AUDIT AKO PODPORA REVERZNEJ LOGISTIKY 

Abstrakt: lánok pojednáva o možnostiach podpory reverznej logistiky prostredníctvom 

logistického auditu a možnostiach využitia v praxi.  

K ú ové slová: logistický audit, reverzná logistika, podpora  

Úvod 

Oblas  logistiky je v sú asnosti ve mi skúšaný prvok myslenia a riadenia podniku. Je to 

spôsobené najmä stále pretrvávajúcou hospodárskou krízou a vysoká úrove  konkurencie. Vä šina 

manažérov na riadiacich pozíciách využíva špeciálne podporné nástroje pre dosiahnutie úspešnej 

pozície na trhu. Jednou z možnosti, ako dosiahnu  vyrovnaný stav je pravidelný logistický audit, 

zameraný na zlepšovanie fungovania innosti logistiky. Mimo iného je možné zamera  pozornos

riadenia podniku a teda i auditu na reverznú logistiku, ktorá ponúka nové možnosti využívania 

jestvujúcich komodít. Tieto innosti sú špecifické najmä pre západnú ekonomiku, kde sa stále viac 

sústre uje pozornos  na skúmanie možnosti opätovného využitia materiálov a tovarov.  

1.  Sú asný stav logistického auditu 

Logistický systém je možné definova  ako súhrn technických, technologických a udských 

zdrojov, ktoré majú navzájom ve mi úzke vz ahy a je medzi nimi vzájomná kooperácia. Logistické 

zdroje, i už materiálové, udské alebo finan né je potrebné pozorne sledova  a pravidelne sledova

ich stav a vplyv na podnikové riadenie. Správnym rozložením aktivít v rámci systémov 

a podsystémov logistiky je možné dosiahnu  efektívne hospodárenie a dostato nú konkurencie 

schopnos  na trhu.  

Proces analyzovania logistických procesov prináša h bkový poh ad na stav logistiky v rámci 

podniku a jeho blízkom okolí. Logistický audit poskytuje celkový, nezávislí a objektívny poh ad na 

podnikové operácie a systém riadenia logistických procesov v podniku. Ide o efektívny spôsob 

strategického zlepšovania jednotlivých zložiek logistických procesov a podprocesov. Kontrolné 

innosti sa vykonávajú za ú elom získania podkladov k sú asnému stavu podnikovej logistiky 

a definovania postupov vedúcich k zmene logistických procesov.  

Ich výsledkom je: 

• popis sú asného stavu systému,  

• identifikácia kritických miest systému,  
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• návrh na opatrenia, ktoré majú odstráni  nedostatky,  

• stanovenie priorít vedúcich k dosiahnutiu optimalizovaného stavu. 

Pre dosahovanie stanovených cie ov je potrebné v rámci auditu dodržiava  základné princípi 

a požiadavky, vedúce k hodnovernosti a efektivite kontroly: 

• objektivita spracovania logistického auditu, 

• utajenie obchodných skuto ností a zistených faktov,  

• komer ná nezávislos  audítora,  

• profesijná nezaujatos  audítora,  

• opakovate nos ,  

• kontrola výsledkov. 

Práve strata cenných informácií obchodného tajomstva odrádza manažérov od 

prevádzkovania logistického auditu vo svojom podniku. Ve mi dôležitým aspektom je 

opakovate nos  vykonávanej kontroly. Samotný audit neodstra uje prí iny chýb v logistickom 

re azci, iba poukazuje na možné chyby, ktoré vytvárajú problém. Výstupom kontroly je 

odporú anie nápravných opatrení, ktoré smerujú k vytvoreniu optimálnejšieho stavu. Z tohto 

dôvodu je potrebné vykonáva alšie kontroly, aby bolo ur ené, i sa chyba opätovne nevyskytla, 

prípadne i sa nevyskytla nová chyba. 

Postup a spracovanie logistického auditu: 

• prezentácia metodiky logistického auditu,  

• príprava logistického auditu,  

• stanovenie cie ov auditu,  

• spracovanie auditu,  

• vyhodnotenie výsledkov,  

• stanovenie opravných opatrení. 

Audítor by mal vhodnou formou oboznámi  vedenie podniku akým spôsobom bude 

vykonávaný audit a o bude jeho výsledkom. Je dôležité aby kompetentné osoby na jednotlivých 

oddeleniach podniku plne spolupracovali s audítorom a poskytoval mu presné a pravdivé 

informácie. Iba tak je možné zabezpe i  korektnos  výsledku auditu. Samotný logistický audit 

prebieha formou osobných stretnutí a interview s osobami zapojených do preverovaných procesov, 

analýzou písomných materiálov, vnútropodnikových predpisov, inštrukcií a postupov.  
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V rámci kontroly sa vykonáva i kontrola podnikových priestorov, technologických 

a strojových zariadení. Výsledkom je analýza sú asného stavu ktorému je predelené hodnotenie, 

vyjadrujúce stav podnikových procesov na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovate ov.  

Prostriedkami na dosahovanie cie ov, pod a druhu a závažnosti zisteného nedostatku, môže 

by  úloha (popis innosti odstra ujúcej nedostatok), workshop, tréning, projekt, prípadne interim 

management (pôsobnos  externého poradcu). Samotný audítor by nemal vykonáva  iba kontrolu 

procesov, ale navrhnú  i opatrenia odstra ujúce chyby v podnikovej logistike, rozpo et súvisiaci 

s vykonanými innos ami a asový plán aplikácie navrhovaných riešení pre prax.

2.  Systém stätného toku materiálu v podniku 

Systém a innosti reverznej logistiky už dnes nie sú neznámou innos ou v podnikovom 

riadení. Stále náro nejšie požiadavky trhu stanovujú nutnos  zvýšenia skúmania možnosti 

opätovného využívania použitých materiálov, tovarov a obalov. Táto iniciatíva vychádza najmä 

z dvoch aspektov a to je ochrana prírodných zdrojov a podnikové záujmy.  

Hlavnou snahou reverznej logistiky zameranej na ochranu prírodných zdrojov je obmedzi

plytvanie so zdrojmi, tým že sa predlžuje životnos  výrobkov ako i uzatváraniu materiálových 

tokov v spolo nosti prostredníctvom recyklácie. Mnohí manažéri však chápu náklady na reverznú 

logistiku ako nutné zlo, ktoré je vidia len ako zvýšené ekonomické finan né nároky na nastavenie 

a fungovanie systému. Prínosom však je najmä zníženie materiálovej naviazanosti na externých 

dodávate ov ako i zníženie nákladov na likvidáciu odpadu.  

Najužšiu väzbu má reverzná logistika na odpadové hospodárstvo podniku. Je založená na 

materiálovej recyklácií. Tieto innosti by mali smerova  k minimalizácií odpadov ako i nižšej 

nutnosti materiálových zdrojov vstupujúcich do výroby. Netýka sa výlu ne len materiálov 

vstupujúcich do výroby, ale i obalov, ktoré môžu by  opätovne využívané pri distribúcií. 

V niektorých prípadoch sa pri spätnom toku tovarov nejedná výlu ne o ich likvidáciu. 

Najmä pri zásielkových odchodoch dochádza k opätovnému predaju tovaru. Tento tovar sa predáva 

ako tovar z druhej ruky za nižšiu cenu, ako bola jeho pôvodná predajná cena. Využívajú sa innosti 

spojené prebalením výrobku a jeho opätovným predajom. S nárastom predaja cez internet sa budú 

tieto náklady na spätnú logistiku v tejto oblasti zvyšova . Pod a odhadov maloobchod založený na 

internetovom obchode bude dosahova  až 25% vráteného tovaru. Kamenné obchody vykazujú 6% 

vráteného tovaru.  
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Systém reverznej logistiky je postavený na štyroch základných procesoch: 

a) Gatekeeping – vstupná prehliadka, ktorá rozhoduje o tom, i vpusti  vstupujúci prvok 

(výrobok, materiál) do systému reverznej logistiky.

b) Collection – zber, zhromaž ovanie výrobkov a materiálov pre alšie spracovanie. 

c) Sortation & Separation – statky sú triedené pod a spôsobu, akým budú alej spracované. 

d) Disposition/Re-processing – výrobky sú pod a dôvodu vstupu do spätného toku 

spracované (oprava, demontáž použite ných funk ných astí, recyklácia, likvidácia). 

Obr.1 Schéma toku materiálov v logistike 
Zdroj: autor 

2.1 Gatekeeping 

Ide o komplexné preverenie materiálov a tovarov stupujúcich do reverznej logistiky. Skúma 

sa najmä pôvod tovaru ( i predala tovar daná jednotka, u ktorej vstupuje do obehu reverznej 

logistiky), prí iny vstupu do spätného obehu (reklamácia, likvidácia), prípadne i sa nejedná o tovar 

obsahujúci nebezpe né látky (zvláštny režim zaobchádzania a likvidácie). 

Aby sa zefektívnil vstup do spätného obehu a zabránilo sa nelegálnej likvidácií i iernym 

skládkam, sú spotrebitelia motivovaný, aby sa tovaru zbavovali vhodným spôsobom. Ide najmä 

o ekonomické podnety: zálohovanie, odkúpenie spä , finan ná odmena za dodanie výrobku, z ava 

na nový výrobok pri dodaní starého, bezplatný alebo z avnený spätný odber. 

2.2 Collection 

V tomto kroku ide o zhromaždenie tovarov a materiálov, ktoré vstúpili do spätných tokov. 

Zákazník ma možnos  odovzda  tovar bu  priamo výrobcovi, dodávate ovi u ktorého tovar zakúpil 

alebo u tretej osoby, ktorá sa stará o zber tovaru (napr. zberné suroviny). K zhromaž ovaniu môže 

dochádza  i nepriamo prostredníctvom zberných nádob (napr. separovaný odpad). V tomto prípade 
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stretia strana zabezpe uje pristavenie zberných nádob na mieste blízkom spotrebite ovi 

a v pravidelných asových intervaloch sa stará o ich zvoz do centralizovaného zberného miesta. 

2.3 Selection  

Po zhromaždení tovarov a materiálov v zbernom mieste dochádza k rozhodovaniu, i dôjde 

k oprave výrobku alebo jeho likvidácií. V prípade likvidácie sa skúma, i výrobok obsahuje 

ekonomicky využite né asti. V tomto prípade dochádza k demontáži výrobku a využitiu jeho 

sú iastok.  

2.4 Re-processing 

Využite nos  výrobku je limitovaná jeho charakterom, t.j. konštruk ným a materiálovým 

vyhotovením. alšie nakladanie s tovarom závisí od mnohých aspektov, najmä však od stup a 

poškodenia, morálnej zastaranosti a od dopytu na trhu. Ak je ekonomicky nevýhodné zhodnoti

výrobok pre jeho opätovné použitie, je tento uložený na skládku alebo spálený.  

3.  Systém reverznej logistiky – výsledok logistického auditu 

Nastavenie a fungovanie spätného toku materiálov je špecifické pre každú priemyselnú 

a spracovate skú oblas . Pravdou je, že procesný prístup k logistickému auditu vychádza zo 

skuto nosti, že nejednotný popis procesov nie je cestou k ich úspešnej optimalizácií. Pre úspešný 

audit je podstatné ur i  hlavné procesy v podniku, t.j. tie ktoré vytvárajú istú hodnotu v podobe 

produktu alebo služby pre zákazníka a sú tvorené re azcom prídavnej hodnoty, ktoré predstavujú 

k ú ovú oblas  podnikania organizácie.  

Potom ako sú stanovené hlavné procesy, ktoré budú podlieha  auditu je potrebné detailne 

popísa  každý proces. Pre jednoduchšie vyhodnotenie je vhodné, aby všetci zú astnení postupovali 

pod a jednotnej schémy. Príklad popisu procesu je uvedený v tabu ke1. V prípade skúmania 

zložitejších procesov je potreba kontrolovaný proces rozdeli  na menšie subprocesy, aby bola 

zabezpe ená objektívnos  a dôsledná kontrola procesu.   

Tabu ka 1: Schéma popisu innosti logistického auditu zameraného na reverznú logistiku 

Charakteristika procesu Popis procesu (slovný, íselný, grafický) 
Názov a íslo procesu Využívanie spätných tokov materiálov 
Aký je vstup do procesu? 

V akej forme? 

Vstup spotrebovaného materiálu, tovaru 
alebo obalu. 
Hmotný statok – opätovný vstup 

Aký cie /ciele má proces dosiahnu ? Znovu využitie komodity 
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Tabu ka 1- pokr.: Schéma popisu innosti logistického auditu zameraného na reverznú logistiku 

Charakteristika procesu Popis procesu (slovný, íselný, grafický) 

Aký je priebeh procesu? 

Vykoná sa kontrola komodity vstupujúcej do 
procesu, analýza možnosti využitia, 
rozobratie na využite né asti, znovu 
využitie, likvidácia nevyužite ných astí 

Ako sa meria proces? 
Aké sú cie ové hodnoty ukazovate ov? 

Ekonomická efektivita systému 
Ušetrené náklady na vstupné komodity 
Ušetrené náklady na likvidáciu odpadov 

Aké sú zdroje procesu? Odpady 
Aký výstup má proces? 
V akej forme je poskytovaný výstup? 

Materiál alebo tovar znovu vstupujúci do 
výrobného a distribu ného procesu 

Kto je zákazníkom procesu (komu je ur ený 
výstup z procesu)? 

Podnik produkujúci odpad, tretia osoba 

Aká je nadväznos  na iné procesy? 
Externé spolo nosti, vykonávajúce prepravu, 
skladovanie, zhodnotenie prípadne likvidáciu 
odpadu 

Kto je zodpovedný za proces? 
Podnik vzniku prípadne externá spolo nos
(outsourcing) 

Kto vykonáva proces? 
Kto spolupracuje na procese? 

Podnik vzniku prípadne externá spolo nos
(outsourcing) 

Je proces podporovaný informa ným 
systémom? 

Áno 

Aké riziká môžu nasta  pri výkone procesu? 

Chybná identifikácia vstupujúcej komodity, 
udský faktor, nekompatibilita materiálov 

alebo tovarov, poškodenie pri spracovaní, 
chybná likvidácia 

Frekvencia realizácie procesu 
Pod a možností podniku (produkcia 
odpadov) 

Za iatok procesu (pod a asového plánu producenta odpadu) 
Koniec procesu (pod a náro nosti vykonávaného procesu) 
Priemerná doba trvania procesu Pod a náro nosti procesu 

Zdroj: autor 

Záver 

Sú asná situácia v oblasti hospodárstva nie jednoduchá. Vzh adom k tomu nie je vždy 

jednoduché aplikova  nové teórie do systémov riadenia. Práve logistický audit vytvára nové 

možnosti optimalizácie v rámci riadenia podniku. Prostredníctvom neho je možné vytvára  systém 

podporujúci reverznú logistiku a znovu využívanie materiálov. Po iato né nároky na vytvorenie 

a prevádzkovanie systému môžu by  náro né, avšak výsledok prináša pre podnik úžitok vo forme 
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úspor nákladov na likvidáciu odpadov a úsporu nákladov na obstarávanie materiálu. Rovnako tento 

systém je silným prvkom na podporu konkurencieschopnosti a pozície na trhu.
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The paper highlights the importance of using tires with efficient fuel consumption as well as with a 

good evaluation of noise or with a adhesion factor during the wet conditions with a purpose to 

reduce the fuel consumption and CO2 emissions. It focuses on the most commonly used tires in the 

market of long distance road freight transport - Goodyear Marathon with the resolution of utilisation 

on the steering axles, drive axle or their utilisation on semi-trailers and trailers. 

KEY WORDS 

long distance tires, marking EU tires, retreading, fuel consumption, CO2 emissions, goodyear 

LANGUAGE OF THE PAPER 

Czech 

REVIEWERS

doc. Ing. Bibiana Buková, PhD. - bibiana.bukova@fpedas.uniza.sk 

Ing. Peter Blaho, PhD. - blaho.peter@zsr.sk 

                                                 
1 Ing. Tomáš Rýc, Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra dopravního managementu, marketingu 
a logistiky, Studentská 95, 532 10 Pardubice, E-mail: tomas.ryc@student.upce.cz 



14th International Scientific Conference 
LOGI 2013 

363 

VLIV PNEUMATIK NA SPOT EBU PALIVA A EMISE CO2

Abstrakt: lánek poukazuje na význam využívání pneumatik s efektivní spot ebou paliva 

stejn  jako s dobrým hodnocením hlu nosti anebo s faktorem p ilnavost za mokra s cílem snížit 

spot ebu paliva a emise CO2. Zam uje se na nejužívan jší pneumatiky na trhu silni ní kamionové 

dálkové p epravy – Goodyear Marathon s rozlišením použití na ízené nápravy, hnané nápravy 

anebo využití na náv sech a p ív sech. Analýza výsledk  ukazuje, že ízení dle štítk  ozna ení 

pneumatik EU umož uje rychlé a ú inné snížení spot eby paliva což úzce souvisí se snížením emisí 

CO2 a šet ením tak životního prost edí. 

Klí ová slova: dálkové pneumatiky; ozna ení pneumatik EU, protektorování, spot eba pohonných 

hmot; emise CO2; goodyear 

Úvod 

Z d vodu, že se pneumatiky podílejí na spot eb  paliva vozidla až 20 %, je nutné si 

uv domit, že výb rem vhodných pneumatik s efektivní spot ebou paliva lze zajistit delší dojezd a 

nižší emise CO2, nebo  tyto pneumatiky vyžadují mén  energie k odvalování. Pneumatika, která se 

snadno odvaluje, má nižší nároky na palivo, protože se mén  energie vynaloží na t ení a zah ívání 

což má ve finále za následek šet ení finan ních prost edk . 

Výb r pneumatik je nutný p izp sobit dle nej ast jších objednávek a tras. Pneumatiky 

rozlišujeme na dálkovou p epravu, regionální p epravu, pro zimní provoz anebo m stský provoz. 

Dále ješt  u nákladních vozidel rozlišujeme pneumatiky pro ízené nápravy, hnané nápravy a 

pneumatiky pro náv sy a p ív sy.  

Veškerá tato opat ení, nejenže pomohou p írod , ale také p inesou m itelné úspory. 

Náklady spojené s palivem mohou klesnout dokonce až o 15 %. 

lánek popisuje prakticky nejvyužívan jší pneumatiky pro silni ní kamionovou p epravu a 

to univerzální pneumatiku Goodyear s dálkovým provozem s rozlišením na ízené nápravy, hnané 

nápravy a náv sy a p ív sy s potenciálem dlouhé kilometrové životnosti a nižší spot ebou paliva. 

GoodYear Marathon LHS II + 

Tato pneumatika je díky svým vlastnostem nejvhodn jší pro ízené nápravy v dálkové 

p eprav , která spojuje nižší spot ebu paliva a potenciál dlouhé kilometrové životnosti. 

Mezi hlavní výhody pat í: 
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• nízký valivý odpor pro sníženou spot ebu paliva, 

• potenciál dlouhé kilometrové životnosti a rovnom rný profil opot ebení, 

• vynikající ovladatelnost a brzd ní za mokra, 

• snížená hmotnost pneumatiky pro vyšší užite né zatížení,  

• nízká hlu nost, 

• technologie FuelMax, 

• protektorovatelnost. 

Obr. 1 Goodyear Marathon LHS II + 

Obr. 2 Hodnocení dle ozna ení pneumatik EU 

Obr. 2 Hodnocení výkonu pneumatiky LHS II + 
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1.    Sm s b hounu s efektivní spot ebou paliva 

a specializovanou kombinací silikových náplní 

a kvalitní p írodní pryže. 

2. Široký vzorek b hounu prodlužuje 

kilometrovou životnost, zlepšuje ovladatelnost 

a rovnom rnost opot ebení. 

3.   Lamelování na hranách žeber napomáhá 

rovnom rnému opot ebení a zlepšuje výkon na 

sn hu a ledu. 

4.   Lamelování Flexomatic na st edových žebrech 

zlepšuje brzd ní za mokra, kilometrovou životnost a 

celoro ní výkon. 

5. Systémy chráni  proti proražení kamenem 

zabra uje proražení kamenem a zvyšuje tak odolnost 

proti poškození. 

GoodYear Marathon LHD II +  

Využití najde tato úsporná pneumatika pro hnané nápravy v dálkové p eprav . 

Výhodami jsou: 

• nízký valivý odpor pro sníženou spot ebu paliva, 

• potenciál dlouhé kilometrové životnosti a rovnom rný profil 

opot ebení, 

• vynikající záb r a brzd ní za mokra, 

• snížená hmotnost pneumatiky pro vyšší užite né zatížení, 

• Nízká hlu nost, 

• technologie FuelMax, 

• protektorovatelnost. 

- míra valivého odporu pneumatiky 

- schopnost pneumatiky brzdit na mokré vozovce 

- vn jší valivý hluk, m ený v decibelech. 

Obr. 3 Vlastnosti pneumatiky LHS II 
+

Obr. 4 Vlastnosti pneumatiky LHS II +

Obr. 5 Goodyear Marathon LHD II +

Obr. 6 Hodnocení dle ozna ení pneumatik EU
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1. Široký vzorek b hounu prodlužuje kilometrovou 

životnost, zlepšuje ovladatelnost a rovnom rnost 

opot ebení. 

2. Sm rový dezén má vynikající záb r za mokra a 

rovnom rný profil opot ebení. 

3. Zdokonalené uspo ádání a tvar drážky dosahuje 

nízké úrovn  hlu nosti. 

4. Sm s b hounu Silefex s efektivní spot ebou paliva 

a specializovanou kombinací silikových náplní a 

kvalitní p írodní pryže. 

GoodYear Marathon LHT II 

Pneumatika pro náv sy a p ív sy, která nabízí vynikající úsporu paliva a kilometrovou 

životnost. 

•

Obr. 7 Hodnocení výkonu pneumatiky LHD II +

Obr. 8 Vlastnosti pneumatiky LHD II +

Obr. 9 Goodyear Marathon 
LHT II



14th International Scientific Conference 
LOGI 2013 

367 

Vlastnostmi pneumatiky jsou: 

• ultranízký valivý odpor pro sníženou spot ebu paliva, 

• delší kilometrová životnost a rovnom rný profil opot ebení, 

• vynikající záb r a brzd ní za mokra, 

• snížená hmotnost pneumatiky pro vyšší užite né zatížení, 

• nízká hlu nost, 

• technologie FuelMax, 

• protektorovatelnost. 

- míra valivého odporu pneumatiky 

- schopnost pneumatiky brzdit na mokré vozovce 

- vn jší valivý hluk, m ený v decibelech 

Obr. 10 Hodnocení dle ozna ení pneumatik EU

          Obr. 11 Hodnocení výkonu pneumatiky LHT II

Obr. 12 Vlastnosti pneumatiky LHD II
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1. Nejnov jší technologie sm sí b hounu - vynikající vyvážení valivého odporu, brzd ní za 

mokra a kilometrové životnosti. 

2. Tvar b hounu o více polom rech - zvyšuje kilometrovou životnost a p ispívá k 

rovnom rnému opot ebení. 

3. Silné ramenní žebro - odolává opot ebení a zvyšuje odolnost proti poškození. 

4. Kompaktní dezén b hounu - snižuje valivý odpor; odolný proti prasklinám a poškození. 

5. Specifická geometrie drážek - prom nné drážky ramenních blok  snižují zadržování 

kamínk  a odolávají tvorb  prasklin. 

6. Zdokonalené lamelování - hustota a rozvržení lamel umož uje vynikající vyvážení 

valivého odporu, hlu nosti a brzd ní za mokra 

Technologie FuelMax 

Specifická kombinace specializované konstrukce pneumatiky, geometrie vzorku a vlastností 

materiálu, která byla vyvinuta k maximalizaci kilometrové životnosti nové generace pneumatik 

Goodyear pro regionální dopravu. 

Klí em k technologii FuelMax je sm s b hounu s efektivní spot ebou paliva Silefex, kterou 

tvo í kombinace silikových náplní a kvalitní p írodní pryže. 

Technologie FuelMax umož uje snížit spot ebu paliva a emise CO2 vozového parku p i 

zachování p ilnavosti za mokra a kilometrové životnosti. 

Protektorování 

ešení protektorování pneumatik Goodyear Dunlop pomáhá co nejvíce prodloužit životnost 

pneumatik ve vozovém parku. Sníží se náklady na kilometr vozového parku p i zachování podobné 

úrovn  výkonu jako u nových pneumatik s ohledem na kilometrovou životnost, spot ebu paliva, 

p ilnavost za mokra a hlu nost a v neposlední ad , jsou šetrn jší k životnímu prost edí. 

Protektorované pneumatiky a b hounové pásy se vyvíjejí soub žn  s novými pneumatikami. 

Tím jsou tak zachovány stejn  vysoké standardy návrhu, konstrukce a kontroly kvality. 

Obr. 13 Ozna ení pneu
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Jak jsem již zmínil, protektorování pneumatik snižuje ekologickou stopu vozového parku a 

podporuje dlouhodobou udržitelnost v t chto p ípadech: 

Mén  surovin 

Maximální životnost kostry pneumatiky znamená, že vozový park bude klást menší nároky 

na spot ebu p írodních zdroj . 

Nižší spot eba energie 

Protektorováním pneumatiky vulkanizací za tepla se vyprodukuje o t etinu mén

skleníkových plyn  a spot ebuje o dv  t etiny mén  ropy než p i výrob  nové nákladní pneumatiky. 

Snížený dopad na životní prost edí 

Díky používání protektorovaných pneumatik se spot ebuje mén  chemických látek 

a zlikviduje mén  koster pneumatik. 

Ozna ení pneumatik dle EU 

Od listopadu 2012 je na všech pneumatikách 

umíst no nové ozna ení pneumatik EU, které uvádí 

d ležité informace o bezpe nostních a ekologických 

parametrech pneumatiky. Podobn  jako ozna ení 

energetické kategorie u kuchy ských spot ebi

usnad uje nové ozna ení EU porovnání pneumatik 

z hlediska p ilnavosti na mokru, úspory paliva 

a hlu nosti. 

Úspora paliva 

Míra valivého odporu pneumatiky, která má 

vliv na efektivitu spot eby paliva vozidla. Hodnotí se 

od A (zelená) = nejvyšší hodnocení úspory paliva, do G 

( ervená) = nejnižší hodnocení úspory paliva. 

Zjednodušen e eno, pneumatika s efektivní 

spot ebou paliva vyžaduje mén  energie k odvalování. Pneumatika, která se snadno odvaluje, má 

nižší nároky na palivo, protože se mén  energie vynaloží na t ení a zah ívání.  

Obr. 14 Ozna ení pneumatik EU
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Rozdíl mezi hodnocením A a hodnocením G m že znamenat snížení spot eby paliva až 

o 7,5 %. V praxi mohou pneumatiky s hodnocením A oproti G ušet it cca 20 litr  na 1 000 

kilometr 1. Snižovat se však také bude zát ž životního prost edí. 

Uvedené hodnoty jsou pouze ilustrativní. Hodnoty pro ur ité ady i velikosti pneumatik se 

mohou lišit. 

P ilnavost za mokra  

P i výb ru nových pneumatik je p ilnavost za mokra d ležitým faktorem. Pneumatiky 

s vysokou úrovní p ilnavosti za mokra zastaví po plné aktivaci brzd na mokré vozovce rychleji. 

Hodnocení EU se zam uje pouze na jeden z aspekt  p ilnavosti za mokra – brzdný výkon za 

mokra podávaný pneumatikou. P ilnavost za mokra se hodnotí od A (nejvyšší hodnocení) do F 

(nejnižší hodnocení). 

V nouzové situaci m že n kolik metr  rozhodnout. U nákladních vozidel, u kterých je 

aktivována plná brzdná síla v rychlosti 80 km/h, zastaví na pneumatikách s hodnocením A až o 

n kolik desítek metr  než na pneumatikách s hodnocením F2

Hlu nost  

Pneumatiky p ispívají k hlu nosti projížd jícího vozidla. Výb rem pneumatik s dobrým 

hodnocením hlu nosti snížíte hlukovou zát ž okolí. 

Hodnocení EU hlu nosti m í vn jší hlukové emise pneumatiky v decibelech. Pneumatiky 

jsou tak podle hlu nosti rozd leny do kategorií podle chystaných evropských limit  hlukových 

emisí. 

1 erná vlna: tiché (nejmén  3 dB pod budoucími evropskými limity) 

2 erné vlny: st edn  hlu né (do 3 dB pod budoucími evropskými limity) 

3 erné vlny: hlu né (nad budoucími evropskými limity). 

Úrove  v decibelech se m í na logaritmické stupnici. To znamená, že zvýšení o pouhých 

n kolik decibel  p edstavuje velký rozdíl úrovn  hlu nosti. Zvýšení o pouhé 3 dB tak zdvojnásobí 

vn jší hluk vydávaný pneumatikou. 

                                                 
1 P i pr m rné spot eb  24l/100km a cen  paliva 38K /l a pr m rné životnosti pneumatiky 35.000km 
2 Skute né hodnoty jsou závislé na ad  a velikosti pneumatik a také na aktuálním zatížení vozidla. 
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Záv r 

Chceme-li dosáhnout co nejnižší spot eby paliva, musíme také dbát zvýšené pozornosti, 

abychom m li pneumatiky správn  nahušt né. Nízký tlak v pneumatice zvyšuje valivý odpor a má 

vliv na p ilnavost za mokra. Velký vliv m že mít také hmotnost vozidla a individuální styl ízení. 

Úsporná jízda neboli ekologická jízda – tzv. ecodriving, m že taktéž výrazn  snížit spot ebu paliva. 

„Práce vznikla v souvislosti s ešením v deckovýzkumného projektu Univerzity Pardubice . 

51030/20/SG530001. Autor d kuje za poskytnutou podporu“.  

Dále p ísp vek vznikl za podpory ešení projektu CZ.1.07/2.3.00/20.0226 „Podpora sít

excelence výzkumných a akademických pracovník  v oblasti dopravy DOPSIT. 
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ABSTRACT 

This article is a surveillance study, which aims to provide a comprehensive view of quality 

management in the process of developing, communication and information changing through 

information systems. Authors in it answer to the question what exactly is quality management and 

why it is important. Then authors explain the requirements and standards for quality assurance. The 

conclusion highlights quality impact on the outcome of the services offered on the basis of 

professional and practical experience.  
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MANAŽMENT KVALITY A VPLYV NA INFORMA NÉ 

A KOMUNIKA NÉ TECHNOLÓGIE LOGISTICKÝCH CENTIER 

Abstrakt: Tento lánok je vo svojej podstate prieskumnou štúdiou, ktorá sa zameriava na 

poskytnutie uceleného poh adu na riadenie kvality v procese vývoja, komunika ných 

a informa ných zmien prostredníctvom informa ných systémov. Autori v lánku odpovedajú na 

otázku, o konkrétne znamená manažment kvality a pre o je doležitý. Následne autori ozrejmujú 

požiadavky a štandardy pre zaistenie kvality. Záver zdôraz uje vplyv kvality na výsledok 

ponúkaných služieb na základe odborných a praktických skúseností. 

K ú ové slová: kvalita, služby, informa né a komunika né technológie, hodnotenie  

Úvod 

Logistické centrá nutne potrebujú funk ný dopravný systém, kde viacerí dopravcovia na 

základe vzájomnej spolupráce vytvárajú ponuku dopravných služieb pre kone ného spotrebite a – 

zákazníka, ktorá je najvýhodnejšia v konkuren nom prostredí liberalizovaného dopravného trhu. 

Ponuku dopravných služieb vytvárajú logistické centrá hlavne prostredníctvom dopravnej a tarifnej 

politiky. Prínosom logistických centier je predovšetkým profit zú astnených strán, ktoré vzájomnou 

spoluprácou a správnou realizáciou jednotlivých iastkových dopravných procesov, ponúkajú 

kvalitnú a komplexnú dopravnú službu pre kone ného spotrebite a. Kone nému spotrebite ovi 

dopravnej služby je tak ponúknutá možnos  kombinácie viacerých druhov dopravy.  

V sú asnosti požiadavky na kvalitu ponúkaných služieb logistických centier rastú a z toho 

musia vyplýva  aj nové cesty h adania progresívnejších prístupov k  zvyšovaniu úrovne kvality 

služieb a informa ných systémov aj v rámci jeho aplikácií a flexibilne reagova  na zmeny.  

V logistických centrách je jedným z neodmyslite ných predpokladov zvyšovania výkonnosti 

a konkurencieschopnosti zú astnených dopravných podnikov aj informa ná podpora logistických 

centier. Kvalitné informácie sa v sú asnosti považujú za najvä ší zdroj bohatstva. Získanie 

kvalitných informácií z množstva dát, ktoré sa na trhu nachádzajú, je ažký a zložitý proces. 

Informácie potrebné na rozhodovanie, i už strategické alebo operatívne pri každodennom riadení 

podniku, je nutné z týchto údajov úsilím, prácou alebo šikovnos ou získa .  

Informa né a komunika né projekty v organizáciách predstavujú ve ké riziko aj pre dobre 

fungujúce organizácie na dopravnom trhu. Pod a Chief Financial Officer každý šiesty projekt 

skon í s 200%-ným prekro ením rozpo tu a 70%-ným oddialením termínu implementácie. ím 
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dlhšie však implementácia projektu trvá, tým sa zvyšuje riziko, že sa prekro ia plánované náklady a 

termíny, a že sa v priebehu projektu zmenia pôvodne definované požiadavky a  ich rozsah. Celý 

projekt tak dostane širší záber, ako sa o akávalo. Pod a prieskumu Benta Flyvjberga z univerzity v 

Oxforde a Alexandra Budziera z McKinsey, ktorý bol vykonaný na vzorke 1 471 projektov v oblasti 

informa ných a komunika ných technológií, každý alší rok implementácie zvyšuje 

pravdepodobnos  výrazného prekro enia nákladov a termínov o 27%. [1] Náklady na neúspešné 

informa né a komunika né technológie v USA boli nedávno odhadnuté na 91 miliárd dolárov a teda 

na kvalite softvéru záleží, pri om v dopravných systémoch logistických centier je táto závislos  ešte 

silnejšia. Dôležitým vplyvom v dopravných systémoch logistických centier je aj fakt, že závislos

na softvéri sa zvyšuje z roka na rok. Prejavuje sa to používaním softvéru na viacero úloh v oblasti 

dopravných procesov, vo vnorených systémoch v spotrebných tovaroch, ako sú napríklad mobilné 

telefóny a samozrejme v internete. V dopravných organizáciách sa preto zvyšuje dôraz na kvalitu a 

efektívnu realizáciu projektov.  

Riziká spojené so zlyhaním softvéru sa zvyšujú s mierou jeho používania. Z nekvality 

vznikajú zú astneným dopravným podnikom náklady zo straty príležitosti, ktoré je možné len 

ve mi ažko vy ísli .  

1. Požiadavky zákazníkov na informácie dopravného systému logistických 

centier vo vz ahu ku kvalite 

Jedným z cie ov dopravného systému logistických centier je porovnate nos  (merate nos ) 

pre zákazníka, aby si mohol vypo íta  užito nos  použitia systému. Všeobecne platí, že hlavnými 

faktormi, ktoré zaujímajú zákazníka sú as prepravy a cena za prepravu. Tieto údaje sme získali 

z realizovaného prieskumu, týkajúceho prepravy zásielok v železni nej nákladnej preprave. 

Prieskum sme zrealizovali v priebehu troch týžd ov, 12., 13. a 14. týžde  roku 2013. Dotazník 

prieskumu obsahoval šestnás  otázok, ktoré mali odhali  skuto nú zákazníkom vnímanú úrove

kvality pre jednotlivé kategórie kritérií, ktoré stanovuje norma STN EN 13 816 pre oblas  logistiky 

a služieb.  

Základným súborom dotazníkového prieskumu bol súbor 74 zákazníkov Železni nej 

spolo nosti Cargo Slovakia, a.s. pre oblas  západného a stredného Slovenska. Z dôvodu 

objektívnosti výsledkov bol zber vykonávaný po as celých dní vrátane skorých ranných a 

neskorých ve erných hodín, po as pracovných dní a taktiež sobôt a nedie . Rovnako pre 

objektívnos  údajov bolo dopytovanie  doplnené aj prieskumom uskuto neným na jednotlivých 

hlavných uzlových staniciach vlakov železni nej dopravy. 
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Osobné dopytovanie bolo uskuto nené priamou komunikáciou s respondentmi. Zvolené 

osobné dopytovanie zaru ilo, že prieskum oslovil reprezentatívnu vzorku konkrétneho úseku 

a konkrétnych prepravcov a poskytol nám aj správne spätné väzby. 

Dotazníkom sme zistili minimálne požiadavky na informa ný systém v dopravnom systéme 

logistických centier: 

• dostupnos  informácií – ako najjednoduchšie získa  informácie v reálnom ase pred, 

po as a po skon ení dopravných procesov v dopravnom systéme logistických centier 

( ahký - intuitívny prístup cez smartphone aplikácie, elektronické ozna ovanie, 

elektronický obchod). Stanovenie minimálnych štandardov – úrovne kvality pre 

dostupnos  informácií dopravného systému logistických centier, 

• správnos  informácií – udská práca s informáciami (presnos ) pri editovate ných 

informáciách. Minimalizovanie chybných informácií zavádzaním automatizovaných 

systémov na automatizované spracovanie dát pomocou konverzných systémov alebo 

pomocou databázových systémov, 

• v asnos  informácií – on-line, prepravné informácie s asovou platnos ou 

(odpo ítavanie), aby zákazník mal istotu a preh ad pri asových tarifách cestovného, pri 

dynamických informáciách napríklad o zmenách v organizácii dopravy, odchodoch 

spojov, plánovaní ciest, 

• preh adnos  informácií – jasné informácie, ahko pochopite né, zrozumite ne 

usporiadané, ich správna štruktúra, spreh adnenie dopravného a tarifného systému 

napríklad intervalový režim, tarifné zóny, rozsah zobrazovaných informácií pod a 

technicko-prevádzkových štandardov, 

• rýchlos  poskytnutia informácií – sie ové verzie IS, možnos  okamžitej aktualizácie 

informácií, jedným dotykom ma  možnos  zobrazenia všetkých požadovaných 

informácií, 

• zálohovanie dát – vytváranie záložných kópií dát slúži na obnovovanie živých dát, ak 

dôjde k poškodeniu alebo zni eniu dát. Zálohovanie dát môže by  manuálne alebo 

automatické prostredníctvom  komprimácie alebo šifrovaním úložísk dát, 

• univerzálnos  systémov – prepojite nos  systémov, jednotný informa ný systém 

(napríklad ozna enie dráhových vozidiel), opakom je, ak výmena údajov s inými IS nie je 

možná, alebo je ve mi prácna,  
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• platformová nezávislos  – IS dokáže používa  multiplatformové jazyky (Windows, 

Linux, Mac OS, Unix), 

• integrovaný vyh adáva  dopravných spojení – oblas  vyh adávania informácií sa 

zaoberá reprezentáciou, uchovávaním, organizáciou a dostupnos ou informácií. Cie om 

je získa o najrelevantnejšie informácie o požadovanom objekte (dopyte po 

informáciách), 

• viacvrstvová a modulárna architektúra - viacvrstvový systém používa na komunikáciu 

s okolím nieko ko úrovní, pri om každá z nich komunikuje len so svojou najbližšou 

úrov ou. Modulárny softvér sa skladá z jednotlivých modulov. Moduly sú relatívne 

nezávislé asti kódu, ktoré vykonávajú len presne vymedzenú oblas inností. Moduly 

môžu medzi sebou komunikova  len pomocou presne ur ených rozhraní. Používanie 

modulov prináša množstvo výhod, ktoré sa prejavia predovšetkým pri tvorbe 

rozsiahlejšieho IS. Modulárna architektúra umož uje nezávislý vývoj rôznych astí kódu, 

zmien, alebo úplné prepracovanie jedného modulu, ktoré neovplyvní ostatné moduly. 

V aka modulárnej architektúre môžu by  potrebné operácie s IS implementované skôr 

bez toho, aby to s ažil vývoj ostatných modulov, 

• relevantnos  informácií – sú informácie, v ktorých je zhoda medzi požadovanou 

a nájdenou informáciou, sémantický obsah informácie zodpovedá používate ovej otázke, 

• porovnate nos  informácií – slúži predovšetkým v programoch ú tovných závierok, 

vykonaných skúšok správností a štatistík.   

ím je nižšia cena za prepravu a kratší as prepravy, tým je dopravný systém logistických 

centier pre zákazníka zaujímavejší. To je základ racionálneho rozhodovania zákazníka založeného 

na prirodzenom znižovaní vlastných, ale aj celkových nákladov. Správna metodológia zostavy 

dopravného systému logistických centier je nesmierne dôležitá a prechádza rôznymi fázami, 

v rámci ktorých treba posudzova  alternatívne druhy dopravy na základe kvalitatívnych prístupov. 

Na jednotlivé fázy nadväzujú aj vývojové fázy informa ných a komunika ných technológií 

logistického centra.  
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Obr. 1 Fázy projektu funk ného informa ného systému logistického centra. 
Zdroj: autori 

2.  Modelovanie informa ného systému v dopravnom systéme logistických 

centier 

Pri modelovaní IS v dopravnom systéme logistických centier je potrebné dodržiava

postupné pravidlá a pritom prihliada  aj na  samotnú nezávislos  IS, o v prípade problémov 

umož uje ahší prechod na iný IS (iný dodávate  IS). Postupné pravidlá modelovania IS: 

• dekompozícia systému – rozklad systému na komponenty, ktoré vyhovujú danému 

stup u abstrakcie, 

• modelovanie systému – vytvorenie modelu informa ných systémov z astí 

zodpovedajúcich reálnemu skúmanému procesu, 
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• simulácia – experiment s abstraktnými modelmi za ú elom odskúšania správania IS 

v reálnych podmienkach,  

• kompozícia – zostavenie IS z jednotlivých astí na báze výsledkov simulácie. [2] 

Pred spustením IS do prevádzky je potrebné vykona  skúšku IS, krátkodobá odha uje 

niektoré nedostatky IS, no skoro vždy po dlhšom používaní IS sa prejavia závažnejšie neo akávané 

chyby, alebo zmeny v IS, ktoré je potrebné eliminova  alebo úplne odstráni . Ak je potrebné 

z dôvodu neúnosných obmedzení používaného IS prejs  na nový IS, platí zásada tvorby nového IS: 

potrebný nový IS vytvori  s novými údajmi, nie je správne kopírova  údaje zo starých IS, nako ko 

sa s tým prekopírujú aj chyby, alebo nedostatky IS.

3.  Informa né systémy používané v dopravnom systéme logistických centier 

V dopravnom systéme logistických centier, ktorý má fungova  ako jednotný celok, je 

potrebné pozna iastkové IS, ktoré sú používané v jednotlivých zmluvných dopravných 

podnikoch. Základné rozdelenie IS používaných v sú asnosti: 

a) ekonomické systémy 

b) prevádzkové systémy 

c) dochádzkové systémy 

d) plánovacie systémy [3] 

Z uvedeného vyplýva, že prepojite nos  jednotlivých IS je ve mi dôležitým faktorom, ktorý 

môže spôsobova  až nefunk nos  celého systému. Z tohto dôvodu je potrebné v dopravných 

podnikoch venova  problematike prepojite nosti systémov dostato ne ve ký priestor. Spôsob akým 

sa informácie v systéme prepájajú a vytvárajú súvislosti jeden medzi druhým je z poh adu 

funkcionality systému kritická. Je to hlavne z dôvodu existencie hlavného cie a systému – 

orientácie na zákazníka. Platí všeobecná zásada, že väzby sú dôležitejšie ako informácie samotné a 

z tohto sa formuje a šíri spätná väzba na požiadavky informa ného systému.  

4. Skúmanie slabých miest informa nej podpory dopravného systému 

logistických centier 

alším zdrojom informácií príspevku bol elektronický dotazník realizovaný v mesiaci 

február v roku 2013. Obsahoval štrnás  otázok, ktoré mali odhali  najvä šie a najmenšie chyby 

informa nej podpory dopravných systémov logistických centier. Základným súborom 

dotazníkového prieskumu bol súbor 40 podnikov pôsobiacich v oblasti nákladnej dopravy 
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Žilinského kraja. Z uvedeného dotazníka sme analýzou získali výstupné informácie, ktoré sú 

preh adne v grafickom spracovaní uvedené na obrázkoch .2 a 3. 

Obr. 2 Porovnanie poruchovosti informa ných systémov používaných v podnikoch 
pôsobiacich v oblasti nákladnej prepravy Žilinského kraja. 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Obr. 3 Porovnanie poruchovosti prevádzkových informa ných systémov používaných 
v podnikoch pôsobiacich v oblasti nákladnej prepravy Žilinského kraja. 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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5.  Orientácia na zákazníka ako základný cie  zvyšovania informa nej podpory 

kvality dopravného systému logistických centier 

Budúcnos  každého dopravného systému logistických centier je závislá na správaní 

jednotlivých skupín zákazníkov a maximalizácii miery spokojnosti a lojality zákazníkov, o možno 

dosiahnu  pomocou nasledujúcich nástrojov:  

• systematické preskúmavanie požiadaviek zákazníkov - o potrebuje zákazník (aké 

informácie ho zaujímajú), ako požaduje informácie (formát a forma poskytovania 

informácií), aké využíva informa né kanály, 

• rýchle a efektívne uspokojovanie týchto požiadaviek – systémový prístup k riešeniu 

požiadaviek, napríklad zriadenie telefonickej linky prvého kontaktu pre pripomienky 

zákazníkov, 

• previazanos  cie ov kvality s potrebami a o akávaním zákazníkov – ciele 

dopravných podnikov stanovi  s oh adom na sú asné a budúce potreby zákazníkov, o 

potrebujú zákazníci v sú asnosti a o budú chcie  v budúcnosti, 

• systematické meranie spokojnosti a lojality zákazníkov – audit a pravidelné 

monitorovanie, meranie spokojnosti zákazníkov aj prostredníctvom informa ného 

systému, 

• rozvoj a riadenie vz ahov so zákazníkmi – rozvoj zamestnancov, podniku, zlepšenie 

vzájomne výhodných vz ahov, zistenie aké majú zákazníci iné možnosti,  

• rozvoj vz ahov aj s alšími zú astnenými stranami ( verejná správa, úrady) – 

zlepšenie vzájomných vz ahov, informácie v IS one touch. 

Prínosy informa nej podpory dopravného systému logistických centier možno definova

týmto spôsobom: 

• zníženie prácnosti a tým aj úspora asu, automatizácia rutinných inností, zníženie 

podielu manuálnej práce, 

• zníženie chybovosti pri vytváraní a prenose dát vplyvom udského faktora (napr. 

využitím systému QR kódov), 

• vyššia efektívnos  vnútropodnikových prevádzkových procesov v rámci dopravných 

podnikov, riadiacich procesov v rámci dopravného systému logistických centier, 

efektívny prístup k informáciám, prepojenie všetkých informácií do jedného celku a ich 
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sprístupnenie všetkým užívate om, zníženie prevádzkových nákladov, zlepšenie 

ekonomických výsledkov hospodárenia, 

• pružná komunikácia a vzájomná informovanos , 

• vyššia konkurencieschopnos , zjednotenie užívate ského prostredia informa ného 

systému (web, fax, call centrum, e-mail,...), 

• monitorovanie, meranie a vyhodnocovanie výkonov jednotlivých pracovníkov, 

• archivácia interných a externých dokumentov. 

Záver  

Z vykonaných výskumov vyplynulo, kde sa naj astejšie vyskytujú chyby v informa ných 

systémoch a teda úzke miesta systémov. Tieto úzke miesta sú následne predmetom skúmania za 

ú elom ur enia nápravných opatrení a ich následnú implementáciu do predmetných informa ných 

systémov. Odstránením úzkych miest dôjde k zvýšeniu kvality informácií, ktorá je naliehavou 

podmienkou udržania podnikov v konkuren nom podnikate skom prostredí. alší výskum 

poukázal, že dopravným podnikom informa né a komunika né technológie pomáhajú hlavne 

v oblastiach monitorovania, merania a vyhodnocovania vlastných výkonov, alej v archivácii 

a elektronizácii dokumentov.  

To vedie ku skuto nosti poznania vlastných procesov a tým k vysokej efektivite 

prevádzkových a riadiacich procesov. Teda kvalitné informa né a komunika né technológie 

pozitívne vplývajú na kvalitu ponúkaných služieb, o ovplyv uje i zákazníkov. Rovnako tieto 

prínosy pomáhajú k vzájomnej porovnate nosti dopravných podnikov a možnosti zistenia súvislosti 

medzi kvalitou riadenia dopravných procesov a výkonovými parametrami príslušných ponúkaných 

služieb. Orientácia na zákazníka zostáva aj na alej prvoradou úlohou informa ných 

a komunika ných technológií dopravného systému logistických centier. alšou dôležitou úlohou je 

samotné modelovanie a riadenie týchto technológií. 

Správnym výberom skuto ných požiadaviek zákazníka a požadovanej úrovne kvality 

služieb, možno sledova  a vyhodnocova  kvalitu informa ných a komunika ných technológií 

v logistických centrách. Na tomto základe je nevyhnutné uskuto ova  aj interný audit, ktorý je 

nevyhnutný z h adiska strategických rozhodnutí v praktickej prevádzke dopravných podnikov.  

Zlepšovanie kvality služieb je náro né vzh adom na ich nutnú previazanos , aby celkový 

úžitok bol pre zákazníka o najvyšší. Je to dlhodobý a nikdy nekon iaci proces. Požiadavky 

zákazníkov sú rôznorodé a neustále sa menia. Je len otázkou asu, kedy bude každá organizácia, ak 
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bude chcie  na trhu uspie , nútená investova  všetko svoje úsilie do kvality a snaži  sa o neustále 

uspokojovanie potrieb svojich zákazníkov, o možno len ich dokonalým poznaním.  

Príspevok vznikol v rámci riešenia grantového projektu KEGA 012ŽU-4/2012 „Inovácia 

metód výu by laboratórneho dopravného výcviku v študijnom programe železni ná doprava“ na 

Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline a v rámci riešenia 

grantovej úlohy VEGA 1/0188/13 „Prvky kvality integrovaného dopravného systému pri efektívnom 

poskytovaní verejnej služby v doprave v kontexte globalizácie“, ktorý je riešený na Katedre 

železni nej dopravy, FPEDAS, Žilinskej univerzity v Žiline.
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VÝZNAM ZOSTAVOVANIA PLÁNU DOPRAVNEJ 

OBSLUŽNOSTI V ZABEZPE OVANÍ HROMADNEJ OSOBNEJ 

DOPRAVY 

Abstrakt: lánok sa zaoberá dôležitos ou zostavovania plánu dopravnej obslužnosti 

v zabezpe ovaní hromadnej osobnej dopravy. V prvej asti je analyzovaný sú asný stav 

obstarávania dopravnej obslužnosti v SR. Ostatné asti sú zamerané na nevyhnutnos  zostavovania 

plánu dopravnej obslužnosti a na jeho štruktúru. 

K ú ové slová: verejná doprava, plán, efektívnos   

Úvod 

Osobná doprava je neoddelite nou sú as ou každodenného života a je dôležitá pre rozvoj 

každej spolo nosti. Predstavuje nástroj štátu pre plnenie prepravných potrieb a to na požadovanej 

úrovni a v požadovanom rozsahu. Cie om je vytvorenie podmienok na zaistenie kvalitnej dopravy 

a jej ekonomických, sociálnych a ekologických dopadov pre spolo nos . V sú asnej dobe sa 

stretávame s nárastom individuálnej automobilovej dopravy, ktorá spôsobuje, hlavne vo vä ších 

mestách, zvýšenie dopravného prúdu.  

Tento jav sa následne odzrkad uje na plynulosti dopravy a má negatívny dopad na po et 

dopravných nehôd a životné prostredie. Jedným zo spôsobov riešenia tohto problému je podpora a 

rozvoj verejnej osobnej dopravy. Zmyslom zabezpe enia dopravnej obslužnosti je uspokojenie 

prepravných požiadaviek obyvate stva z poh adu ich základných potrieb akými sú dochádzanie do 

práce, škôl, i zdravotníckych zariadení. Cie om príspevku je preto poukáza  na potrebu 

optimalizácie zabezpe enia dopravnej obslužnosti, pri ktorej dôležitú rolu zohráva správne 

zostavenie plánu dopravnej obslužnosti, prostredníctvom ktorého je možné udrža  alebo zvýši

po et cestujúcich prepravených hromadnou osobnou dopravou a taktiež zabezpe i  ekonomickú 

únosnos  dopravnej obslužnosti. 

1.  Sú asný stav obstarávania dopravnej obslužnosti v SR 

V sú asnosti je dopravná obslužnos  v cestnej aj železni nej doprave v SR zabezpe ovaná 

na základe priameho zadania zmlúv. V decembri 2009 vstúpilo do platnosti nariadenie (ES) . 

1370/2007, ktoré prinieslo dôležité základné pravidlá pre výberové konanie v oblasti poskytovania 

služieb vo verejnom záujme. Toto nariadenie prinieslo predovšetkým zmeny v oblasti obmedzenia 
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priameho zadávania zákaziek. Zmluvu o službách vo verejnom záujme môže príslušný miestny 

orgán zada  priamo tretej osobe iba v prípade, ak sa priemerná ro ná hodnota služieb odhaduje na 

menej ako 1 000 000 EUR, alebo sa zmluva týka poskytovania služieb vo verejnom záujme 

v osobnej doprave v rozsahu menšom ako 300 000 km ro ne.  

Tieto hranice sa zvyšujú na 2 000 000 EUR ro ne alebo na rozsah služieb poskytnutých vo 

verejnom záujme v osobnej doprave menší ako 600 000 km ro ne, pokia  sa zmluva o službách vo 

verejnom záujme zadá priamo dopravcovi, ktorý disponuje najviac 23 vozidlami. Priamo  je možné 

taktiež zada  zmluvu o službách vo verejnom záujme v železni nej doprave (s výnimkou iných 

druhov ko ajovej dopravy, ako sú metro alebo elektri ky), maximálne však na dobu 10 rokov. [2]

i už ide o zabezpe enie dopravnej obslužnosti prostredníctvom priameho zadania (obr. 1 

A) alebo verejnej sú aže (obr. 1 B), zostavenie plánu dopravnej obslužnosti by malo by  prvým 

krokom obstarávate a, ktorý je potrebné vykona  v procese zabezpe ovania dopravnej obslužnosti 

regiónu, mesta. 

1.1 Preh ad výkonov a financovania vo verejnej autobusovej doprave  

Poskytovate om služieb bola v období rokov 2005 až 2012 na základe priameho zadávania 

zmlúv uhrádzaná kompenzácia vo výške ekonomicky oprávnených nákladov navýšených 

o primeraný zisk. Vo všetkých zmluvách uzatvorených v SR do roku 2012 je primeraný zisk 

stanovený v rozmedzí od 3,5 do 5,0 % z ekonomicky oprávnených nákladov. [3] Nasledujúce 

tabu ky 1 a 2 poskytujú preh ad o výkonoch verejnej autobusovej doprave v SR a tiež o finan ných 

prostriedkoch, ktoré boli uhradené poskytovate om pri zabezpe ení dopravnej obslužnosti. 
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Obr. 1 Optimálny postup pri priamom zadaní (A) a pri verejnom zadaní (B) 
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe [1]

Tabu ka 1: Preh ad o výkonoch vo verejnej autobusovej doprave – vnútroštátna preprava 

Rok 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 
Po et 
prepravených 
osôb (v tis. osôb) 

594 306 437 447 445 859 349 837 308 032 298 559 286 602 

Výkon v mil. oskm 8 435 7 410 7 596 6 446 4 538 4 436 4 611 
Priemerná 
prepravná 
vzdialenos  (km) 

13,96 16,74 17,08 17,64 14,04 14,19 15,39 

Zdroj: MDVRR SR 
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Tabu ka 2: Preh ad o poskytnutých finan ných prostriedkoch vo verejnej autobusovej 

doprave 

Rok 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Výška 
kompenzácie
(mil. EUR) 

26,453 37,773 51,836 64,536 71,147 97,712 99,794 106,38 

Zdroj: MDVRR SR 

Na základe vyššie uvedených údajov je možné vidie , že výkon do roku 2011 vo verejnej 

autobusovej doprave výrazne poklesol, o predstavuje oproti roku 2000 až 45 % pokles. Avšak z 

poh adu finan ných prostriedkov je zaznamenaná neustále sa zvyšujúca potreba verejného 

spolufinancovania. Pri porovnaní rokov 2000 a 2011 predstavuje tento nárast až 307 %. 

1.2 Preh ad výkonov a financovania vo železni nej osobnej doprave 

V nasledujúcich tabu kách 3 a 4 je uvedený vývoj výkonov železni nej osobnej dopravy 

a rozsah finan ných prostriedkov uhradených prevádzkovate om. Z h adiska dotácií do osobnej 

železni nej dopravy pri porovnaní rokov 2000 a 2011 je zaznamená zvýšená potreba finan ných 

prostriedkov z verejných zdrojov a to o takmer 27 %. Avšak z h adiska výkonov má železni ná 

osobná doprava v posledných rokoch stagnujúci vývoj. Pokles výkon oproti roku 2000 bol 

zaznamenaný na úrovni 15 %. 

Tabu ka 3: Preh ad o výkonoch v železni nej osobnej doprave 

Rok 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 
Po et 
prepravených 
osôb (v tis. osôb) 

64 332 47 868 46 326 45 591 43 761 43 725 44 591 

Výkon v mil. oskm 2 870 2 182 2 165 2 296 2 264 2 309 2 431 
Priemerná 
prepravná 
vzdialenos  (km) 

42,96 43,23 45,32 47,11 48,51 49,57 51,15 

Zdroj: MDVRR SR 

Tabu ka 4: Preh ad o poskytnutých finan ných prostriedkoch v železni nej osobnej doprave 

Rok 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Výška 
kompenzácie 
(mil. EUR) 

161,62 116,60 139,77 159,85 165,97 270,33 228,11 205,0 

Zdroj: MDVRR SR 
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2.  Plán dopravnej obslužnosti 

Predpokladom pre efektívne zabezpe enie dopravnej obslužnosti územia (regiónu, mesta) je 

spracovanie plánu dopravnej obslužnosti, na základe ktorého sa alej realizuje objednávanie 

dopravnej obslužnosti.  

Pod a sú asne platných predpisov je v SR potrebné zostavova  plán dopravnej obslužnosti, 

avšak pre každý región sa zostavujú dva plány – jeden pre autobusovú dopravu a druhý pre 

železni nú dopravu. Pre autobusovú dopravu sa zostavuje plán dopravnej obslužnosti pod a zákona 

. 56/2012 Z. z. o cestnej dopravy a pre železni nú je právnym východiskom zákon . 514/2009 Z. 

z. o doprave na dráhach. 

2.1 Spracovanie plánu dopravnej obslužnosti 

Plán dopravnej obslužnosti je strategický dokument významný pre regionálny rozvoj 

a stabilitu územia. Správne spracovanie plánu dopravnej obslužnosti a následne výber dopravcu 

zais ujúceho dopravnú obslužnos  by mali vies  k efektívnemu využívaniu verejných zdrojov. 

V sú asnosti možno bada  ur itý spolo enský tlak pri zostavovaní tohto dokumentu na zmenu 

pomeru využívania dopravnej ponuky v prospech železni nej dopravy, ktorá by mala by

chrbtovou, nosnou as ou dopravy. To súvisí s rozsahom siete železníc, jej významom a tým, že je 

považovaná za ekologickejšiu oproti cestnej doprave.  

Pri zostavovaní plánov aj nutné bra  do úvahy aj štandardy kvality pod a ktorých bude 

dopravná obslužnos  posudzovaná. Spracovanie plánov jednotlivými regiónmi by malo podlieha

zjednotenému obsahu a rozsahu. Jednotné spracovanie napomôže kompatibilite jednotlivých plánov 

dopravnej obslužnosti hlavne pri zais ovaní dopravnej obslužnosti územia presahujúceho 

administratívne hranice krajov, ale aj napríklad pri zais ovaní dia kovej železni nej dopravy, kde 

by mal dopravný plán kraja nadviaza  na dopravný plán štátu. 

2.2 Základné údaje 

V úvodnej asti plánu dopravnej obslužnosti by mali by  uvedené údaje spracovate a a 

objednávate a.  

Podkladmi pre plán dopravnej obslužnosti by mali by : 

• dopravný plán štátu, 

• dopravné plány susedných krajov, 

• dopravné plány miest a obci, 

• pravidelné dopravné prieskumy zis ujúce údaje o prepravných potrebách. 
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2.3 Analýza sú asného stavu 

Dopravný plán by mal pre názornos  obsahova  riešenia na mapových podkladoch 

s príslušným komentárom. Mapové podklady znázornia trasy železni ných a cestných sietí, vrátane 

ozna enia ich kategórií, stanice a zastávky. V tejto asti sú podrobené analýze základné parametre 

verejnej dopravy zapojenej do zaistenia dopravnej obslužnosti územia. Ak je v území riešená 

doprava formou IDS je potrebné uvies  jeho rozsah, zapojené druhy dopravy, aké sú optimaliza né 

opatrenia, popísa  jednotný informa ný systém a jednotný tarifný systém. Sú as ou analýzy musia 

by  údaje o dopravcoch. 

2.4 Posúdenie sú asného stavu 

Jedná sa o kritickú analýzu sú asného stavu, kde sa porovnávajú sú asné podmienky so 

stanovenými kritériami kvality. Vychádza  pritom možno z podkladov ako z koncep ných 

a strategických materiálov, dopravných prieskumov, požiadaviek obcí, poznatkov dopravcov, 

pripomienok cestujúcich a pod. 

Hodnotia sa tieto oblasti: 

• infraštruktúra (kapacita infraštruktúry a jej dostupnos ), 

• prevádzka (kapacita a po et liniek a spojov, dopyt a ponuka pre kapacitu), 

• stav vozidlového parku (vek a bezbariérový prístup), 

• stav integrácie, 

• ekonomické údaje (vývoj objednávaných výkonov v nadväznosti na dotácie z verejných 

rozpo tov), 

• vplyvy na životné prostredie. [5] 

2.5 Rozvoj územia v riešenom asovom horizonte 

Každé územie sa v ase mení vplyvom zmien ekonomických, sociálnych a prírodných. 

Z h adiska tvorby dopravného plánu sú dôležité tieto faktory: 

• demografický vývoj, 

• urbanistický vývoj, 

• rozmiestnenie inštitúcií školských, zdravotníckych a verejnej správy. 

2.6 Ekonomická as  plánu 

Finan ná stránka je tou najdôležitejšou, pretože na základe ceny sa uskuto uje aj výber 

dopravcu pre poskytovanie služieb vo verejnej doprave. Preto je v pláne dopravnej obslužnosti 
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dôležité uvies  predpokladanú výšku úhrady dopravcom zais ujúcim výkony vo verejnej osobnej 

doprave. Tento odhad sa vykonáva na základe existujúcich zmlúv uzavretých s dopravcami, no 

treba vzia  na vedomie že výšku úhrady budú ovplyv ova  zmeny ako zmena rozsahu dopravných 

výkonov alebo zmena kvality vozidlového parku. 

Záver 

Predpokladom pre efektívne zabezpe enie dopravnej obslužnosti územia (regiónu, mesta) je 

spracovanie plánu dopravnej obslužnosti, na základe ktorého sa alej realizuje objednávanie 

dopravnej obslužnosti. V sú asnom období sa zostavujú plány dopravnej obslužnosti bez analýzy 

možných prestupov alebo súbežnosti spojov s iným druhom dopravy. Je nutné, aby plán dopravnej 

obslužnosti pre celú regionálnu hromadnú osobnú dopravu bol spracovaný jedným obstarávate om 

pre autobusovú aj železni nú dopravu.  

V tomto pláne musia by  identifikované hlavné ciele a na základe týchto cie ov je potrebné 

nastavi  rozsah dopravnej obslužnosti autobusovou a železni nou dopravou s prioritnou 

požiadavkou koordinácie cestovných poriadkov medzi jednotlivými druhmi dopravy. Pre efektívne 

zabezpe ovanie dopravnej obslužnosti by bolo vhodné delegova  právomoci za železni nú 

regionálnu dopravu na samosprávne kraje s presunom aj prislúchajúcich finan ných prostriedkov, 

ktoré v sú asnosti plynú do železni nej osobnej dopravy. 

Príspevok je spracovaný v rámci riešenia inštitucionálneho výskumného projektu - 

3/KCMD/2013 „Vz ah medzi kvalitou hromadnej osobnej dopravy a ekonomikou dopravy“. 
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SYNCHRONIZATION OF PRODUCTION AND SUPPLIES WITH 
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ABSTRACT 

The current competitive situation in the market requires a professional approach to the customer, 

understanding their requirements and long-term cooperation. This modern approach provides 

Customer Relationship Management. In manufacturing companies, they can not be solved 

separately the production, distribution and purchase of raw materiál. These activities need to be 

synchronized to gain competitive advantege in the market.  
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SYNCHRONIZACE VÝROBY A DODÁVEK S VYUŽITÍM CRM 

Abstrakt: Sou asná konkuren ní situace na trhu vyžaduje profesionální p ístup k zákazníkovi, 

pochopení jejich požadavk  a dlouhodobou spolupráci. Tento moderní p ístup poskytuje Customer 

Relationship Management. Ve výrobních podnicích výroba, distribuce a nákup surovin nemohou 

být ešeny odd len . Tyto innosti musí být synchronizovány, aby se získala konkuren ní výhoda 

na trhu. 

Klí ová slova: synchronizace, výroba, dadávky, CRM 

Úvod 

Rychlost, s jakou se dnešní sv t dynamicky rozvíjí, je neuv itelná. V sou asném 

konkuren ním prost edí má zákazník nespo etn  možností jak si vybrat daný výrobek nebo službu, 

to nutí i velké firmy k návratu ke ko en m obchodu a tím vyvolává nezbytnost znát p esné pot eby 

svého zákazníka, navázat s ním kontakt a udržovat s ním vztah, který je  p edpokladem jeho 

op tovného návratu. Moderní p ístupy se ale snaží jít op t o n co dále a s t mito informacemi 

pracovat a využít je v maximální možné mí e. Tento p ístup se nazývá „ ízení vztah  se 

zákazníky“ neboli Customer Relationship Management (CRM). 

Firmy se v dnešní dob  snaží vyráb t p esn  to, co se práv  na trhu žádá. V d sledku 

globalizace se stále ast ji setkáváme s velkými, mezinárodními spole nostmi, které se snaží 

uspokojit pot eby zákazník  po celém sv t , nebo alespo  v n kolika státech i regionech.  

Pokud už tedy spole nost vyhraje boj o zákazníka a získá kýžený trh, je více než nutností 

dostate n  tento trh zásobovat finálními produkty, a to v as a v požadovaném množství. K  výrob

finálního produktu je mnohdy pot eba více zdroj  z r zných oblastí, které je t eba zajistit. Poté 

následuje co nejefektivn jší výroba a samoz ejm  distribuce k zákazníkovi. Na  tento logistický 

proces je kladen stále v tší d raz. Majitelé spole ností jsou p irozen  orientováni zejména na 

finan ní výsledky. 

Customer Relationship Management 

Customer Relationship Management znamená aktivní tvorbu a udržování dlouhodob

prosp šných vztah  se zákazníky. Komunikace se zákazníky je p itom zajišt na vhodnými 

technologiemi, které p edstavují pro akcioná e i zam stnance firmy samostatné procesy s  p idanou 

hodnotou. Jedná se o „komplexní metodiku vytvá ení výhodných a ekonomicky prosp šných vztah

se zákazníky s d razem na cílenou kvalifikaci personálu s využitím metod sociální psychologie, 
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integraci a další rozší ení stávajících technologií a také na správné nasm rování obchodních 

proces  a vým nu hodnot mezi organizací a zákazníkem“. [5, s. 32] 

CRM p edstavuje integrovaný podnikový proces pro diferencovanou komunikaci 

s jednotlivými segmenty zákazník . Cílem je získání, uspokojení a udržení klient , jak stávajících, 

tak nových.

P estože každý zákazník pro spole nost v tšinou znamená zisk, ídit veškeré vztahy se  

zákazníky stejným zp sobem není možné ani výhodné. Zákazníci mají jiný charakter, potenciál i 

ziskovost pro spole nost.  

Pro vhodné rozd lení zákazník  zle použít nap . Paretova pravidla, které íká, že 20 % 

zákazník  p ináší organizaci 80  % p íjm . M žeme ho využít z hlediska jejich rentability. 

Klí ovým úkolem pak je identifikovat t chto 20 % zákazník  a vytvo it pro n  speciální strategie, 

nebo tyto zákazníky (v p ípad  velkého po tu) dále rozd lit do skupin.  

Všeobecn  by m ly být rozd leny do jednotlivých portfolií všechny vztahy se zákazníky. 

Pro každé portfolio by pak m la být vytvo ena jednotlivá strategie vztahu, a to tak, aby zajistila 

maximální r st hodnoty tohoto vztahu. U každé skupiny je d ležité ur it hodnotový potenciál. Ten 

lze m it p edevším v  pen žních jednotkách. 

Hodnotu pro zákazníka (customer value) lze charakterizovat jako „vztah mezi uspokojením 

pot eby a zdroji použitými pro dosažení tohoto uspokojení“ [4, s. 36].  

Každý zákazník se snaží dosáhnout maximálního užitku p i vynaložení ur ité výše 

pen žních prost edk . Cílem každé spole nosti je udržení tohoto zákazníka pro další nákup nebo 

pravidelný odb r zboží, je tedy nutné s ním udržovat vztah a vym ovat informace. Tento vztah 

m žeme rozd lit do 3 fází:  

• navázání vztahu,  

• udržování / budování vztahu,  

• ukon ení vztahu.  

Zejména ve fázi navazování vztahu jsou d ležité emoce, které se v managementu asto 

podce ují. Firma pot ebuje od zákazníka zjistit co nejvíce informací, které vedou k pot eb  nákupu 

zboží a služeb. Na t chto emocionálních ko enech poté vzniká vztah trvalého charakteru mezi 

dodavatelem a zákazníkem, který ústí ve vzájemnou d v ru, která m že být rozhodujícím faktorem 

v trvalých vztazích mezi spole nostmi.  
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Logistické náklady  

Logistické innosti synchronizují innosti, které zajistí pohyb mezi místem výroby a  

místem spot eby. Jedná se o zajišt ní a dopravu materiálu pot ebného k výrob , samotná výroba a 

distribuce k zákazník m (místo spot eby). 

Pro ur ení optimálního druhu dopravy je nutné brát celkový pohled na problematiku. Ne 

vždy nejlevn jší druh dopravy p inese nejnižší náklady. Mohou totiž vzr st náklady jiné, nap . na 

skladování. 

„Celkové logistické náklady zahrnují dopravní náklady, manipula ní náklady, náklady 

skladového hospodá ství, náklady balení, náklady zpracování objednávky (objednací náklady), 

náklady na evidenci, náklady zahájení provozu, náklady výdeje zásob.“ [1, s.198] 

Snížení náklad  vede ke zvýšení konkuren ní výhody na trhu a možnému zvýšení objemu 

obchodovaného zboží i služby 

Logistické systémy 

V sou asné dob  se logistické systémy stále rozvíjejí. Nelze samostatn ešit oblasti výroby, 

distribuce a nákupu surovin. Mohlo by pak docházet k vytvá ení díl ích cíl , které by  se v 

d sledku mohly rozcházet, spole nost by pak nemohla fungovat správn , protože s  nejv tší 

pravd podobností by nebylo možné vše sladit tak, aby podnik pracoval efektivn  a  dodával 

zákazníkovi produkt v takovém množství, kvalit  a ase, jaké si on p eje. Je tedy nutné tyto innosti 

zkoordinovat. 

„Jen systémové ešení logistického procesu umož uje efektivn  sladit požadavky ekonomické 

výroby s pružným uspokojováním pot eb zákazník .“ [4, s. 12]  

Existuje n kolik logistických systém  (technologií), které pomocí r zných metod pomáhají 

seskupit a ídit jednotlivé logistické operace tak, aby celý et zec fungoval optimáln . Tedy s co 

nejnižšími náklady zajistit požadavky zákazníka. Spole n  s  rozvojem moderní logistiky vznikly (a 

nestále vznikají a rozvíjí se) r zné logistické technologie. Mezi nejznám jší a nejd ležit jší 

technologie m žeme za adit:  

Kanban  

Bezzásobová technologie vyvinutá firmou Toyota Motors, která se osv d uje p edevším pro 

ty díly, které se používají opakovan . Využívá se zde tzv. tažný princip, kdy následný d j (spot eba 
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polotovaru) ídí d j p edchozí (výroba polotovaru). Není zde pot eba využívat výpo etní techniku, 

vše funguje na principu vizualizace s pomocí nap . karet.  

Just in Time  

Technologie, jejímž cílem jsou „nulové“ zásoby. Nutností jsou koordinované innosti, resp. 

dodávky odb rateli, a to takovým zp sobem, že zásoby se stávají zbyte nými. Hlavní 

charakteristiky jsou dokonalá (prov ená) kvalita dodávaných materiál , maximální spolehlivost 

dodávek, což také souvisí s blízkým vztahem mezi odb ratelem a dodavatelem a  dokonalé 

informovanosti obou stran.  

Quick Response  

Technologie pro et zce se spot ebním zbožím, kde se ídí zásoby a zvyšuje efektivita díky 

urychlení toku zásob. Týká se zboží, které jde z výroby p es velkoobchody až  do  maloobchodních 

sítí. Každý objekt zde sdílí maximální množství informací o  prodejích, objednávkách a zásobách s 

ostatními. P edpokladem je zavedení automatické identifikace zboží na bázi árových kód  a 

elektronická vým na dat mezi lánky et zce.  

Efficient Consumer Response  

ECR neboli efektivní reagování na p ání zákazníka je zam eno p edevším na rostoucí úlohu 

spot ebitele a na efektivní spolupráci obchodních partner . Hlavními p ínosy jsou rychlý ob h 

zboží, vy azení neprodejných výrobk , snížení provozních náklad . Dodavatel by  m l t žit 

p edevším z lepšího plánování výroby a uspo ení logistických náklad .  

Hub and Spoke  

Této technologie se využívá zejména p i p eprav  zboží na velké vzdálenosti, nej ast ji 

mezi samotnými kontinenty. Zboží je sdružováno na jeden dopravní prost edek, který má velkou 

kapacitu, a poté p evezeno na konkrétní místo, kde se rozd luje a dopravuje p ímo na místo ur ení.  

Cross-Docking  

V dnešní dob  velmi využívaná technologie pro potravinové et zce. Využívá se zde 

za len ní distribu ních center do dodavatelského et zce. V t chto centrech se pak soust e uje 

zboží od n kolika dodavatel , které je dodáváno do maloobchodních sítí na druhé stran .  

Kombinovaná p eprava  

Intermodální p eprava, jejíž p evážnou ást zajiš uje železni ní, vnitrozemská vodní, 

námo ní doprava; svoz a rozvoz se provádí silni ní dopravou. Velmi asto se kombinuje železni ní 
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a silni ní doprava. Mezi výhody pat í ušet ené náklady na manipulaci skladování, pokud se využijí 

vhodné p ekládací mechanismy, usnad uje se a zrychluje p ekládka. Ve  srovnání se silni ní 

dopravou se zefektivní p i v tších p epravních vzdálenostech.  

Automatická identifikace  

Technologie, kde se využívá informací o uložení a pohybu jednotlivých výrobk . P ínosné 

zejména pro distribu ní centra.  

Záv r 

V odborné práci je zpracován p ehled náklad  v dopravním sektoru. Dopravní náklady jsou 

jenom ástí náklad  výrobního podniku. Každý zodpov dný podnik musí ídit a snižovat svoje 

výrobní a logistické náklady. Jedná se o stálé zlepšování proces . 

V posledních letech se výrobní podniky snaží implementovat logistické systémy, které 

spojují oblasti výroby, distribuce a nákupu. Neboli spojují dopravní, výrobní a logistické náklady 

v jeden celek, který se snaží postupn  optimalizovat. 

Díky t mto innostem je výrobní podnik konkurenceschopný, neboli m že snižovat své 

náklady a je více flexibilní na požadavky trhu (zákazník ), které se stále rychleji m ní.   

Nicmén  sou asné v decké poznání se zam uje zejména na optimalizace vstup , nap . 

optimální objednací dávky i na optimalizace proces  (Lean Six Sigma, teorie zásob). Pom rn

malý d raz je kladen na optimalizaci výstupu neboli optimalizaci struktury dodávek zákazník m. 

Chybí zde „propojení“ mezi procesem a výstupem. 

P ísp vek je publikován v rámci ešení projektu „Podpora stáží a odborných aktivit p i 

inovaci oblasti terciárního vzd lávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice, reg. .: 

CZ.1.07/2.4.00/17.0107“. Tento projekt je financován z ESF prost ednictvím OP VK a ze státního 

rozpo tu R.
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ABSTRACT 

The paper deals with the analysis of the current state in terms of an allocation of the public logistics 

center in the Slovak Republic. It contains a brief description of a SWOT analysis and then is 

focused on the strengths, weaknesses, opportunities and threats analysis from the perspective of the 

public logistics center allocation in the Slovak Republic. 
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ROZBOR SÚ ASNEJ SITUÁCIE NA SLOVENSKU Z H ADISKA 

UMIESTNENIA A UPLATNENIA VEREJNÉHO LOGISTICKÉHO 

CENTRA 

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou sú asného stavu z h adiska alokácie verejného 

logistického centra na území Slovenskej republiky. Obsahuje stru ný opis SWOT analýzy a 

následne sa zameriava na analýzu silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb z poh adu 

umiestnenia verejného logistického centra na Slovensku. 

K ú ové slová: SWOT analýza, umiestnenie, uplatnenie, verejné logistické centrum 

Úvod 

Pre správne rozhodnutie o umiestnení nejakého objektu je nutné vzia  do úvahy viacero 

kritérií. Kone né rozhodnutie môže by  u inené na základe politického rozhodnutia, pomocou 

metód tímového expertného výberu, poprípade s využitím vyriešenia matematického modelu. 

Verejné logistické centrum, ktoré by bolo nevhodne umiestnené, vzh adom na okruh potenciálnych 

zákazníkov a rozloženie prepravných prúdov, by s najvä šou pravdepodobnos ou neprosperovalo. 

Pre riešenie tejto problematiky boli doteraz využívané prevažne klasické aloka né modely, avšak je 

možné použi  aj iné metódy založené na matematickom modelovaní.

Metódy používané pre návrh umiestnenia logistických objektov sú bližšie popísané 

v odbornej literatúre. Touto problematikou sa však lánok nezaoberá.  

Pred rozhodnutím o alokácii ur itého objektu je v prvom rade potrebné vykona  detailný 

rozbor sú asnej situácie v danom území. Ideálnym spôsobom je tzv. SWOT analýza. 

1.  SWOT analýza 

Ako bolo uvedené vyššie, pred vykonaním rozhodnutia o umiestnení logistického objektu (v 

našom prípade verejného logistického centra - VLC), resp. pred výberom vhodnej metódy využitej 

pri vytváraní metodiky alokácie tohto objektu na ur itom území, je potrebné realizova  rozbor 

sú asnej situácie pomocou SWOT analýzy. 

Metóda SWOT analýzy je založená na odha ovaní interných silných a slabých stránok 

odvetvia trhu (resp. celkovej situácie trhu) a podnikate ských príležitosti a hrozieb vyplývajúcich z 

externého prostredia. Na základe zhodnotenia inite ov je možné zvoli  príslušný typ stratégie.. 
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Tabu ka 1: Jednotlivé stratégie SWOT analýzy 

Vnútorné faktory 
S – silné stránky W – slabé stránky 

V
on

ka
jš

ie
 fa

kt
or

y O -
príležitosti

SO – potenciálne najsilnejšia 
stratégia, používa silu 
organizácie k využitiu 
príležitostí 

WO – stratégia rozvoja k 
prekonaniu slabosti, aby bolo 
možné využi  príležitosti 

T - hrozby ST – používa vnútorné sily 
organizácie k prekonaniu 
hrozieb 

WT – stratégia problémov, existujú 
vonkajšie hrozby a vnútorné 
slabosti, je potrebná redukcia alebo 
h adanie partnera  

Zdroj: (Sakál, 2007), úprava autori 

Vysvetlivky: 
O - príležitosti prostredia (opportunities) – nové výrobky, služby, politické a sociálne zmeny, 
T - hrozby prostredia (threats) – nedostatok energie, konkurencia, 
S - silné stránky (strengths) – vo výskume, v manažmente, 
W - slabé stránky (weaknesses), 
WO - rastová stratégia, 
ST, WO - stabiliza ná stratégia, 
WT - útlmová stratégia. 

1.1 Rozbor príležitostí a hrozieb  

Ide o špecifikáciu hlavných príležitosti, ktoré sa v ponuke v danej oblasti, a hrozieb, ktorým 

bude potenciálne nutné eli . Príležitosti a hrozby sa tak vz ahujú k vonkajším faktorom, ktoré 

môžu ovplyvni  budúcnos innosti spolo nosti (resp. funkcie VLC na trhu). Cie om rozboru je 

navrhnú  možné akcie, ktoré by mali v maximálnej možnej miere prispie  k optimálnemu využitiu 

danej situácie s oh adom na uplatnenie VLC. 

1.2 Rozbor silných a slabých stránok 

Tie sú na rozdiel od príležitostí a hrozieb vnútornými inite mi. Silné miesta nazna ujú 

možnosti postavi  stratégiu na daných faktoroch. Naopak slabé miesta nás upozor ujú na to, o by 

malo by  zlepšené, resp, s akými problémami je nutné po íta . 

1.3 Analýza sporných otázok  

V tomto oddiele sú využité výsledky analýzy TOWS k definovaniu hlavných sporných 

otázok, ktoré je potrebné vyjasni  pred realizáciou projektu. Rozhodnutie o týchto otázkach povedie 

k následnému výberu smerovania, taktiky, cie ov a stratégie, a to na rôznych úrovniach.  

Silnými stránkami sú tie innosti alebo predpoklady pre realizáciu ur itých inností, ktoré 

ur itá strategická jednotka zvláda lepšie než konkurencia (opä  je v kontexte s VLC nutné 

považova  za strategickú jednotku samotné logistické centrum, ale taktiež SR všeobecne (pri 

vytváraní podmienok pre fungovanie VLC)). 
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Slabými stránkami sú tie innosti, ktoré organizácia zvláda horšie než konkurencia. V 

kontexte s VLC je však nutné posudzova  jednak situáciu v okolitých krajinách, ale taktiež

medziodborové porovnanie jednotlivých druhov dopravy. V nadväznosti na SWOT analýzu je 

využite né porovnanie silných a slabých stránok stratégie v porovnaní s podmienkami externého 

prostredia pomocou prístupu TOWS – Matrix. Ide o: 

• moderný nástroj pre analýzu situácie, má široké využitie (širšie než bostonská matica 

obchodného portfólia), 

• identifikátor silných a slabých stránok, ale aj príležitostí a hrozieb vo vonkajšom 

prostredí - kombinácia týchto faktorov vyžaduje rozdielne strategické vo by, 

• umož uje systematickos  strategických výberov, 

• ozna enie: T – hrozby (nebezpe ne), O – príležitosti, W – slabé stránky, S – silné 

stránky,  

• model TOWS vychádza z hrozieb (strategické plánovanie v organizáciách je asto 

vykonávané za predpokladu o akávaných kríz, problémov i hrozieb). 

• Hrozby (T) a príležitosti (O) predstavujú vonkajšie (externé) faktory, ktoré sú podstatné 

pre rozhodovanie a realizáciu podnikate ských zámerov. Slabé stránky (W) a silné 

stránky (S) je možné chápa  predovšetkým ako vnútorné (interné) faktory 

podnikate skej innosti. Rozoznávame tieto prístupy: SO (prístup „maxi – maxi“); ST ( 

prístup „maxi – mini“); WO (prístup „mini - maxi“); WT (prístup „mini – mini“). 

2.  Rozbor sú asnej situácie v SR z poh adu umiestnenia verejného logistického centra

V nasledujúcej tabu ke 2 je uvedený rozbor aktuálnej situácie pre alokáciu a uplatnenie 

VLC v podmienkach Slovenskej republiky. 
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Tabu ka 2 Analýza sú asnej situácie v SR z h adiska umiestnenia a uplatnenia VLC  
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Pozícia SR v rámci Európy, 
Kvalitné technologické zázemie (v prípade realizácie 
nových center), know-how a pracovný postup, 
Rozvíjajúca sa dopravná infraštruktúra, 
Cena pracovnej sily, 
Relatívne istý trh (v zmysle konkurencie verejných, 
nie však súkromných, subjektov), 
Dostatok poskytovate ov logistických služieb, 
Revitalizácia ,,hnedých’’ priemyselných plôch. 

Obmedzený po et vhodných pozemkov, 
Možný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily 
(vysoká miera fluktuácie), 
V prípade spolupráce s existujúcimi LC, i skladmi, 
hrozí vzájomná konkurencia a separácia inností, o 
môže viest k obmedzeniu kvality poskytovaných 
služieb, 
Nevyhovujúci sú asný technický stav a hustota 
dopravnej siete, 
Nedostato ná integrácia dopravných systémov, 
Nepružná tarifná politika národnej železni nej 
spolo nosti. 

PRÍLEŽITOSTI HROZBY 
Geografické umiestenie v rámci Európy, 
Možnos  vstupu cudzieho kapitálu (príchod 
významných investorov), 
Územie vykazuje rastový trend z poh adu ekonomiky, 
Potenciál nabalenia alších podnikate ských aktivít, 
Záujem regiónov a podnikate ov o existenciu LC, 
Možnos  získania podpory (v rôznych formách),  
Väzba na alšie podnikate ské aktivity súvisiace s 
prevádzkovaním VLC, 
Dynamické prostredie, s potenciálom rozvoja vo 
väzbe na alšie podnikate ské aktivity, 
Vznik nových prepravných a logistických re azcov na 
Slovensku a v Európe. 

Vzájomná konkurencia logistických centier (aj zo 
zahrani ia), 
Koncentrácia individuálnych skladov nadnárodných 
spolo ností (ktoré nemajú záujem využíva  VLC), 
Da ové za aženie – stabilita da ovej sústavy, 
Stabilita podnikate ského prostredia (legislatíva), 
Vzrastajúce byrokratické prekážky, 
Možná konkurencia hroziaca z okolitých krajín (s 
oh adom na rozlohu SR), 
Negatívny dopad výstavby nového LC na existujúci 
mestský systém, 
Nárast emisií v dôsledku tranzitnej dopravy v okrajovej 
asti regiónu 

Zdroj: autori

Záver 

Umiestnenie logistického objektu (logistického centra) by malo nepochybne patri  ku 

stratégii vedenia podniku (developerskej spolo nosti). Stratégia, ako sú as  strategického 

plánovania, je chápaná ako dlhodobý plán vrcholového vedenia ku konceptu správania sa 

organizácie ako celku z h adiska rozhodujúcich otázok budúceho reproduk ného procesu – vrátane 

procesov logistických. Prípravu, rozpracovanie, priebežnú adaptáciu a realizáciu stratégie možno 

rozobra  z rôznych h adísk a prístupov. Jedným z prístupov je rozbor silných a slabých stránok, 

príležitostí a hrozieb v kontexte umiestnenia a prevádzkovania logistického objektu. 
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DETERMINATION OF A RATIONAL STRUCTURE OF THE 

SECURITY SERVICE INTEGRATED LOGISTICAL SUPPORT 

SYSTEM BASED ON REGIONAL LOGISTICS CLUSTERS 

Volodymyr Sysoiev1

ABSTRACT 

Development of an integrated logistical support system for all types of national security services 

requires the solution to a problem of definition its rational structure. The methodical approach 

proposes to consider this issue as a complex of two successive optimization tasks. In the first place, 

it assumes to determine regional logistics clusters amount and then to optimize their logistics 

infrastructure. The models and methods are developed to allow optimization of the integrated 

logistical support system structure according to a real transport network communications and a 

regional supply chain by a minimal total logistics costs criterion. 
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STANOVENÍ RACIONÁLNÍ STRUKTURY BEZPE NOSTNÍ 

SLUŽBY INTEGROVANÉHO LOGISTICKÉHO PODPORNÉHO 

SYSTÉMU ZALOŽENÉHO NA REGIONÁLNÍCH LOGISTIKÝCH 

KLASTRECH 

Abstrakt: Rozvoj integrovaného podporného logistického systému pro všechny typy národních 

bezpe nostních služeb vyžaduje ešení problému definice jeho racionální struktury. Metodický 

p ístup navrhuje zvážit tuto otázku jako komplex dvou po sob  následujících optimaliza ních úloh. 

V první ad  se p edpokláda ur it po et regionálních logistických klastr  a pak optimalizovat jejich 

logistickou infrastrukturu. Modely a metody jsou vyvinuty tak, aby umož ovaly optimalizaci 

struktury integrovaného logistického podporného systému podle reálne dopravní sít  komunikací 

a regionálného dodavatelského et zce kritériem minimálních celkových logistických náklad . 

Klí ová slova: racionální struktura, bezpe nostní služba integrovaného podporného logistického

systému, regionální logistické klastry, celkové náklady na logistiku, optimalizace 

Introduction 

The objective necessity of the cooperative applying of various security services’ 

organizational formations  under current conditions, the monotony of the majority of logistical 

support they used and economical integration advantages are induce incorporation of logistical 

support departmental systems for various security services into a unified integrated system [1]. 

Whereas the present system is complex economic and geographically distributed, the structurization 

task arises by a territorial principle [2].  

In conditions of reduction of the security services’ costs level in transitional economy 

countries, rational structure developing of the integrated logistical support system is relevant and 

provides cost of maintaining economy. According to a logistic nature of the supplying processes, it 

is appropriate to structurize integrated system based on the regional logistics clusters. It enables to 

organize security services’ organizational formations effective logistical support through 

minimization of reserve stocks maintenance costs in a multilevel storage system and logistical 

stocks delivery. 
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1.  The methodical approach 

Structure of the integrated logistical support system includes two components: organization 

management structure and logistics infrastructure. The first represents composition of system 

management items, their communications and subordination. The second is considered as a set of 

elements used for logistics processes implementation and facilitated to a logistic tasks solution [3].

The integrated system structurization based on cluster methodology assumes regional 

logistics clusters formation, as basic structural composition of system logistics infrastructure. In 

modern science, the regional logistics clusters are considered as a region localized group of 

companies and organizations. Such companies co-operate or compete with each other, provide all 

types of logistics services bound up with the goods movement and processing in order to achieve 

particular economic effect and implement the area competitive advantages [4, 5]. 

In contrast to business environment, the regional logistics clusters of the integrated logistical 

support system are geographically localized non-profit association of their logistics infrastructure 

objects. The key elements of these territorial formations are: 

•  the regional logistics centers implemented the logistics functions (procurement and 

supply organization, resources distribution) and at the same time the regional management 

agency functions of the integrated logistical support system (planning, organization, 

control and regulation of the organizational formations  logistics processes located in the 

region); 

•  the regional transport and storage complexes by type of collateral that implement the 

functions of bulk buying, extra goods storage, cargo processing, logistical resources 

distribution and delivery to the storages of the security services’ organizational formations  

located in allotted regions. 

Starting from this, it is proposed to divide the task of determining of a rational structure of 

the security service integrated logistical support system into two successive optimization tasks. 

Firstly, it assume to determine rational regional logistics clusters amount and then to optimize their 

logistics infrastructure. 

2.  Determination of the optimal regional logistics clusters amount

The task of determination of the rational regional logistics clusters amount is an 

optimization task of structurization. The mathematical model of determination of the rational 
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regional logistics clusters amount is proposed in order to solve aforecited task and formed by the 

minimum total logistics costs criterion. Generally, the total logistics costs include: 

•  total regional warehouse maintenance costs; 

•  total store keeping costs at the regional warehouses; 

•  total transportation costs for resources delivery from central warehouses to each cluster’s 

regional warehouses; 

•  total transportation costs for resources delivery from regional warehouses to 

organizational formations’ warehouses located in the same cluster. 

Considering nomenclature sameness of the majority of resources consumed by various 

security services’ organizational formations, only logistics providing types are highlighted in this 

model. A warehouse type is determined by the logistics providing type. Storage costs are 

differentiated by the warehouse type and size (area). Transport rates and costs – by distance and 

vehicle’s load capacity. Logistics freightage is implemented under the scheme: central warehouse – 

regional warehouse – organizational formation warehouse. Cargo delivery is implemented from the 

central warehouses by rail and from the regional warehouses by road. 

The initial data for this task solution are: 

• location of the security services’ organizational formations; 

•  organizational formations’ needs for logistical resources; 

•  warehouses area; 

•  maintenance costs for warehouse of each type; 

•  store keeping costs at the warehouse of each type;

•  vehicle’s load capacity; 

•  railway or roadway freightage rates; 

•  transport costs for the freightage by own trucks. 

The clustering iterative method is proposed. At first, the initial amount of clusters is set (it 

may correspond to the administrative-territorial segmentation of the country). The method consists 

in successive clusters enlargement through their incorporating according to the rule: the contiguous 

clusters combine if they have the shortest distance between their "centers".  Cluster “center" – the 

location of the organizational formation in each cluster least removed from the locations of other 

organizational formations in the same cluster. Search of the cluster “center" is implemented using 

the Bellman-Shimbel Distance Matrix (D-Matrix) method [6]. The regional warehouses for all types 

of providing locate in the detected cluster “center". After each iteration, the total logistics costs are 
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calculated and represent the storage costs and logistical resources delivery for the determinate 

clusters amount. 

Current cyclic process of the small clusters combining into the larger clusters has executed 

until an option with the lowest total logistics costs isn’t be obtained or their variation becomes 

insignificant. In the second case, final decision is made by the experts and count additional factors 

affected to the selection of the regional logistics clusters amount (transport infrastructure, security 

services organization, their tasks priority, etc.).

3.  Logistics infrastructure optimization 

After determination of the regional logistics clusters’ rational amount it is necessary to 

optimize its infrastructure considering possible material flows between logistical resources suppliers 

and consumers located in each cluster. It is essential to take into consideration the presence or 

absence of different types of the logistics warehouses in the clusters allocated territory and the 

capacity which allows using them as regional storehouses. According to this, two opposite tasks 

arise: selection from the several required amount warehouses for a particular region or determining 

new warehouses’ amount and location in the region where they are lacking. Both of them are 

transport optimization tasks and assume to obtain the solutions by the minimum of total logistics 

costs criterion. 

The initial data for these tasks solution are: 

•  amount and location of the specific logistical resources suppliers; 

•  amount and location of the security services’ organizational formations; 

•  logistical resources nomenclature; 

•  suppliers’ production and marketing capabilities; 

•  needs of the organizational formations; 

•  warehouses capacity; 

•  vehicle’s load capacity; 

•  maintenance costs for warehouse of each type; 

•  store keeping costs at the warehouse of each type;

•  freightage rates by hired trucks; 

•  transport costs for the freightage by own trucks; 

•  reserve stock level for each item at logistical resources nomenclature stored in 

warehouse; 
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•  suppliers and consumers’ importance coefficients representing their functioning features, 

their significance and other factors. 

Due to the above, the task of warehouse selection, in superfluity case, is to define the 

suppliers and customers fixing rational plan through the available warehouses in the particular 

cluster. Our assumption for the task solution is the formal heuristic method which allows getting 

optimal regional warehouses amount through several iterations of the transportation problem 

providing minimum total logistics costs. 

The second task looks toward the new storage chain formation of the regional logistics 

cluster, therefore it must consider present transport communications of the region and storage 

capacity needs. In addressing this task, the proposed method allows determining the warehouses’ 

optimal number and locations into the cluster by the criterion of the minimum total logistics 

delivery costs from suppliers through warehouses and as a result to the security services’ 

organizational formations. This would suggest that optimal delivery and storage routes of 

predetermined insurance supplies level which shall be contained on the cluster’s regional 

warehouses will be necessarily considered. 

Conclusion 

The task of determination of the rational structure of the integrated logistical support system 

for security services consists of two interconnected optimization tasks. In the first case, the system 

is structurized into rational amount of the regional logistics clusters. Thereupon, their logistics 

infrastructure is optimized. This paper proposed the methodical approach to the consistent solution 

to the aforecited tasks providing global structure optimization.  

The developed mathematical models and methods can adequately represent the composition 

and process functioning of the security services’ integrated logistical support system. Furthermore, 

they allow complex solving its rational framework definition task through regional logistics 

clusters’ distinctions and forming within them the optimal logistics infrastructure. It must be able to 

provide effective logistics of the organizational formations dislocated in different regions of the 

country considering current transport communications and storage regional infrastructure. 
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VYBRANÉ ASPEKTY INOVACE DOPRAVNÍCH A 

LOGISTICKÝCH SLUŽEB 

Abstrakt: Pot eba inovace je d ležitá také p i poskytování dopravních a logistických služeb. 

P ísp vek se zabývá pot ebami inovace, zdrojmi inova ních projekt  a jejich hodnocením v sektoru 

dopravních a logistických služeb. 

Klí ová slova: inovace, inova ní projekty, dopravní a logistické služby, logistické technologie 

Úvod 

Na úvod je t eba uvést známý slogan, který tvrdí, že inovace je nutná pro p ežití firmy, 

organizace nebo spole nosti, že jen ti kdo inovují, mají šanci obstát v rostoucí konkurenci a 

globální ekonomice. Rostoucí význam inovací je dán i tím, že v dnešním stále více propojen jším a 

zmenšujícím se sv t  roste konkurence a zkracuje se životní cyklus výrobk  a služeb.  

Pro naše pot eby budeme inovaci chápat jako neustálé vytvá ení nových nebo významn

zdokonalených výrobk  a poskytovaných služeb, výrobních, p epravních a logistických technologií, 

i organizace práce a marketingových proces . Inovaci pokládáme za uskute n nou, pokud byla 

uvedena na trh nebo použita v produk ním procesu. 

1.  Hlavní druhy inovací 

V praxi se používá následující v cné len ní inovací: 

• produktové inovace – uvedení na trh nových nebo významn  zm n ných výrobk  a 

služeb s ohledem na jejich charakteristiky a vlastnosti nebo zamýšlené užití 

• procesní inovace – zavedení významných zm n v procesu tvorby výrobk , v procesu 

poskytování služby i ízení podniku 

• marketingové inovace – zavedení nových forem realizace marketingové strategie 

prost ednictvím marketingových nástroj

• organiza ní inovace – p edstavuje zavedení nové organiza ní metody v podnikových 

obchodních praktikách, organizací pracovních míst nebo vn jších vztazích 

• technologické inovace – p edstavují nové nebo podstatn  zdokonalené technologie 

(výrobní, p epravní, logistické aj.) 
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• podnikatelské inovace – p edstavují inovace prvk  firemního podnikatelského systému a 

jeho vazby. Podnikatelský systém p edstavuje hodnotový et zec jehož strukturu tvo í 

interní hodnototvorné procesy firmy a všechny externí vazby s partnery. 

Inovace neprobíhá jen v rámci zavedení nového i dokonalejšího výrobku i služby, ale také 

v nových technologických postupech, v surovinách, materiálech, druzích energii, kvalifikaci 

pracovní síly, i v organizování a ízení daného procesu.  

2.  Pot eba inovací 

Pot eba inovací vzniká tehdy, když stávající podnikatelský program st edn dob  a 

dlouhodob  neposta uje k tomu, aby se dosáhlo podnikových cíl  a udržely se konkuren ní výhody 

[1]. Inovace výrobk  nebo služeb by  m la p isp t k tomu, aby se využily silné stránky a p íležitosti 

podniku a snížily  nebo odstranily slabé stránky podniku a hrozby z vn jšího prost edí. Pot eba 

inovací se v pr b hu inova ního procesu m ní. Závisí to zejména od m nící se situace na trhu 

dopravních a logistických služeb. 

Cílem inovací  je nejen zvýšit produktivitu, efektivnost, výkonnost, konkurenceschopnost, 

prodejnost, prosperitu podniku, ale p edevším zvýšit hodnotu pro zákazníka. Každý zákazník má 

ur ité pot eby a požadavky, které chce uspokojit. 

Posláním podniku je vyráb t výrobky i poskytovat služby, kterými uspokojuje pot eby 

zákazník . Proto každý výrobce i poskytovatel služby musí znát pot eby svých zákazník , aby 

vytvo il produkt, který bude uživatel pln  využívat. 

Z hlediska na asování inovací je d ležité hledisko po átku  inova ního procesu. Ten 

musíme plánovat s p edstihem, ješt  v dob  než je možné zaznamenat signály inova ních pot eb. 

Zachycení inova ní pot eby úzce souvisí s podnikatelskou šancí. V oblasti dopravy a logistiky 

pot eby inovace nej ast ji vyplývají z t chto okruh :  

• p epravní a logistické technologie 

• odv tvová a oborová konkurence 

• zákazníci (cestující, objednatelé ve ejných služeb a podniky) 

• okolí dopravních a logistických podnik

Inovace mají své funkce. Pro zákazníky tato funkce spo ívá v lepším potenciálu užitku a 

funkce nových ešení. Užitek inovace musíme posuzovat jak ze strany uživatele, tak i ze strany 
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poskytovatele služby. Funk ní inovace vyžaduje nové technologické ešení a m že mít vzájemnou 

interakci s hodnotovou stránkou inovace. 

3.  Specifika inovací p epravních a logistických služeb  

Proces inovace služeb má ur itá specifika v porovnání s procesem inovace výrobk . Podle 

analýzy provedené [2] se v sektoru služeb inovuje mén  než ve zpracovatelském pr myslu. 

Vysv tlení vidí autor v nižší inova ní kultu e podnik  poskytujících služby (nap . v oblasti 

stravovacích a ubytovacích služeb) a v odlišném pojetí inova ních aktivit. V sektoru služeb obecn

p evažuje zavád ní marketingových a organiza ních inovací p ed inovacemi tvorby a procesu 

poskytování služby. Další p í inou m že být nedostatek impuls  pro inovaci služeb a specifické 

vlastnosti služeb. 

V sektoru služeb mají zna ný vliv i ekonomické bariéry rozvoje inovací, které zahrnují 

nedostatek vlastních finan ních zdroj  a vysoké náklady na inovace. Další bariéry lze najít 

v podmínkách fungování trhu a v nejisté poptávce po inovacích. 

V oblasti p epravních a logistických služeb mohou pot ebu inovací vyvolat sice odlišné 

faktory, ale mezi nimi m že existovat ur itá souvztažnost. Mezi nejd ležit jší faktory pat í: 

technologie, konkurence, zákazníci a okolní podmínky inovací (legislativa, ekologie,  dotace). 

4.  Inova ní podn ty  

Zdroje inova ních podn t  v rámci inovace p epravních a logistických služeb m žeme 

hledat jak uvnit  spole ností poskytujících uvedené služby, tak v jejím vn jším prost edí. 

4.1 Pot eba inovací vyvolaných konkurencí  

Konkurenty jsou firmy, které se snaží uspokojit stejné pot eby stejných zákazník  a jejichž 

nabídka je podobná. Poznávání konkurence m že probíhat podle  krok , které si p izp sobí 

poskytovatel služby  na vlastní podmínky.  

P i identifikaci konkurent  musíme vycházet nejen z ve ejn  vystupujících konkurent , ale i 

z potenciálních  konkurent . V oblasti dopravních a logistických služeb silnou konkurenci 

p edstavují  v našich podmínkách zahrani ní nadnárodní spole nosti. Je to p edevším z d vod

jejich delšího p sobení na mezinárodním trhu. Na trhu dopravních služeb – zejména v silni ní 

doprav  – existuje velký po et malých firem, které inovaci poskytovaných služeb v nují malou 

pozornost. 
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Úrove  inovace úzce souvisí s konkuren ní výhodou. Konkurenci v doprav  m žeme 

posuzovat z pohledu odv tvového i oborového. Odv tvové pojetí konkurence znamená, že se jedná 

o  skupinu firem v odv tví, nabízejících služby, které jsou snadno schopny se vzájemn  nahrazovat 

(substitu ní služby). Jsou to služby s vysokou vzájemnou elasticitou poptávky.  

Oborové pojetí konkurence znamená, že se zabýváme konkurencí v rámci jednoho oboru 

dopravy, nap . v silni ní doprav .  

Rozvoj dopravního sektoru je ve velké mí e závislý od vysp losti výrobc  dopravních 

prost edk , p epravních a manipula ních za ízení a informa ních technologií. I vlastní rozvoj 

p epravních a logistických technologií do zna né míry závisí od rozvoje odpovídající infrastruktury. 

4.2 Pot eba inovací vyvolaných technologiemi  

Technologii definujeme obecn  jako v decky odvozený soubor relativn  ustálených postup

a metod, jimiž lze efektivn  uspo ádat dynamické vztahy mezi technickými a lidskými prvky 

proces . Pro takovéto optimální uspo ádání odpovídajících operací ( inností) relativn  ustálených 

proces  v doprav  nebo logistice používáme pojem p epravní nebo logistické technologie. Tyto 

technologie vycházejí ze vzájemného p sobení výroby, dopravy a obchodu. 

Impulz obvykle vychází z výroby, která využívá p epravní a logistické služby pro rozvojové 

strategie.   

Pohled na p epravní a logistické technologie je blízký hodnototvornému p ístupu, v n mž 

jde o  efektivn jší uspokojení pot eb zákazníka. V logistické praxi se uplat uje široká a neustále se 

rozr stající škála technologií.  

Zm na procesu poskytování služby jako zdroj inovace pat í mezi nej ast ji formy zm ny 

v procesu poskytování dopravních a logistických služeb. Zm na vychází zpravidla z požadavk

zákazníka a po její osv d ené aplikaci se m že stát doporu enou p epravní nebo logistickou 

technologii. Zm na procesu poskytování služeb m že být vyvolaná i zavád ním nových dopravních 

prost edk  a za ízení, legislativou a ochranou životního prost edí. 

Trh dopravních a logistických služeb lze interpretovat jako vztah nabídky a poptávky  po 

t chto službách. Poptávka je diferencována v závislosti na své velikosti v ase a prostoru. 

Poskytovatelé dopravních a logistických služeb nabízejí na trhu ur itý výkonový potenciál. Velikost 

nabídky je omezená. Vyplývá to zejména z r zných regula ních opat ení v doprav . Rovn ž 

nákupní chování uživatel  dopravních a logistických služeb m že ovliv ovat nabídku. Tyto 
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skute nosti mohou mít vliv na nedostatek nebo p ebytek nabídky služeb a v kone ném d sledku i 

na jejich cenu. Hlavními indikátory sou asných zm n v odv tví dopravy jsou zejména: 

• r st mezinárodní letecké dopravy 

• rozvoj expresních, kurýrních a balíkových p eprav 

• rozvoj kombinované dopravy 

• zavád ní telematiky v doprav

• globalizace ekonomiky 

• poskytování komplexních dopravních a logistických služeb 

• liberalizace trhu železni ní dopravy 

• tvorba integrovaných dopravních systém

Inovace, které využívají zm n ve struktu e dopravního odv tví možno považovat za zvlášt

efektivní. Toto odv tví je ovládáno n kolika velkými výrobci dopravní techniky a poskytovateli 

p epravních a logistických služeb. 

4.3 Pot eba inovací vyvolaných poskytovatelem služby  

Snaha o udržení se na trhu vyžaduje od podniku vhodnou inova ní politiku, které je zejména 

odliší od konkurence. Inovace vyžadují zna né úsilí v deckých, výzkumných, technických, 

organiza ních, nákupních, produk ních, prodejních a dalších inností, které ve svém souhrnu tvo í 

inova ní proces.  Požadavek nep etržitého inova ního prost edí  je vyvoláván [3]: 

• tendencemi vlastní podnikatelské innosti (existen ní a rozvojová jistota, snižování 

rizika, snižování náklad , využití kapacit), 

• tendencemi v p ijímání  dopravních a logistických služeb trhem z hlediska asu. 

Inova ní podn ty ze strany dopravního nebo logistického podniku by m ly vycházet nejen 

z vlastní úrovn  technologií, ale i z celkového portfolia poskytovaných služeb a z vlastních zdroj . 

Obecn  m žeme u poskytovatele logistických a dopravních služeb najít dv  linie p i vytvá ení 

nových služeb: 

• pracovníci projektového nebo dopravního úseku rozvíjejí a nov  vyvíjejí ty služby, o 

kterých si myslí, že budou mít o n  zákazníci zájem. Takto vyvinutá nebo p ipravovaná 

p epravní nebo logistická technologie odpovídá technologii indukované chování 

poskytovatele služby 
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• marketingoví  pracovníci  se snaží prost ednictvím marketingových aktivit získávat 

informace o sou asných i budoucích pot ebách zákazník  a tím p ipravují koncept návrhu 

nové služby. V tomto p ípad  se jedná o pot ebami indukované chování poskytovatele 

služby.  

4.4 Pot eba inovací vyvolaných zákazníky  

Pot eba inovací vyvolaná cílovými zákazníky má z hlediska podnikatelského zásadní 

význam v tom, že je spojena s relativn  nízkým rizikem neúsp chu. Zákazníci vystupují jako 

nositelé pot eb. V tšina inova ních podn t  v dopravních a logistických službách vychází od 

zákazník . Vyplývá to p edevším z charakteristiky uvedených služeb jako je ned litelnost. To 

znamená, že se vytvá ejí a spot ebovávají sou asn . Vztahy mezi poskytovateli uvedených služeb a 

jejich uživateli jsou zpravidla p ímé.  

Dopravní a logistické firmy by m ly fungovat na základech marketingové podnikatelské 

koncepce. M ly by udržovat a rozvíjet vztahy se svými zákazníky a využívat t chto kontakt

k získávání informací o tom, jak jsou s poskytovanými službami spokojeni, s jakými problémy se 

setkávají a jaké je možné ešení. Tím vlastn  vznikají nám ty na inovace procesu poskytované 

služby. 

V této souvislosti je pot ebné rozlišovat postupy p i získávání nám t  na úpravy existujících 

služeb  osobní a nákladní dopravy. Je to z d vod   rozdílné skupiny zákazník . V osobní doprav

jsou to cestující a v nákladní doprav  firmy.  

Zákazník by m l být zapojen do procesu inovace,  stává se partnerem inovace [4]. ešení 

však není jednoduché. Nabídka dopravních a logistických služeb se stává stále diferencovan jší, 

speciáln jší a dynami t jší. Na stran  poptávky  se poskytovatelé t chto služeb setkávají s novým 

typem zákazníka  informovan jším, náro n jším a kriti t jším. Trvalé sledování nákupního chování 

a požadavk  zákazníka, jejich p evedení do technologických a servisních inností poskytovatele, 

znamená spokojenost a loajalitu zákazníka. V oblasti služeb nákladní dopravy a logistiky to vede 

k vytvá ení partnerských vztah . 

P i mapování pot eby inovací vyvolaných zákazníky je d ležitá identifikace asných signál

pot eby inovace. Tyto signály mohou mít následující podobu: 

• prom ny postoj  a hodnot (vztah k životnímu prost edí, ochrana zdraví) 

• nové politické a legislativní podmínky 

• zm ny v nákupním chování  zákazník   
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• doporu ení a stížnosti zákazník

• požadavky internalizace výroby a obchodu 

• zm ny v strategii marketingových zprost edkovatel

Nákupní chování zákazník  je ovlivn no adou faktor , které nejsou zpravidla p ímo 

m itelné. Týká se to zejména jednotlivce, domácnosti nebo skupiny, kte í nakupují služby osobní 

dopravy. Toto chování je ovlivn no atributy ekonomickými, sociálními, technologickými a 

psychologickými. 

5.  Hodnocení inova ních nápad   

Co je inova ním nápadem v oblasti dopravních a logistických služeb by nem lo být chápáno 

p íliš úzce. Vyplývá  to z toho, kde všude mohou vznikat inova ní nápady. Z hlediska hledání 

zp sobu ízení inovací v oblasti p epravních a logistických služeb jsou nejd ležit jší dva zdroje 

inovací – podnik (poskytovatel služby) a trh (zákazníci). To znamená vnit ní a vn jší zdroje nápad . 

Protože v podnicích poskytujících p epravní a logistické služby nejsou výzkumná odd lení, 

d ležitým interním zdrojem jsou zam stnanci podniku.. Je proto d ležité hledat zp sob, jak tyto 

zam stnance zapojit do procesu hledání inova ních nápad .  

Mezi významné externí zdroje inova ních impulz  jsou p edevším zákazníci [5].  Tyto 

podn ty mohou být získány z p ání a stížností zákazník , od prodejc  p epravních a logistických 

služeb, z marketingového výzkumu trhu, z výzkumu spokojenosti zákazník  nebo p ímým 

zapojením zákazník  do procesu generování inova ních nápad . Práv  oblast poskytování 

p epravních a logistických služeb je vhodným teritoriem, kde jsou služby poskytovány na míru 

podle pot eb zákazník . V rámci outsourcingu se vytvá ení partnerské vztahy mezi poskytovatelem 

služby a jejich uživatelem. 

Významným zdrojem hledání nápad  pro inovace je využívání znalostí a zkušeností z jiných 

obor . Dopravní a n které logistické innosti lze považovat za pr ezové innosti a vyskytují se i 

v jiných odv tvích. Zde m žeme využít principu vytvá ení analogií, tj. hledání podobn

strukturovaných problém  a jejich ešení na základ  zkušenosti jiných oblastí. 
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ZODPOVEDNOS  ZASIELATE A A ANALÝZA RIZÍK 

Abstrakt: lánok je zameraný na otázku zodpovednosti zasielate a, na podmienky ktoré musí 

rešpektova  po as jeho práce. 

K ú ové slová: zasielate , poistenie, zodpovednos

Introduction 

The field of transportation management is a relatively new but very important and 

challenging field. The transport manager is an expert with knowledge concerning all kinds of 

vehicles and the transportation processes. He/she facilitates the transportation process and monitors 

shipments during the whole transportation process. 

The transport manager plays a very important role for the general public involved in the 

transportation of goods. People may have difficulties to understand the transportation process 

involving goods, for example, which truck carrier is the best suited for a specific group of people or 

how the shipment would be processed in time and space. People are only concerned about their 

goods and their shipment from origin A to destination B in a safe and timely fashioned. This fact 

clearly indicates that people need the services of a transport manager. 

Activities of transport manager 

The definition of transport manager follows from the wording of particular paragraphs of the 

Commercial Code of Slovakia. Paragraph 13 of this law contains all the provisions related to the 

transportation contract. According to that paragraph, the transport manager is the person that 

arranges the whole process of the transport and the customer is obliged to pay remuneration to him/ 

her. 

The work activities of transport managers vary significantly depending on the industry or 

sector and the size of the organization. Senior posts encompass strategic planning and project 

management work, while junior posts are more involved in customer contact and routine staff 

supervision. In general, however, typical work activities include: 

• making sure the operation meets its performance and safety targets, monitoring and 

reporting performance to senior management, 

• writing clear reports and presenting options and recommendations to clients and senior 

management, 
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• advising on policy and strategic developments, examining business decisions (pricing 

policy, level of service provision, timetable changes) to assess their impact on passengers, 

• ensuring that all operations are carried out in accordance with UK and European Union 

(EU) laws and regulations, particularly relating to health and safety, 

• managing and supervising staff, organizing work shift rotes and coordinating staff 

training, 

• negotiating and managing contracts, developing new business opportunities whenever 

possible, 

• minimizing disruption and resolving any unscheduled delays, making decisions in 

difficult situations, 

• meeting passengers and customers, dealing with complaints and areas of concern; 

• analyzing results of surveys on passenger/customer satisfaction, instigating new projects 

to improve performance, 

• ensuring that transport services are available to all through social inclusion initiatives; 

• marketing passenger services to encourage greater passenger use of particular routes and 

methods of transport, 

• liaising and negotiating with different stakeholders including planning and highways 

authorities, residents, councilors/ politicians, developers and transport providers, 

• identifying existing and possible future transport problems, developing transport models 

and investigating the feasibility of alternative means of transport, 

• liaising with passenger watchdogs and other professional bodies, 

• using IT systems for tasks such as timetabling and managing usage flows. 

Analysis of transport manager’s liability 

The transport manager´s responsibility is adjusted by law §601- 609 2 and by transport 

manager´s conditions13. The transport manager´s conditions specify transport manager´s 

responsibility. If transport manager does not use these conditions, he/she is responsible for all 

damage. The conditions must to be an annex of the transportation contract. 

Since the transport manager is responsible for the whole transportation process and for his or 

her decisions of the transportation process. He/she is responsible for following decisions: 
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• ordering transport timely, 

• knowing correct information about goods, 

• neglect to provide professional care at order of transportation, 

• responsibility for wrong decisions, 

• correct handling of goods, 

• risk of storage of goods during transportation, 

• responsibility for averting damage to the goods, 

• responsibility for another transport manager (when he/she use another transport 

manager), 

• neglecting of sell of goods, if goods can be destroyed, 

• non- application of his/her rights, 

• not to inform customer about destruction of the goods, 

• notice to the wrong customer´s instructions about transportation, 

• responsibility for the completion of the instructions, 

• insurance of the goods, 

• filling the bill of lading, 

• late delivery, 

• correct vehicle, 

• price, 

• dates of transportation. 

Transport managers in Slovakia use the transport manager´s conditions stipulated by the 

Association of Logistic and Forwarding of Slovakia. If transport manager has applied these 

conditions, they have to be attached to the contract of transportation. These conditions are used to 

protect both the transport manager and the customer. That means the transport manager knows what 

his/her duties and rights are, and the customer knows what to expect from transport manager. 
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The transport manager´s conditions regulate: 

• definition of contracting parties. Transport manager´s and customer´s name, full address, 

mail, phone number, 

• conclusion of the contract of transport. The form of contract between customer and 

transport manager about transportation, 

• conditions of admission of the order of transport. What order form can be accepted for 

the transportation process, 

• rights and obligations for customer and transport manager. What things the transport 

manager and customer have to do during transportation, 

• customer´s and transport manager´s responsibility of the damage of transport. What are 

the transport manager and customer responsible for during transportation, 

• grounds for exemption from responsibility of the damage of transport. In some cases 

transport manager is not responsible for damage. For example he/she cannot be 

responsible for natural disaster, because he/she has no control over it, 

• conditions for storage. How do goods have to be stored, what conditions does transport 

manager have to apply for transportation, 

• invoicing and payment terms of transport contract. As a customer can pay for 

transportation to the transport manager and how many days has of pay. 

• contract, penalty and right of retention. The form of contract, penalty in the case that 

customer did not pay for transport and right to not to issue goods if the customer refuses 

to pay 

The transport manager´s responsibility for damage by the transport manager´s conditions 

The damage which occurred during transport or handling is limited: 

• 8,33 XDR (Special Drawings Rights) per 1 kilogram weighted, damaged, destroyed or 

lost goods, but 

• maximum 20 000 XDR for whole transportation process. 

In the case that goods are not delivery to place of delivery timely, his/her responsibility is 

limited to the cost of transport. 
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The damage that occurred during storage is limited:

• 3, 925 XDR per 1 kilogram, but 

• maximum 3 925 XDR for whole transportation process.

In case of other damages, for example, if he/she does something wrong during transportation 

process or makes a wrong decision his/her responsibility is limited to 20 000 XDR for whole 

transportation process. 

The transport manager and customer can change the transport manager´s conditions for 

some special transportation. If the goods are of high value, then the responsibility is high too. If the 

transport manager caused the damage intentionally he/she paid in full for the damage. 

Cases when the transport manager is not responsible for damage include: 

• the damage that occurred independently of the transport manager, 

• if customer does not accept  the advice of the transport manager, 

• if the transport manager cannot prevent some obstacles or effects, 

• if the transport manager could not know about some obstacles or effects. 

The transport manager is excused from responsibility in the case of floods, fires, hurricanes, 

tsunamis, tornadoes, and calamities. 

If the transport manager does not use these conditions, his/her responsibility is unlimited. 

Conclusion 

The transport manager has to be very careful when making a decision during the whole 

transportation process, because a wrong decision could cause physical damage to the goods or delay 

the reception of the shipment. 

For these reasons, the transport manager needs a really good insurance that covers the whole 

responsibility of the transportation process. The transport manager has to do his job without stress 

and without worries.  
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VYUŽITÍ SPECIÁLNÍCH P EPRAVNÍCH JEDNOTEK 

V KOMBINOVANÉ P EPRAV

Abstrakt: P ísp vek se v nuje popisu n kterých speciálních p epravních jednotek využívaných 

v kombinované p eprav . Mezi tyto jednotky m žeme za adit p epravní jednotky UNIT 45, SECU, 

Trimoder i kontejnery Innofreight.

Klí ová slova: p epravní jednotka, kombinovaná p eprava, kontejner

Úvod 

Systémy kombinované p epravy využívají p evážn  unifikované p epravní jednotky (nap . 

kontejnery ISO ady 1, vým, nné nástavby, silni ní intermodální náv sy, apod.). Ovšem výrobci 

t chto p epravních jednotek p icházejí na trh s úpravami t chto jednotek pro specifické ú ely, které 

vyplývají z jejich použití pro ur ité typy p epravovaných komodit. Proto je tento p ísp vek v nován 

popisu n kterých speciálních p epravních jednotek využívaných v kombinované p eprav . Mezi 

tyto jednotky m žeme za adit p epravní jednotky Unit 45, Secu, Trimoder i kontejnery 

Innofreight. 

UNIT45 

Firma UNIT45 se specializuje na výrobu 45´ kontejner  s využitím pro silni ní, železni ní i 

vodní dopravu. Mezi její hlavní produkty pat í kontejnery s délkou 45´ (délky 13,716 m) a ší kou 

2,55–2,60 m. Jeho využití je zcela logické, nebo  umož uje naložení dvou palet na délku díky 

vnit ní ší ce 2 444 mm a celková kapacita je 88,9 m3. Ložná plocha umož uje uložit až 33 europalet 

(800 x 1200 mm) nebo 26 námo ních palet (1 000 x 1 200 mm). Kontejnery jsou vyráb ny 

v n kolika provedení, z nichž nejvíce jsou využívány tzv. dry-box, reefer a curtain.  

Kontejner “Dry-box“ je klasický kontejner pro p epravu b žného zboží vybavený novým 

typem hydraulicky ovládaných bo nic výklopných sm rem vzh ru (viz Obr. 1). Umož uje tak 

p ístup pro nakládku a vykládku zboží v jeho celé ší ce ložného prostoru. Další velkou výhodou je 

vyšší pevnost bo nic oproti používaným kontejner  s plachtovými bo nicemi. Použitý systém 

ovládání bo nic je patentovaným ešením rakouské spole nosti Wingliner. Jde o technicky náro né 

ešení, což v d sledku ovlivnilo i cenu kontejneru, která se pohybuje v rozmezí 12–15 tis. EUR, 

tj. n kolikanásobek ceny kontejner  klasické konstrukce. 
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Zdroj: autor 

Obr. 1 Kontejner UNIT45 s hydraulicky výklopnými bo nicemi 

Spole nost UNIT45 p edstavila v roce 2009 úpravu kontejneru pro p epravu automobil . 

Jedná se o systém Trans-Rak, který je v kontejneru zabudován a slouží pro uložení dvou automobil

nad sebou. Za ízení se skládá ze dvou najížd cích a zvedacích ramp, na které automobil najede a 

pomocí lanových záv s  se uméstí ke stropu kontejneru a tím umožní naložení dalších automobil . 

Celkem je tak možno v jednom kontejneru p epravit až 5 automobil  (závisí na druhu zna ky 

automobilu). Kontejner je možno také použít pro klasickou p epravu zboží uloženého na paletách, 

nebo  nakladací rampy systému Trans-Rak se b hem ostatních druh  p epravy mohou fixovat u 

stropu kontejneru (viz Obr. 2). 

Zdroj: http://www.unit45.com 

Obr. 2 Využití UNIT45 pro p epravu automobil  – systém Trans-Rak 

Dalším inova ním krokem u kontejneru UNIT 45 je konstrukce kontejneru s ozna ení 

Vucaframe. Díky své specifické konstrukci je ur en pro p epravu osobních automobil  (2-4 vozidla 

dle jejich typu). Nakládka a vykládka automobil  probíhá díky odnímatelné elní konsole. 

Maximální výška p epravovaného automobilu je 1469 mm a ší ka 2 130 mm. Kontejner je možno 

stohovat až do sedmi vrstev. Jeho hlavní výhoda spo ívá v tom, že šet í úložnou plochu pro 
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odstavení osobních automobil  p ed nakládkou v p ístavech díky stohování t chto kontejner  až do 

sedmé vrstvy.  

Tabulka 1: Technické parametry 40´, 45´ HC kontejner  a Vucaframe kontejner

Parametr 40´ 45´ Vucaframe 

vnit ní rozm ry: délka  11 998 mm 13 556 mm 12 192 mm 
                            ší ka 2 330 mm 2 444 mm 2 438 mm 
                            výška 2 695 mm 2 695 mm 1 540 mm 
ložný objem 70 m3 86 m3 - 
vl. hmotnost 4 000 kg 4 590 kg 2 000 kg 
nosnost 29 000 kg 27 910 kg 10 000 kg 

Zdroj: http://www.unit45.com, www.vucaframe.com, úprava autor 

Zdroj: www.vucaframe.com, úprava autor 

Obr. 3 Kontejner Vucaframe pro p epravu osobních automobil

SECU 

Další speciální p epravní jednotkou je kontejner s ozna ením SECU ur ený pro p epravu 

papírenských výrobk . Jedná se o speciáln  upravený kontejner SECU (Stora Enso Cargo Unit), 

který se používá pro p epravu papírenských výrobk , zejména papírových rolí. Jde o ocelový 

kontejner integrovaný s tzv. Ro-Ro kazetou (viz Obr. 4), umož ující manipulaci pomocí 

terminálových traktor  a mafitrajler  (translifter ). Ty jsou standardn  využívány v p ístavech pro 

horizontální nakládku Ro-Ro lodí, a to jak námo ními kontejnery, tak i ostatním kusovým zbožím. 
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Zdroj: autor 

Obr. 4 Terminálový traktor s kontejnerem SECU 

Jednotku SECU je tedy jednoduše možné naložit na mafi-trajler bez pot eby dalších 

manipula ních prost edk . Krom  této vlastnosti jsou SECU charakteristické i svými neobvyklými 

rozm ry, když jejich výška je 4,375 m, ší ka 3,6 m a délka 13,8 m. Vnit ní objem je pak 160 m2, 

tedy tém  p tkrát v tší než u standardního 20’ kontejneru. Vlastní hmotnost SECU je 13,5 t a ložná 

hmotnost dosahuje až 79,5 t, tedy t ikrát více než u 20’ kontejneru. Celková hrubá hmotnost pak 

m že dosáhnout až 93 t. Vnit ek kontejner  je uzp soben pro ložení rolí papíru, u nové generace 

SECU je pak možné provád t nakládku rolí pln  automaticky. Pro snadnou identifikaci jsou SECU 

vybaveny RFID tagy. 

Tabulka 2: Základní údaje p epravní jednotky SECU kontejneru 

Parametr SECU 
ložná plocha  46,6 m2

ložný objem  160 m3

vl. hmotnost 13 500 kg 
nosnost 79 500 kg 
vnit ní rozm ry: délka  13 576 mm 
                            ší ka 3 430 mm 
                            výška 3 437 mm 

Zdroj: www.stenaroro.com, úprava autor 

Jednotky SECU jsou dodávány ínským výrobcem CIMC a nyní je jich nasazeno již na 2 

750 ks. Do sít  NETSS jsou v sou asnosti za azeny papírenské závody ve Švédsku a Finsku. SECU 

jsou zde naloženy rolemi papíru a p eloženy na vlakové soupravy. P ekládka probíhá pomocí 

kleštin, které uchopí SECU v dolní ásti. Vagony se SECU jsou pak bu to v ucelených vlacích, 

nebo jako vozové zásilky na jiných pravidelných vlacích p epraveny do p ístavu Göteborg. V první 

fázi probíhala p ekládka na lod  pouze v p ístavu Göteborg, ve kterém se sbíhaly zásilky v SECU 

ze šesti švédských závod  Stora Enso.  
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Pozd ji pak byly do NETSS (North European Transport Supply Systém) za azeny výrobní 

závody ve Finsku a finské p ístavy Kotka, Oulu a Kemi. Z Göteborgu jsou pak Ro-Ro plavidly 

obsluhovány britské p ístavy Tillburg, Immingham, n mecký Lübeck a belgický Zeebrugge. V 

t chto p ístavech po vyložení SECU z lodi následuje ješt  v rámci p ístavu i vyložení rolí papíru ze 

SECU. Následn  jsou role papíru expedovány ke kone ným zákazník m, nebo do distribu ních 

center po železnici i silnici. Pohyb SECU je v silni ní doprav  omezen areálem výrobního závodu 

nebo p ístavu a po železnici je lze p epravovat doposud pouze ve Švédsku, nikoli v rámci 

kontinentální Evropy. 

Zdroj: www.stenaroro.com 

Obr. 5 P eprava SECU kontejneru v p ístavu a na železnici 

Na území Švédska je ovšem železnice pro p epravu SECU klí ová. Krom  po ízení 

speciálních železni ních voz  bylo pot eba upravit i p íslušnou železni ní infrastrukturu. P edevším 

šlo o zv tšení pr jezdného pr ezu, tak aby vyhovoval vn jším rozm r m SECU - to se týkalo 

samoz ejm  p edevším tunel . Dosažená ší ka pr jezdného pr ezu ve výšce 4,83 m musela být 3,6 

m. Dále bylo nutno na dot ených tratích všude zvýšit tra ovou t ídu zatížení, tak aby vyhovovala 

nápravovému tlaku 30 t. Ucelené vlaky se SECU dosahují délky 600 m a celkové hmotnosti 2 700 t. 

Nyní mí í do Göteborgu 4 takovéto vlaky denn  po 7 dní v týdnu. SECU jsou z vlak  p ekládány 

pomocí obkro ných p eklada  a umís ovány na polohy v p ístavním terminále. Po p íjezdu lodi 

prob hne vykládka a nakládka jednotek SECU pomocí translifter . P t translifter  zvládne naložit 

lo  za cca 2 hodiny. 

TRIMODER 

Novou p epravní jednotkou, která byla p edstavena na veletrhu dopravní techniky Transport 

logistic 2013 v Mnichov , je kontejner TRIMODER. P epravní jednotka s ozna ením TRIMODER 

je 45´ kontejner kombinující normy ISO a DIN a ve spojení s lehkým silni ním kontejnerovým šasi 

dosahuje u kombinované p epravy užite nou hmotnost 29 t. Vlastní hmnotnost tohoto kontejneru, 

který je možno stohovat a má p ístup ze všech ty ech stran pro nakládku a vykládku zboží, je 
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pouhých 4,9 t. Trimoder System byl p edstaven konsorciem firem FSH GmbH, AML Holding a 

Panav. Na vývoji p epravní jednotky a náv sového nosi e podle vzoru firmy Steelbro z Austrálie a 

úpravách pro evropské podmínky se podílela firma CES Containerhandlling Equipment & Solutions 

spole n  se s firmou Panav. 

Tabulka 3: Základní údaje p epravní jednotky TRIMODER 

Parametr TRIMODER 
ložná plocha  33,12 m2

ložný objem  88,8 m3

vnit ní rozm ry: délka  13 556 mm 
                            ší ka 2 444 mm 
                            výška 2 695 mm 
vl. hmotnost 4 900 kg 
nosnost 29 000 kg 

Zdroj: www.stenaroro.com, úprava autor 

Mezinárodní nákladní p eprava dosáhla velkých úsp ch  s využitím kontejner , celosv tov

se používá asi 30 mil. t chto p epravních jednotek a prognózy do roku 2015 p edvídají nár st jejich 

po tu na asi 45 milion . Normovaná p epravní jednotka - kontejner - je ideálním p epravním a 

skladovacím prost edkem, je manipulovatelná pomocí spreaderu a stohovatelná. V Evrop  rozší ené 

silni ní soupravy (taha  + náv s) v po tu 3,5 mil. se vyzna ují vysokou flexibilitou v p ímých 

p epravách, p ekládka náv s  na železni ní dopravu je však velmi málo úsp šná. Veškeré technické 

prost edky pro p ekládku náv s  na železnici jsou z ekonomického hlediska neúsp šné. Rovn ž se 

v kombinované p eprav  neprosadily vým nné nástavby s délkou 45´, protože je nelze stohovat. 

Zdroj: autor 

Obr. 6 P epravní jednotka TRIMODER 

Z uvedených požadavk  vychází jako pokrokový trimodální p epravní systém, který využívá 

jako p epravní jednotku odleh ený kontejner (dle ISO, DIN) délky 45´ modulové stavby vhodný i 

pro krátké námo ní p epravy, s otevíratelnou bo nicí, vlastní hmotností 4,9 t, ložnou hmotností 29 t, 

s možností otevíratelné st echy a elnic, s vnit ní výškou 2 656 mm, vn jší délkou 13 710 mm, 
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ložnou plochou pro 33 europalet a ložným objemem 88,8 m3. Trimodální systém vykazuje úsporu 

provozních náklad  ve výši 31 % ve srovnání s konven ní silni ní nákladní p epravou a úsporu 

investi ních náklad  až 11 %. Realizace systému v praxi zvýší nakládku ucelených vlak  o 20 %. 

Výhodou p epravní jednotky je její stohovatelnost do ty  vrstev, rychlá p ekládka, vhodnost k 

p eprav  plošinovými železni ními vozy a p íznivá hmotnost. 

Tellibox 

Projekt TELLIBOX - InTELLIgent Megaswap BOXes for Advanced Intermodal Freight 

Transpot (inteligentní velkoobjemová vým nná nástavba pro pokro ilou intermodální dopravu) 

spo íval ve vyvinutí intermodální ložné jednotky, která by odstranila hlavní nevýhody v sou asnosti 

používaných jednotek, jinými slovy spojila v sob  hlavní výhody námo ního kontejneru podle 

norem ISO, vým nné nástavby podle evropských norem a velkoobjemového silni ního náv su. Do 

projektu bylo p ímo zapojeno 10 partner .  

Krom  univerzit a konzulta ních spole ností (RWTH Aachen Univerzity, Žilinská 

univerzita, ICM Intermodal Concepts & Management, European Intermodal Association) rovn ž 

výrobci p epravních jednotek (Wecon, Wesob), náv sové techniky (HRD Trailer-Engineering 

GmbH) i dopravci (Ewals Cargo Care B.V., CTL Logistics S.A., Wincanton GmbH). 

Zdroj: (6) 

Obr. 7 P epravní jednotka TELLIBOX na silni ním nízkopodlažním šasi 

Projekt byl zam ený na vývoj víceú elové intermodální p epravní jednotky s použitím 

v silni ní, železni ní, vnitrozemské vodní i p íb ežní námo ní doprav . Nová p epravní jednotka 

dostala pracovní název „MegaSwapBox“. Jednotka spojuje n které vlastnosti ISO kontejneru 

a vým nné nástavby s vysokými užitnými parametry. P i její konstrukci byly brány v potaz 

p edevším následující podmínky:  

• trimodalita (silni ní, železni ní a vodní doprava),  

• stopovatelnost,  



14th International Scientific Conference 
LOGI 2013 

437 

• manipulace standardními manipula ními prost edky používanými v terminálech (horní 

rohové prvky a úchyty pro kleštiny ve spodní ásti),  

• možnost p epravy na používaných železni ních vozech se sníženou úložnou plochou,  

• ložný objem 100 m3 a vnit ní výška 3 m,  

• vn jší délka 45´, vn jší ší ka 2,55 m, vn jší výška 3,2 m,  

• možnost ložných operací ze t í stran (t.j. elo a ob  bo ní strany),  

• zdvihatelná st echa pro usnadn ní ložných operací, 

• zabezpe ení proti krádežím a poškození, 

• spln ní všech relevantních požadavk  vyplývajících z norem EU pro silni ní a železni ní 

dopravu.  

Spln ní všech uvedených náro ných podmínek si vyžádalo netradi ní p ístup p i konstrukci 

jednotky. Nejnáro n jším byl požadavek na maximální vn jší výšku 3,2 m p i vnit ní výšce 

minimáln  3 m, zcela otevíratelné bo ní st ny a svisle pohyblivá st echa. Spole n  s celkovou 

délkou cca 13,7 m kladou tyto parametry mimo ádné požadavky na pevnost a tuhost konstrukce 

p epravní jednotky.  

Pro p epravu v silni ní doprav  bylo nutno navrhnout zcela nové chassis, nebo  stávající 

kontejnerové nosi e neumož ují b žnou p epravu takto vysokých jednotek. V rámci EU je 

maximální výška silni ních vozidel omezena na 4 m, takže musí být využito chassis s mimo ádn

nízko umíst nou ložnou plochou.  

Tabulka 4: Základní údaje p epravní jednotky TELLIBOX 

Parametr TELLIBOX 
ložná plocha  33,13 m2

ložný objem  100 m3

vnit ní rozm ry: délka  13 556 mm 
                            ší ka 2 444 mm 
                            výška 3 000 mm 
vl. hmotnost 7 500 kg 
nosnost 34 000 kg 

Zdroj: www.stenaroro.com, úprava autor 
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Zdroj: (6) 

Obr. 8 P ekládka p epravní jednotky TELLIBOX ramenovým p eklada em 
(reachstackerem) 

Výsledkem projektu je intermodální p epravní jednotka sk í ového typu s rozm ry 

odpovídajícími zadání. P ístup k ložnému prostoru je zajišt n z každé strany tve icí skládacích 

dve í.  

Výstupem všech požadavk  a omezení se stal prototyp jednotky s názvem MegaSwapBox, 

vým nná nástavba sk í ového typu s ocelovou konstrukcí. Koncept s názvem 3D BOX umož uje 

p ístup zadními dvoudílnými dve mi a bo ní p ístup z obou stran. Z každé strany nástavby je 

p ístup zabezpe en ty mi dvoudílnými dve mi. Navržená konstrukce pak umožnila dosažení 

vnit ní délky 13,65 m, ší ky 2,48 m a p edevším pak požadované výšky 3,00 m. Pro umožn ní 

ložných operací vysokozdvižným vozíkem s nákladem až do výšky 3 m je možný bo ní zdvih 

st echy z obou stran. Nástavba je vybavena rohovými fixa ními prvky odpovídajícími 45' pallet-

wide kontejneru a v dolní ásti pak kapsami pro manipulaci pomocí spreaderu s kleštinami. 

Vn jší délka nástavby je 45´ (13,7 m), vn jší ší ka je 2,55 m a vn jší výška 3,2 m. Tyto 

rozm ry nástavby i speciáln  vyvinutého podvozku odpovídají sm rnici 96/53/ES pro rozm ry 

silni ních vozidel. Prototyp silni ního podvozku je možné zapojit pouze za taha  s výškou to ny 

875 mm a níže nad vozovkou. 

Výroba prototypu prob hla u polského výrobce Wesob Sp. z.o.o. Speciální silni ní chassis 

bylo vyrobeno n meckou firmou HRD Trailer-Engineering GmbH. Po úsp šném získání 

pot ebných certifikát  a osv d ení (UIC, CSC, DIN EN 12642 Code XL) bylo p ikro eno na konci 

roku 2010 k zahájení zkoušek ve skute ném provozu pro využití v  kombinované p eprav . První 

zkoušky MegaSwapBox podstoupil v silni ní doprav  na nov  vyvinutém chassis. Poté následovaly 

n které úpravy a prototyp absolvoval zkoušky v lednu 2011. V silni ní, železni ní i vodní doprav
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absolvoval celkem 5 000 km. Ve ejné p edstavení jednotky výsledného prototypu MegaSwapBoxu 

se konalo 19. 3. 2011 na terminálu DKT v Duisburgu.  

Výsledné ešení je pom rn  technologicky náro né a k jeho uplatn ní v b žné praxi, 

i vzhledem k nutnosti použití speciálního silni ního šasi, povede z ejm  ješt  dlouhá cesta. 

Innofreight 

Systém Innofreight p edstavuje unikátní kontejnerový systém rakouské stejnojmenné 

spole nosti, jejímž výhradním zástupcem v R je spole nost D Logistics. Kontejnery Innofreight 

nabízí vysokou flexibilitu a efektivní logistická ešení p o železni ní p epravy voln  loženého 

zboží. Speciální výsypné kontejnery r zných typ  se používajív kombinaci s inovativním systémem 

jejich vyprazd ování pomocí p eklada  s oto ným systémem. Výhodou t chto kontejner  je také 

to, že umož ují stohování podopbn  jako kontejnery ISO. Pro r zné typy zboží se používají r zné 

typy kontejner . Kontejnery Innofreight našly uplatn ní zejména v p epravách biomasy, zeminy, 

sut  a popílku. Dle p epravovaného zboží jsou pak k dispozici jak kontejnery WoodTainer, 

AgroTainer i RockTainer.  

WoodTainer je ur en zejména pro p epravu št pky, recyklovaného papíru, železné rudy, uhlí 

i d lních produkt .  

AgroTainer je ur ený pro p epravu bulk cargo (obiloviny, šrot) a paletizovaného zboží. 

Kontejner navíc m že být vybaven speciální plachtou, která odd lí náklad od samotného “t la“ 

kontejneru a zboží je chrán no proti zne išt ní. Vykládka zboží se realizuje mimo “klasického 

oto ení“ i výsypkou na konci kontejneru po naklopení. Varianta Open top je pak ur ena pro 

p epravu sypkých hmot a drobného materiálu (št rky, žel. šrot atd.). AgroTrailer je dostupný ve 2 

variantách, s nebo bez vykláp cího za ízení. Vykláp cí šasy je dle typu nasazení vybaveno 

vyfoukávacím strojem. V silni ní p eprav  je díky hmotnostn  optimalizovanému provedení 

AgroTaineru a AgroTraileru možné užite né zatížení 30 t p i celkové hmotnosti vozu 44 t. 
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Zdroj: www.innofreight.com 

Obr. 9 Stohování a vykládka WoodTainer kontejneru 

RockTainer je pak speciální zásobník na p epravu nerostných surovin. Kontejner lze 

vykládat pomocí vidlicového vozíku, tak i pomocí dvou hydraulických otvor  v dolní ásti 

kontejneru, kterými lze i regulovat vykládku. Ve srovnání se speciálními vozy pro p epravu 

sypkých hmot je systém RockTainer nákladov  výhodn jší flexibiln jší a tím výkonn jší a 

hospodárn jší než dosud využívané technologie. K vyrovnání sezonních výkyv  lze RockTainer 

použít i k p epavám jiných sypkých hmot (nap . cukrová epa). 

Zdroj: www.innofreight.com 

Obr. 10 Nakládka do AgroTainer 

Ur itou specifikací je pak paletový kontejner s ozna ením RoundWoodPallet, který se 

využívá pro p evoz kulatiny a eziva na 60´ železni ním voze (Sgns, pop . Sgnss). Ob  vn jší 

klanice na paletách, které jsou p ivrácené k nárazník m, jsou vybaveny ozubenou lištou. Na každé 

palet  jsou diagonáln  umíst ny 2 ks zajišt ní proti nadzdvihnutí pro vykládku velkými stroji. 

Zajišt ní proti nadzdvihnutí zasahuje pod prut horního pásu podélného nosníku železni ního vozu. 

Každá paleta vlastní 2 x 3 = 6 polohovacích možností pro kontejnerové trny. Tím je umožn no 

nalézt pro p epravu nejlepší polohu na železni ním voze. 
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Zdroj: www.innofreight.com 

Obr. 11 Innofreight kontejnery RockTainer (na bulk náv su a p i vykládce na železni ním 
voze) 

Zdroj: www.innofreight.com 

Obr. 12 Palety Innofreight RoundWoodPallet na kulatinu 

Tabulka 5: Technické parametry kontejner  Innofreight 

Parametr WoodTainer 20´ AgroTainer 30´ RockTainer 20´ 
ložný objem 38 - 45 m3 52 - 54 m3 23 m3

rozm ry: délka 6 058 mm 9 125 mm 6 058 mm 
                ší ka 2 900 mm 2 550 mm 2 900 mm 
                výška 2 900 mm 2 690 mm 2 900 mm 
vl. hmotnost 2 700 – 2 900 kg 4 000 – 4 100 kg 3 900 kg 
nosnost 23 000kg 26 000 kg 32 000 kg 

Zdroj: www.cdlogistics.cz, úprava autor 

P epravy v kontejnerech byly uskute ovány nap . pro spole nost Wood&Paper a.s. 

P eprava probíhala v ucelených vlacích nasazených na vnitrostátních p epravách a vývozu do 

Rakouska. Ro ní objem p epravené št pky tímto systémem se pohyboval okolo 440 000 tun. 

V roce 2011 se po n kolika m sí ních jednáních rozjely p epravy biomasy do Plze ské 

teplárenské po železnici. Ve spolupráci s dodavateli biomasy bylo vytipováno n kolik lokalit, ze 

kterých lze dodávat biomasu po kolejích. Aktuální po et stanic v projektu je 26. Nakládku je nutno 

velmi pe liv asov  plánovat, s ohledem na absenci stálých et v n kterých stanicích a hlavn  na 

požadavcích (možnostech) odesílatel . V samotném areálu teplárny jsou kontejnery vysypávány 
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pomocí vidlicového vozíku s oto ným za ízením p ímo na ur ené místo. Celý proces je tedy 

maximáln  efektivní i ve vnitropodnikové logistice. Doposud se poda ilo p evést p es 60 tisíc tun 

biomasy, což je okolo 2 500 silni ních nákladních souprav.  

Dalším významným projektem byla sanace ostravských lagun v roce 2011 (p eprava kal ), 

p i které bylo využito systému Innofreight. Celkem bylo p epraveno 110 000 t  do Litvínova. Pro 

p epravu jsou nasazeny 2 ucelené vlaky po 22 železni ních vozech, které denn  p evezly 1 320 t 

netto (7 dní v týdnu). Vlaky jezdily s obratem 48 hodin, tzn. každý den je k dispozici jeden vlak na 

stran  nakládky i vykládky. Navíc byla k dispozici rezerva 48 kontejner  pro p ípady poruch, 

celkem  bylo nasazeno 180 kontejner , 166 z toho bude s HardTopy. V Ostrav  a v Litvínov  jsou 

použity 37t vozíky pro p ekládku pop . vykládku. 

Zdroj: www.innofreight.com 

Obr. 13 P ekládka Innofreight kontejner  s kaly ze silni ního vozidla na železni ní v z 

V roce 2012 se realizoval projekt odvozu sutin a zeminy, která se vyt žila v rámci sanace 

bývalého areálu KD Elektrotechnika v pražských Vyso anech. Zemina spolu se zbylou 

železobetonovou sutí byla speciálním strojem rozdrcena a následn  bagrem p ímo nakládána do 

p istavených železni ních voz  s kontejnery. P es prostorové omezení vle ky areálu se poda ilo 

naložit jeden ucelený vlak o tisíci tunách denn . Bylo odvezeno celkem 23 000 tun materiálu b hem 

jednoho m síce, a nahradila se tak jízda min. 1000 silni ních nákladních souprav (v loženém stavu). 

Za átkem roku 2012 se zrealizoval projekt na vy išt ní skládky kontaminovaného materiálu 

ve Starém M st  u Uherského Hradišt . Na p epravu byly použity dva ucelené vlaky o 16 vozech s 

kontejnery XXL. Každý den se nakládal jeden ucelený vlak. Celkem bylo odvezeno 63 000 tun 

kontaminované zeminy za 3 m síce. 
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P ísp vek vznikl za podpory ešení projekt  TA01030425 „Vytvo ení prost edí pro provoz 
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the right quality. Therefore, it is important that the rationalization of the processes of logistics in the 

company was at a high level. The aim of this paper is to describe the supply chain processes in 

company ZF Sachs Slovakia as Trnava.  

KEY WORDS 

supply chain logistics, purchase of material, entry check, inventory management 

LANGUAGE OF THE PAPER 

Slovak 

REVIEWERS

doc. Ing. Marek Potkány, PhD. - potkany@tuzvo.sk 

doc. Ing. Eva Nedeliaková, PhD. - eva.nedeliakova@fpedas.uniza.sk 

                                                 
1 Ing. Milan Štúr, PhD.; Ing. Martin Poda il, PhD.; Ing. Daniel Ku erka, PhD., doc. Ing. Štefan Husár, PhD., Vysoká 
škola technická a ekonomická v eských Bud jovicích VŠTE; Katedra strojírenství, Okružní 517/10, 370 01 eské 
Bud jovice



14th International Scientific Conference 
LOGI 2013

446 

PROCESY ZÁSOBOVACEJ LOGISTIKY V SPOLO NOSTI ZF 

SACHS SLOVAKIA, A. S. TRNAVA 

Abstrakt: Zásobovacia logistika je základom každej spolo nosti na zabezpe enie jej výrobného 

programu. Je potrebné zabezpe i , aby výrobný materiál bol dodaný v správnom ase, na správne 

miesto a v správnej kvalite. Preto je dôležité, aby racionalizácia procesov zásobovacej logistiky 

v spolo nosti bola na vysokej úrovni. Cie om príspevku je opísa  procesy zásobovacej logistiky v 

spolo nosti ZF SACHS Slovakia a.s. Trnava.  

K ú ové slová: zásobovacia logistika, obstarávanie materiálu, vstupná kontrola, riadenie zásob  

1  Predstavenie spolo nosti 

ZF Sachs Slovakia vznikla v decembri 1993 ako spolo ný podnik založený firmou Fichtel & 

Sachs A.G. Nemecko a Trnavskými automobilovými závodmi a.s. Trnava a od roku 1996 je 

SACHS Trnava 100% dcérskou spolo nos ou firmy Sachs A.G. [1] 

Materská firma Sachs je medzinárodná spolo nos , ktorá má výrobné závody nielen v 

Nemecku, ale aj v Španielsku, na Slovensku, Brazílii, Mexiku a Juhoafrickej republike. 

V roku 1995 získala spolo nos  certifikát na zavedený systém zaistenia kvality pod a normy 

ISO 9002 a v roku 1998 potvrdila plnenie podmienok predpisov VDA 6.1 a QS 9000, za o jej bol 

priznaný certifikát nemeckou certifika nou spolo nos ou DQS. V júni 2001 prebehla úspešná 

recertifikácia systému manažmentu kvality pod a predpisov ISO 9001, QS 9000 a VDA 6.1. V 

sú asnosti je systém manažmentu kvality certifikovaný pod a technickej špecifikácie ISO/TS16949. 

[1] 

2  Výrobný program 

Základným výrobným programom ZF SACHS Slovakia sú spojky pre osobné a nákladné 

automobily. Od júna 1997 sa výrobný program rozšíril o výrobu hydrodynamických meni ov pre 

nákladné automobily, autobusy a stavebné stroje a od roku 2009 o výrobu ZMS. Spolo nos alej 

vyrába špeciálne spojky a obloženia pre spojky.   

Výrobný program spolo nosti bol podriadený požiadavkám rozhodujúcich odberate ov pre 

výrobnú a náhradnú spotrebu, a to: ZF, Ford, Mazda, Volvo, Škoda, Volkswagen, Valtra, 

DaimlerChrysler, Porsche, Seat, Elit, Claas, Maserati, Saab, Peugeot Citroen, Opel, GM a alší. Ide 

o výrobcov vozidiel, prevodoviek, komponentov, ktorých sú as ou je spojka alebo meni
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a obchodné organizácie, ktoré zabezpe ujú predaj pre náhradnú spotrebu, záru ný a pozáru ný 

servis. 

3  Produkty 

• hydrodynamické meni e [2] 

Hydrodynamický meni  krútiaceho momentu plní v spojení s 

automatickou prevodovkou funkciu automatickej spojky 

a násobi a krútiaceho momentu. 
                                                                                                    Obr. 2 Hydrodynamický meni [2] 

• špeciálne spojky [3]

Špeciálne spojky sú ur ené do s ažených podmienok pre nákladné 

automobily, úžitkové vozidlá a traktory.  
                                                                                                                            

               Obr. 3 Špeciálna spojka[3]  
                                                                                                    

• spojky pre nákladné automobily [4] 

Spojky pre nákladné automobily sa z konštruk ného h adiska 

vyzna ujú liatinovými vekami a prítla nými kotú mi.  
                                                                                                                                   Obr. 4 Spojka pre NA[4] 

• spojky pre osobné automobily [5] 

Majú jednoduchú konštrukciu so základnými stavebnými prvkami – 

lisované veko, membránová pružina a liatinový prítla ný kotú . 

Vyzna ujú sa vysokou spo ahlivos ou a stálos ou parametrov.                                                                         
                    Obr. 5 Spojka pre OA[5] 

• Dvojhmotový zotrva ník (ZMS) [6] 

Dvojhmotový zotrva ník (ZMS = Zweimassenschwungrad) pre 

autobusy a ažké úžitkové vozidlá. Torzný tlmi  je umiestnení 

v zotrva níku a hmota zotrva níka je rozdelená na primárnu 

a sekundárnu. Výhodou ZMS je zníženie hluku, zníženie spotreby 

paliva, zvýšenie komfortu obsluhy a prera ovania.                                   Obr. 6 ZMS[6]
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4  Procesy zásobovacej logistiky v ZF SACHS Slovakia, a.s. Trnava 

Zásobovacia logistika je základom každej spolo nosti na zabezpe enie jej výrobného 

programu. Je potrebné zabezpe i , aby výrobný materiál bol dodaný v správnom ase, na správne 

miesto a v správnej kvalite.  

Procesy zásobovacej logistiky sa v ZF SACHS Slovakia delia na: 

a. procesy obstarania výrobného materiálu a polotovarov, 

b. procesy príjmu materiálu a vstupnej kontroly, 

c. procesy skladovania nakupovaného materiálu a finálnych výrobkov, 

d. procesy riadenia zásob – vnútropodnikové. 

4.1 Procesy obstarania výrobného materiálu a polotovarov  

Zákazník zadá požadované množstvo výrobkov k odberu. Táto objednávka je spracovaná 

zodpovedným pracovníkom oddelenia odbytu v SAP. Pod a kusovníka finálneho výrobku je v SAP 

 táto zákaznícka požiadavka automaticky  rozdelená na nakupované diely, za ktoré zodpovedá 

pracovník oddelenia nákupu. V prípade, ak materiál nie je na sklade a nie je možne ho v danom 

ase zabezpe i , informuje pracovník odbytu o nesplnení termínu. Po konzultácii so zákazníkom je 

navrhnutý nový termín dodania alebo iastková dodávka.  

Všetok nakupovaný materiál je do spolo nosti ZF SACHS Slovakia a.s. Trnava dodávaný 

automobilovou dopravou. Dopravu materiálu zabezpe ujú dodávatelia.  

4.1.1 Proces výberu dodávate ov  

Systémovým výberom a posudzovaním dodávate ov sa má zabezpe i , aby spolo nos

objednávala len u spo ahlivých a schválených dodávate ov.  

ZF SACHS nakupuje výrobný materiál a polotovar od dodávate ov na základe objednávky. 

Spolo nos  delí dodávate ov na interných a externých.  

Dodávatelia 

Spolo nos  ZF SACHS Slovakia má vä šinu dodávate ov zo zahrani ia, hlavne z Nemecka 

a ostatných štátov EÚ, ale i z Afriky a Ameriky. Medzi interných dodávate ov sa zara uje sesterská 

interní  príjem  výroba   sklad FV 

externí vstupná kontrola príjem výroba sklad  FV 
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spolo nos  so sídlom v Leviciach. Materská spolo nos  ZF SACHS AG sa zara uje k externým 

dodávate om.  

Na komplexné hodnotenie dodávate ov sa používa v spolo nosti koncernovo platný systém 

hodnotenia SAM– Supplier Assessment Monitor. Systém hodnotenia dáva obraz o schopnosti, 

zru nosti a partnerského správania sa dodávate ov. 

Hodnotenie dodávate ov sa musí vykona  u všetkých dodávate och. Hodnotenie výkonu sa 

vz ahuje na kvalitu dodávaných výrobkov. Pritom sa preveruje súlad medzi dodávanými výrobkami 

a zadaniami (napr. výkresmi). Hodnotenie sa vykonáva pomocou definovaných otázok v rôznych 

kritériách. 

Medzi závodom v Trnave a materskou spolo nos ou vo Schweinfurte premáva 

automobilová doprava denne. Z Trnavy sa vozia finálne výrobky pre ZF Trading Schweinfurt a zo 

ZF Sachs Schweinfurt sa do Trnavy privážajú dielce potrebné na výrobu ZMS. Autá idú aj do 

Kitzingenu, kde je zlievare , ktorá dodáva odliatky potrebné k výrobe ZMS. Táto doprava sa 

fakturuje materskej spolo nosti, pri om as  týchto nákladov znáša aj ZF SACHS Slovakia Trnava. 

Údaj, o akú sumu ide, nám v spolo ností neposkytli.   

4.2 Procesy príjmu materiálu a vstupnej kontroly  

Ak sa v sklade nenachádza potrebný materiál, vedúci nákupu vystaví objednávku 

potrebného výrobného materiálu alebo polotovarov. Vystavená objednávka sa odošle dodávate ovi. 

Denne sa eviduje približne 20 ks objednávok. Po príchode objednaného tovaru vykoná pracovník 

vstupného skladu vizuálnu kontrolu neporušenosti obalov,  preverí dodacie listy, i je zhoda medzi 

dodaných množstvom a objednaným množstvom, prípadne, i vôbec existuje objednávka. Príjem 

materiálu je možné spravi  len v prípade, že objednávka existuje.  

Pri príjme dielov sa tieto musia zaú tova . Dodávaný materiál je ozna ený kódom EAN 13, 

no spolo nos  pri príjme nepoužíva sníma e. Príjem materiálu trvá cca 8 hodín. Za tento as je 

príjem vybavený papierovo i fyzicky. Príjem materiálu bez využívania sníma ov je ve mi náro ný a 

zd havý. Nákup sníma ov by zjednodušil a skrátil proces príjmu materiálu. Pri vstupnej kontrole 

pre každý materiál vystavuje pracovník vstupného skladu sprievodku materiálu.    

Na vstupnej kontrole nakupovaných dielov sa vykonáva skúška každej dodávky za ú elom 

zistenia zhody s dohodnutými technickými podmienkami a špecifikáciami. Pri vstupnej kontrole sa 

vizuálne kontroluje neporušenos  obalov, alej sa kontroluje dodržanie rozmerov a ostatné 

technické špecifikácie pod a technickej dokumentácie (výkresu), ktorá je sú as ou dodávky. 

Vstupnou kontrolou sa má zabezpe i , aby sa na spracovanie uvo nili iba výrobky zodpovedajúce 
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špecifikáciám. Po skon ení všetkých skúšok sa materiál uvo ní alebo zastaví. Povolenie pre 

uvo nenie tovaru nasleduje len vtedy, ke  všetky znaky vyhovujú požiadavkám. Sprievodka 

materiálu sa opatrí pe iatkou „Vyhovuje“. U materiálov o obmedzenou dobou použitia je potrebné 

pri príjme materiálu vyzna i  na sprievodnú dokumentáciu dátum, do kedy je možné materiál 

použi .  

V závislosti od spo ahlivosti dodávate a môže dôjs  k uvo neniu dodávky i bez kontroly na 

vstupnej kontrole. U dodávate ov, s ktorými je spolo nos  spokojná a nemá žiadne problémy 

s dodávaným materiálom sa kontroluje len každá 10 zásielka (objednávka). U dodávate a, s ktorým 

má spolo nos  skúsenosti s ve kým po tom nepodarkov, zlou kvalitou a nedodržaným množstvom, 

sa kontroluje každá dodávka materiálu. Ak sa z dodávate a stane nespo ahlivý, spolo nos  zmení 

dodávate a. Opä  nasleduje proces vo by dodávate a.  

Ak sa pri vstupnej kontrole zistia odchýlky, tie sú dokumentované skúšobnými správami vo 

výpo tovom systéme. Po et vystavených správ k po tu prijatých dodávok konkrétneho dodávate a 

pre konkrétny diel a po et reklamovaných dielov slúžia ako podklad pre vyhodnotenie dodávanej 

kvality dodávate a. Na základe meraní pri príjme materiálu sa vydá rozhodnutie o použite nosti 

a priradenie QKZ pre každú dodávku.  

QKZ sa prira uje v systéme SAP pod a nasledovného:  

• bezchybná dodávka QKZ = 100 (kód A0) 

• dodávka s ved ajšími odchýlkami QKZ = 96 (kód A1) 

• dodávka s odchýlkami v balení/zna ení QKZ = 71 (kód A2) 

• nepoužite ná dodávka QKZ = 1 (kód R0) 

Hodnotenie kvality každej dodávky sa zaznamenáva vo výpo tovom programe SAP. Pre 

potreby hodnotenia sa spracujú mesa né hodnotenia dodávate ov, ktoré sa uvádzajú v mesa ných 

správach o kvalite vedúceho manažmentu kvality. Dodávate  je 2 x v priebehu roka informovaný o 

dodávanej kvalite v asovom odstupe šiestich mesiacov. 

4.3  Procesy skladovania nakupovaného materiálu a finálních výrobkov  

Skladové hospodárstvo v podniku plní dôležitú úlohu medzi lánku medzi výrobou a 

spotrebou, podie a sa na plynulom presune materiálu do výroby, umiest uje a ochra uje 

rozpracovanú výrobu a hotové výrobky v skladoch, je teda sú as ou logistického re azca v podnik. 

Po identifikácií a preverení množstva a kvality pracovníkom vstupného skladu sa musí tovar 

zbavi  obalov a je potrebné ho prebali  do interných obalov – plechových krabíc. Materiál sa 
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následne uloží na vyhradené miesto a tovar je zaú tovaný na sklad. Na tomto skladovom mieste je 

materiál do tej doby, pokia  nepríde rozhodnutie o jeho použití. Ak príde rozhodnutie o jeho 

použití, materiál sa zo skladu vydáva metódou FIFO (First in – First out). Na miesto použitia je 

materiál dopravený interným transportom, ktorý sa uskuto uje prostredníctvom vysokozdvižných 

vozíkov a paletových vozíkov.   

Všetok nakupovaný materiál sa usklad uje v centrálnom sklade spolo nosti ZF SACHS 

Slovakia. Spolo nos  má k dispozícii jeden ve koplošný krytý sklad. Z tohto skladu sa rozmiest uje 

materiál do jednotlivých výrobných oddelení. 

Oddelenie ZMS má tieto sklady:  

• sklad materiálu, 

• odbytový sklad a 

• izola ný sklad.  

Odvoz finálnych výrobkov si niektorí zákazníci zabezpe ujú vlastnou dopravou napr. 

spolo nos  PSA si odváža výrobky 2 x týždenne a spolo nos  GM 1 x týždenne.  Zákazníkom, 

ktorí si odvoz výrobkov nezabezpe ujú vlastnou dopravou, SACHS posiela výrobky. Nako ko 

spolo nos  ZF SACHS Slovakia nemá vlastný automobilový park, na rozvoz výrobkov ku 

zákazníkom, využíva služby špedi ných spolo ností, hlavne Schenker a Gefco Slovakia. Túto 

dopravu hradí zákazník. Ak sa však výrobky nevyrobili v ur enom termíne, musia sa vyvies  ako  

mimoriadna dodávka, tzv. "sonder Transport". Túto dopravu už hradí spolo nos  ZF SACHS 

Slovakia. 

4.4 Procesy riadenia zásob – vnútropodnikové  

Cie om spolo nosti je splnenie požiadaviek zákazníka v plnom rozsahu a v o najkratšom 

ase. Riadenie zásob vychádza zo stavu objednávok, termínov objednávok, výšky objednávok 

a rozsahu skladovania. 

Oddelenie ZMS má tieto druhy zásob:  

• zásoby materiálu a poistné zásoby materiálu, 

• zásoby vo výrobe, 

• zásoby finálnych výrobkov a poistné zásoby finálnych výrobkov. 

4.4.1 Zásoby matariálu a poistné zásoby  

Na zabezpe enie plynulej výroby musí by  k dispozícii dostato né množstvo materiálu a 

jeho pravidelný a v asný prísun do výroby, preto sú v oddelení ZMS zriadené supermarkety. V 
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sú asnosti sú supermarkety vo výrobe dop ane jedenkrát za zmenu. Do supermarketu 

nakupovaných dielov sa dovážajú diely na paletovom vozíku a zo supermarketu hotových výrobkov 

sa tieto odvážajú vysokozdvižným vozíkom.  

Spolo nos  má zriadené aj poistné zásoby. Tieto zásoby nie sú však pri všetkých druhoch 

materiálu. Poistné zásoby sú len u pár kritických materiáloch. Ide hlavne o materiály, ktorých as 

dodanie je dlhý a tiež o tie materiály, ktoré sa vo výrobe asto znehodnotia. 

4.4.2 Zásoby vo výrobe 

Vo výrobnom procese taktiež vznikajú zásoby – zásoby nedokon enej výroby. Pri 

jednotlivých pracoviskách vo výrobe je ur ité množstvo zásob, ktoré sa postupne presúvajú z 

jedného pracoviska na druhé, postupne sa opracovávajú. Na presun zásob medzi jednotlivými 

pracoviskami sa používajú paletové vozíky.  

Na poslednom pracovisku sa skladajú jednotlivé komponenty dokopy. Pri poslednom 

pracovisku – montáži finálnych výrobkov - sa nachádza supermarket s nakupovanými dielmi, ktoré 

sa montujú do finálnych výrobkov. Z tohto supermarketu si každý pracovník vyberie to, o 

potrebuje pre daný dielec.  

Z tohto posledného pracoviska sa hotové výrobky po vizuálnej kontrole zabalia pod a 

baliaceho predpisu do paliet a uložia sa v supermarkete hotových výrobkov. Tento supermarket sa 

nachádza vo výrobe. Z tohto supermarketu sa hotové a zabalené výrobky presúvajú do odbytového 

skladu, kde akajú na expedíciu.   

4.4.3 Zásoby finálních výrobkov a poistné zásoby  

Zásoby finálnych výrobkov spolo nos  usklad uje v odbytovom sklade, odkia  sú 

expedované zákazníkom. Oddelenie si vytvára pri finálnych výrobkoch aj poistnú zásobu pre 

prípad, ak by došlo vo výrobnom procese k ne akanej poruche, aby boli požiadavky zákazníkov 

plnené bez ve kých asových sklzov. 

Cie om spolo nosti je orientácia na zákazníka, jeho spokojnos  a udržovanie vysokej 

úrovne kvality výrobkov a služieb v zmysle celosvetovej stratégie kvality materskej firmy so 

zna kou kvality "Made by Sachs". [1] 

Z uvedeného opisu procesov zásobovacej logistiky v podniku ZF SACHS Slovakia a.s. 

Trnava  je možné zisti , že sú na ve mi vysokej úrovni, aj ke  i tu by bolo možné niektoré veci 

zmeni . Priebeh jednotlivých procesov bol vykonaný na základe informácií, ktoré boli 
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poskytnuté konzultantkou podniku a po preštudovaní vnútorných materiálov spolo nosti. Cie om 

príspevku bolo opísa  procesy zásobovacej logistiky od obstarania materiálu po jeho uskladnenie.
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METODY MATEMATICKÉ A EKONOMETRICKÉ ANALÝZY 

K UR ENÍ ZÁVISLOSTI FAKTOR  P SOBÍCÍCH NA VÝVOJ 

POPTÁVKY V DOPRAV

Abstrakt: Doprava je jedna z ned ležit jších ástí národního hospodá ství. Poptávka po doprav

neustále roste a nelze ji ešit pouze investicemi do infrastruktury. Otázka poptávky v železni ní 

osobní doprav  m že být klí ovým faktorem pro napl ování požadavk  EU a ke zvyšování 

konkurenceschopnosti v oblasti p epravního trhu. Prozkoumání možností jejího modelování a 

možností použití jednotlivých metod je cílem tohoto lánku. 

Klí ová slova: poptávka po doprav , statistické metody, modelování, globalizace 

Úvod 

Doprava je jedna z ned ležit jších ástí národního hospodá ství. Poptávka po doprav

neustále roste a nelze ji ešit pouze investicemi do infrastruktury. Je t eba efektivn ji využívat, 

optimalizovat a organizovat stávající systémy tak, aby spl ovaly požadavky udržitelného rozvoje a 

to s ohledem na životní prost edí dle podmínek dopravní politiky EU. 

Zejména mezi železni ní a silni ní dopravou (osobní i nákladní) v R existují zna né 

disproporce, které je t eba ešit p edevším regulovanou hospodá skou sout ží mezi jednotlivými 

druhy doprav a také propojením jednotlivých druh  doprav se z etelem na fungující intermodalitu. 

Obr. 1 Osobní doprava 
Zdroj: Ro enky dopravy 2012 
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Obr. 2 Nákladní doprava 
Zdroj: Ro enky dopravy 2012 

Graf p epravního výkonu v osobní doprav  nevykazuje výrazné rozdíly mezi jednotlivými 

druhy doprav oproti nákladní doprav , kde je výrazn  využívána silni ní sí  a to jak k vnitrostátní 

tak mezinárodní p eprav . 

Sou asná situace výrazn  zvýhod uje konkurenceschopnost silni ní dopravy, která je 

zajišt na p edevším flexibilitou, nízkou cenou, vysokou mírou vzájemné konkurence p epravních 

spole ností, investicemi do infrastruktury a adou dalších. Na druhé stran  železni ní doprava 

fungující na sm si staré a nové infrastruktury nabízí p epravu vysoko tonážního materiálu, 

bezpe nost p i p eprav , šetrn jší p ístup k životnímu prost edí a další. 

ada t chto faktor  zp sobuje na dopravním trhu poptávku po konkrétním druhu dopravy a 

to jak ze strany zákazníka (odb ratele) tak ze strany dodavatele (dopravce). Zákazník poptává 

p epravní službu a dopravce mu ji poskytuje. Zkoumání závislostí vybraných ukazatel  na zm nách 

jednotlivých druh  cen lze vyjád it exaktními matematickými metodami. Získané informace mohou 

zna n  p isp t k rozhodování o volb  vhodného typu dopravy a také prognózovat budoucí vývoj. 

Matematická v tev ekonomické teorie prosazuje názor, že kritériem v deckosti a 

prokazatelnosti je možnost matematického d kazu. Na druhé stran  spole enská v tev ekonomické 

teorie principiáln  odmítá názor, že výsledek, který nelze dokázat matematicky, nelze dokázat 

v bec a argumentuje tím, že ekonomie je v da o chování lidí ve spole nosti. 

Ekonomickou teorii je možno chápat jako v du spole enskou nebo formáln  logickou, která 

se vždy bude zabývat ur itým aspektem života spole nosti a jejích len . Zkoumá lov ka s jeho 

omezenými pot ebami ve sv t  omezených (vzácných) zdroj . 

„Každá lidská spole nost, a  jde o vysp lý pr myslový stát, centráln  plánovanou 

ekonomiku nebo izolovanou ostrovní spole nost, musí ešit t i základní a vzájemn  propojené 
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ekonomické problémy. Každá spole nost musí ur it, jaké komodity se mají vyráb t, jakým zp sobem 

se vyrobí a pro koho se budou vyráb t.“1

V moderních tržních ekonomikách jsou tyto t i ekonomické otázky týkající se efektivní 

alokace zdroj  obvykle ešeny prost ednictvím tržního mechanismu založeného na principu 

interakce nabídky a poptávky. 

1. Obecná charakteristika poptávky 

Poptávka je ur ena objemem výrobk  a služeb, které si cht jí kupující po ídit a cenami, za 

které jsou ochotni za tyto výrobky a služby zaplatit. Spole n  s druhou klí ovou silou se st etávají 

na trhu, kde vzájemným p sobením inklinují k rovnovážnému stavu. 

Ceny, které jsou takto ur ovány, umož ují efektivní alokaci vzácných zdroj  v p íslušné 

ekonomice, jelikož mají p ímý vliv na množství nabízeného a poptávaného statku. 

Mezi cenou a poptávaným množstvím p íslušných statk  existuje p i dodržení principu 

ceteris paribus2 konkrétní vztah, a to nejen z hlediska všech kupujících, ale i z pohledu jedinc , kdy 

lze hovo it o tzv. individuálních poptávkách (Demand – D), z jejichž sumy pak vyplývá celková 

neboli tržní poptávka (Aggregate Demand – AD) po daném statku. Tento vztah mezi cenou (Price – 

P) a poptávaným množstvím (Quantity – Q) se nazývá poptávková funkce, jejím grafickým 

znázorn ním je poptávková k ivka. 

P 

                                         

                                                                                     D 

                                                                                      Q 

Obr. 3: K ivka poptávky 
Zdroj: SAMUELSON, Paul A.; NORDHAUS, William D. Ekonomie : 18. vydání. Praha : NS Svoboda, 2007. Základy 

nabídky a poptávky s. 47. ISBN 978-80-205-0590-3. 

                                                 
1 SAMUELSON, Paul A.; NORDHAUS, William D. Ekonomie : 18. vydání. Praha : NS Svoboda, 2007. Základy 
ekonomie s. 7. ISBN 978-80-205-0590-3. 
2 Pozn.: Tento princip, jinak nazývaný „za jinak stejných podmínek“ znamená, že hodnoty všech ostatních prom nných, 
krom  té práv  zkoumané prom nné, jsou konstantní. 
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K ivka poptávky je klesající. Jedná se o zákon klesající poptávky. Podle tohoto když vzroste 

cena, mají poptávající tendenci kupovat mén  zboží. Opa ná situace nastane, pokud cena klesne a 

tím se zvýší zájem o nabízené zboží. 

D vodem klesajícího pr b hu poptávkové k ivky, který vyplývá ze zákona klesající 

poptávky, jsou: 

• d chodový efekt – vyjad uje situaci, kdy se ást poptávaného množství po daném statku 

zm ní v d sledku zm ny reálného d chodu (kupní síly) spot ebitele v d sledku cenové 

zm ny. Nominální d chod (v pen žních jednotkách) se nem ní, ale reálný d chod 

vyjád ený v množství statk  v tomto p ípad  klesá. Za stejné množství pen z je tak 

možno koupit mén  statk . 

• substitu ní efekt – vyjad uje zm nu chování spot ebitel  vyvolanou zm nou ceny daného 

statku. V d sledku dochází k omezení nákupu statku, jehož cena se zvýšila a zam í se na 

substituty (vzájemn  zam nitelné statky) s nižší cenou.  

Výsledný efekt cenové zm ny p sobící na k ivku poptávky je vyjád en sou tem 

substitu ního a d chodového efektu. P i poklesu ceny lze analogickým zp sobem dosp t 

k opa nému záv ru. 

1.1 Faktory ovliv ující poptávku 

Reálný život ovliv uje rozhodování spot ebitel  o koupi ur itého statku n kolika faktory. 

Vedle ceny statk  existují další obecné faktory, které mají vliv na tržní poptávku, respektive 

poptávané množství tohoto statku. Tyto faktory nazývané determinanty poptávky, ur ují umíst ní 

poptávkové k ivky v i zobrazeným osám ceny a množství kartézské soustavy sou adnic. Nej ast ji 

uvád nými determinanty jsou pr m rná úrove  p íjm , velikost populace, ceny p íbuzných statk , 

spot ebitelský vkus a ur ité specifické faktory. 

Tyto lze charakterizovat: 

• pr m rná úrove  p íjm  – významným determinantem poptávky, protože p i nem nných 

cenách statk  mnoho poptávající v p ípad  nár stu p íjm  nakoupit (ceteris paribus) více 

t chto statk  (dochází tak k r stu poptávky – poptávková k ivka se posune doprava) a 

analogicky p i poklesu p íjm  mohou (ceteris paribus) koupit statk  mén  (dojde 

k poklesu poptávky – poptávková k ivka se posune doleva) 

• velikost populace – p edstavuje množství potenciálních kupujících. Poptávková k ivka se 

(ceteris paribus) p i nár stu populace posune doprava, p i poklesu doleva 
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• ceny p íbuzných statk  – existují dva základní typy: 

o substituty – statky, které mají podobné vlastnosti tzn. jsou zam nitelné a tudíž 

dochází (ceteris paribus) p i zm n  ceny k p esunu ásti poptávky mezi t mito 

substituty. Poptávková k ivka daného statku se (ceteris paribus) p i zvýšení ceny 

substitutu k tomuto statku posune doprava, p i snížení doleva 

o komplementy – statky, které se vzájemn  dopl ují, proto zm na jednoho statku 

vede (ceteris paribus) ke zm n  poptávky nejen u tohoto statku, ale zárove  ke 

zm n  u komplement

• spot ebitelský vkus – lze chápat jako soubor osobních preferencí každého kupujícího. 

Tento faktor je oproti ostatním zmín ným faktor m h e kvantifikovatelný, protože 

osobní preference p edstavují subjektivní a tudíž velice obtížn  kvantifikovatelné veli iny 

• specifické faktory – do této kategorie determinant  poptávky spadají všechny faktory, 

které jsou ur itým zp sobem specifické pro daný druh výrobku i služby 

2.  Elasticita poptávky 

Výše uvedený popis tržní poptávky a jejích determinant  byl pouze kvalitativního nikoliv 

kvantitativního charakteru. Jednalo se tedy pouze o popis zm ny sm ru, ve kterém se zm nilo 

poptávané množství ur itého statku a nikoliv o kvantifikaci zm ny. 

K m ení reakce poptávaného množství na zm nu ceny je používán ekonomický ukazatel 

zvaný elasticita poptávky. Do ekonomie tento pojem zavedl Alfred Marshall v díle „Zásady 

ekonomie“ již v roce 1890. Udává vztah mezi procentní zm nou množství a procentní zm nou 

ceny. V ekonomii se rozlišuje cenová, d chodová a k ížová elasticita. 

2.1 Cenová elasticita poptávky 

Cenová elasticita poptávky vyjad uje vztah mezi procentní zm nou poptávaného množství 

statku a procentní zm nou ceny poptávaného statku. Vypovídací schopnost o elasticit  poptávky 

nám udává koeficient cenové elasticity poptávky. Koeficient vyjad uje, o kolik procent se zvýší 

nebo sníží poptávané množství, když se cena sníží nebo zvýší o jedno procento. 

Matematické vyjád ení koeficientu cenové elasticity poptávky 

EDP  ........................  koeficient cenové elasticity poptávky 

Q1  .........................  poptávané množství p ed zm nou 
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Q2  .........................  poptávané množství po zm n

P1  ..........................  cena poptávaného statku p ed zm nou 

P2  ..........................  cena poptávaného statku po zm n

Jelikož koeficient cenové elasticity poptávky vychází záporné íslo, pracuje se s tímto 

koeficientem v absolutní hodnot . Podle velikosti koeficientu cenové elasticity poptávky je 

rozlišeno p t základních podob poptávky: 

• neelastická 

• elastická 

• jednotkov  elastická 

• dokonale elastická 

• dokonale neelastická 

V p ípad  neelastické poptávky vychází koeficient menší než 1 a udává, že v p ípad

jednoprocentní zm ny ceny dochází k mén  jak jednoprocentní zm n  poptávaného množství. U 

elastické poptávky nastává opa ná situace a koeficient cenové elasticity poptávky je v tší než 1. 

Jednoprocentní zm na ceny pak vyvolá více jak jednoprocentní zm nu poptávaného množství. 

Jednotkov  elastická poptávka vyjad uje rovnom rnou zm nu, jak v p ípad  zm ny ceny, tak 

zm ny objemu poptávaného statku, tzn., že jednoprocentní zm na vyvolá jednoprocentní zm nu 

poptávaného množství. 

Poslední dva typy elasticity poptávky jsou dokonale elastická a dokonale neelastická 

poptávka, což jsou dv  krajní možnosti elasticity poptávky. Pro dokonale elastickou poptávku platí, 

že za odpovídající vyšší ceny se prodá jakékoliv množství statku, tzn., že zm ny v poptávaném 

množství jsou vyvolány jinými než cenovými faktory. Koeficient cenové elasticity se v tomto 

p ípad  rovná nekone nu. Naproti tomu dokonale neelastická poptávka udává zm nu ceny p i 

nezm n ném poptávaném množství a koeficient elasticity je roven 0. 

2.2 D chodová elasticita poptávky 

D chodová elasticita poptávky vyjad uje citlivost zm ny poptávaného množství statku na 

zm ny d chodu neboli p íjmu.  

Tento vztah je dán vzorcem: 
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Koeficient d chodové elasticity nabývá kladné a záporné hodnoty v závislosti na 

vlastnostech poptávaného statku. 

2.3 K ížová elasticita poptávky 

K ížová elasticita poptávky udává, o kolik procent se zm ní poptávané množství ur itého 

statku, když se zm ní cena jiného statku o jedno procento. V p ípad  dopravy se tedy zjiš uje 

reakce zákazník  na zm ny ceny nebo úrove  služeb substitut  – konkuren ních druh  doprav.  

3.  Matematické a ekonometrické metody modelování 

Každého dopravce zajímá poptávka po p epravních službách a je v jejich zájmu tuto 

poptávku zjiš ovat nebo alespo  odhadovat. Po zjišt ní poptávky je vhodné ji vyjád it 

pomocí matematického modelu. Metody zjiš ování informací pro pot eby sestavení modelu se 

provád jí pomocí pr zkum  nebo výpo t . 

Mezi metody pr zkumu pat í: 

• pozorování, p i n mž si pozorovatel zaznamenává pot ebné údaje, 

• dotazování, p i kterém tazatel zjiš uje data na p edem ur eném stanovišti (p . zastávka 

MHD, vlakové nádraží, zastávka metra, atd.). 

• vytahování, kdy se používají již existující údaje a vybírají se z nich informace pot ebné 

pro sestavení modelu. 

Zjiš ování informací o poptávce pomocí výpo t  se provádí ze statistických údaj

pot ebného rozsahu. Výpo ty probíhají pomocí systému ešení soustavy rovnic i nerovnic.

Hlavním cílem je matematický popis d j  probíhajících závislostí mezi statistickými daty. K t mto 

ú el m se využívá korela ní a regresní analýza a analýza asových ad. Jejich úkolem je popis 

pr b h  závislostí a jejich intenzity.

3.1 Regresní analýza 

Regresní analýza je zam ena na zjiš ování závislostí mezi prom nnými. Úkolem regresní 

analýzy je zkoumání jednostranných závislostí mezi vysv tlujícími a vysv tlovanými prom nnými. 

Vysv tlující prom nné jsou nezávisle prom nné v úloze p í in a vysv tlované prom nné jsou 

závisle prom nné v úloze následku. V p ípad  zkoumání vztah  dvou prom nných se o regresní 

analýze hovo í, jako o jednoduché neboli párové analýze. P i zkoumání vztah  mezi více 

prom nnými se používá vícenásobná regresní analýza. 
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„Snahou regresní analýzy je nalézt takovou idealizující matematickou funkci, která bude co 

nejlépe vyjad ovat charakter závislosti a co nejv rn ji zobrazovat pr b h zm n podmín ných 

pr m ru závisle prom nné.“1 Touto funkcí je regresní funkce. 

Cílem regresní analýzy je p iblížení empirické regresní funkce - funkce, kterou lze skute n

vy íslit a vypo ítat, k hypotetické (teoretické) funkci. Ozna íme-li teoretickou regresní funkci jako 

pak pro všechna pozorování platí vztah: 

  .....................  i-tá hodnota teoretické regresní funkce 

 ...........    odchylka  od  (náhodná složka) 

 ...........    i-tá hodnota vysv tlované prom nné y 

Odchylka  vyjad uje p sobení jiných vliv  na vysv tlovanou prom nnou než pouze 

vysv tlující prom nné x. Dochází tedy k nep esnostem p i vyjád ení závislosti. Odchylku  lze 

nazvat náhodnou veli inou. Pokud model neobsahuje náhodnou veli inu, teoretická regresní funkce 

platí s pravd podobností rovné jedné a mezi prom nnými x a y existuje pevná 

závislost. Tento model se nazývá deterministický. Naopak model obsahující náhodnou 

veli inu je nazýván modelem stochastickým. 

Dále jsou definovány parametry regresní funkce, které jsou ozna eny 

  

a hypotetická regresní funkce má tvar 

Odhady parametru regresní funkce se provád jí na základ  n kolika metod. Nejb žn jší z 

nich je metoda nejmenších tverc . Tato metoda je založena na odhadech minimalizujících sou et 

tvercových odchylek. „Stanovení empirické regresní funkce v podstat  znamená, že se každá 

empirická hodnota yi  nahradí ur itou vyrovnanou hodnotou Yi, která bude ležet na zvolené regresní 

á e.“2 Podstata metody nejmenších tverc  vychází z následujícího vztahu: 

                                                 
1 POJKAROVÁ, Kate ina. Ekonometrie a prognostika v doprav . Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 18. ISBN 
80-7194-868-3. 
2 POJKAROVÁ, Kate ina. Ekonometrie a prognostika v doprav . Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 19. ISBN 
80-7194-868-3. 
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Tato podmínka je spln na, když všechny první parciální derivace podle jednotlivých 

parametr jsou rovny nule, p i emž se skute né hodnoty nahrazují odhadem bj.

Po úprav  p edchozích rovnic jsou odvozeny vzorce, které slouží k výpo t m parametr

regresní funkce popisující závislost mezi dv ma prom nnými – vysv tlované prom nné y a 

vysv tlující prom nné x. Pro regresní p ímku mají tvar: 

Základním p edpokladem pro sestavení kvalitního ekonometrického modelu je správný 

výb r vhodného typu regresní funkce. Nevhodn  použitý typ regresní funkce m že vést k milným 

záv r m. K eliminaci chyb se využívají r zné postupy. Jednou z nich je grafická metoda, kdy jsou 

prom nné znázorn ny pomocí bodového diagramu, a na základ  pr b hu vynesených hodnot je 

stanoven nejvhodn jší typ regresní funkce. 

Pokud již typ regresní funkce je stanoven a na základ  toho vypo ítány parametry regresní 

funkce lze pomocí hodnotících a testovacích kritérií posoudit její vypovídací schopnost. 

K hodnocení intenzity závislosti a kvalty regresní funkce se využívá index determinace. Nabývá 

hodnot z intervalu  a ur uje, jakou ást celkové variability pozorovaných hodnot lze 

vysv tlit daným modelem.  

Pro soubory malého rozsahu se využívá upravený index determinace, který zohled uje 

rozsah výb ru a po et parametr  regresního modelu. K ov ení významnosti parametr  v modelu a 

stanovení, zda mají vysv tlující prom nné vliv na vysv tlovanou prom nou se využívají F-test a 

individuální t-test. 

4.  Výpo et citlivosti poptávky po osobní p eprav D, a.s. na zm nu ceny 

Pro dopravce je d ležitá nejen poptávka v ur itý okamžik za p edem stanovených cen, ale 

také reakce zákazník  na zm ny ceny. Pro tento ú el se využívá výše popsaná cenová elasticita 

poptávky. Pomocí koeficientu cenové elasticity lze vyjád it citlivost poptávky na zm nu jedné 

z prom nných modelu poptávky. Vyjad uje tedy, jak se zm ní velikost poptávky p i zm n  jedné 

z vysv tlujících prom nných – konkrétn  reakce cestujících na zm nu ceny dopravce.  
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Velikost zm ny m že být vyjád ena absolutn , tzn. o kolik jednotek se zm ní vysv tlovaná 

prom nná (y), když se zm ní vysv tlující prom nná (x) o jednotku nebo relativn , kde se zm na 

vyjad uje v procentech. 

Cenovou elasticitu poptávky ve ve ejné železni ní p eprav  osob lze vypo ítat pomocí 

koeficientu cenové elasticity poptávky s využitím známých statistických dat za jednotlivá období a 

p íslušných cen a také pomocí ekonometrického modelu.

Krátkým názorným p íkladem je výpo et a definování získaní ukazatel  za rok 2008. 

Tabulka 1: Statistická data 

Rok Objem 
p epravy

P epravní 
výkon 

Nabízená 
kapacita Tržby Náklady CS CN CE 

2007 180,0 6 493,7 28 573 4 456,7 17 442 0,69 2,69 0,61 
2008 172,7 6 283,7 29 498 4 468,4 22 134 0,71 3,52 0,75 

Zdroj: Výro ní zpráva D 2007 a 2008, Ro enka D 2008, autor 

 CS  ....................  skute ná cena (K /oskm) = tržby osobní dopravy/p epravní výkon 

 CN  ...................  nákladová cena (K /oskm) = náklady os. dopravy/p epravní výkon 

 CE  ....................  ekonomická cena (K /místokm) = náklady os. dopravy/kapacita 

Tabulka 2: Koeficient cenové elasticity 

R
ok 

Obje
m 

p epravy 

Skut
e ná cena 

Náklad
ová cena 

Ekonomi
cká cena 

Koeficient elasticity 
Skute
ná 
cena

Náklad
ová 

cena 

Ekonomi
cká 

cena 
2

007 180,0 0,69 2,69 0,61 - - - 

2
008 172,7 0,71 3,52 0,75 -1,45 -0,15 -0,20 

Zdroj: autor 

Z výpo t , ke kterým byl použit vzorec cenové elasticity poptávky je možno ur it: 

• citlivost poptávky po osobní p eprav  na zm nu skute né ceny je elastická, tzn. P i 

zvýšení ceny o jednotku klesne po et p epravených cestujících o více než jednotku 

• citlivost poptávky po osobní p eprav  na zm nu nákladové ceny je neelastická, tzn. P i 

zvýšení ceny o jednotku klesne po et p epravených cestujících o mén  než jednotku 

• citlivost poptávky po osobní p eprav  na zm nu ekonomické ceny je neelastická, tzn. P i 

zvýšení ceny o jednotku klesne po et p epravených cestujících o mén  než o jednotku 
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Druhým typem výpo tu koeficientu cenové elasticity je stanovení lineární regresní funkce, 

která má obecný tvar: 

kde 

• závislé prom nná y (po et cestujících) 

• nezávisle prom nné: x1 (skute ná cena), x2 (nákladová cena), x3 (ekonomická cena) 

• parametry zvolené regresní funkce b0, b1, b2, b3

Po dosazení parametr  regresní funkce a vypo ítaných pr m r  prom nných do vzorce 

koeficientu cenové elasticity dle Melichara1 ve tvaru: 

lze také získat údaje o citlivosti poptávky po osobní doprav . 

Záv r 
Využití matematických a ekonometrických analýz obsahuje širokou škálu použitelnosti pro 

rozhodování o volb  vhodného dopravního prost edku, prognózování vývoje a ady dalších 

d ležitých oblastí, na které je nutno se zam it. Výše vypo tené a popsané skute nosti zam ené na 

elasticitu poptávky jsou názorným p íkladem, že k dosažení požadovaného výsledku lze použít 

r zné sofistikované metody.kmecov 

Tento lánek vznikl v rámci ešení projektu „Podpora stáží a odborných aktivit p i inovaci 

oblasti terciárního vzd lávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice, reg. . 

CZ.1.07/2.4.00/17.0107“, v týmu Mýtné systémy v doprav .
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NÁVRH METODIKY POSÚDENIA A VYHODNOTENIA 

VYUŽITE NOSTI LOGISTICKEJ TECHNOLÓGIE JUST-IN-

TIME 

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá návrhom metodiky posúdenia a vyhodnotenia využite nosti jednej 

z logistických technológií – Just-in-Time. Príspevok obsahuje stru ný popis jednotlivých astí tejto 

navrhovanej metodiky.  

K ú ové slová: Just-in-Time, logistické technológie, zásobovanie, posúdenie, vyhodnotenie 

Úvod 

Pri posudzovaní vhodnosti Just-in-Time (JIT) zásobovania, a teda pred samotnou zmenou 

spôsobu obstarávania, musí podnik vyrieši  tieto k ú ové oblasti: 

1. identifikáciu položiek vhodných pre JIT zásobovanie, 

2. výber vhodného dodávate a materiálu, rokovanie a vytvorenie rámcového návrhu 

zásobovacieho systému, 

3. posúdenie nákladov zmeny zásobovacieho systému, 

4. utvorenie takých vz ahov s dodávate mi materiálu i poskytovate mi dopravných služieb, 

ktoré zabezpe ia stabilitu zásobovacieho procesu. 

V príspevku sme sa podrobne nezaoberali všetkými procesmi, ktoré daná metodika 

obsahuje. Napr. hodnotenie a výber dodávate ov materiálových vstupov ako i samotné zmluvné 

zabezpe enie JIT dodávok je najmä vecou kvality výrobkov (výrobná problematika) a ceny 

(nákupná problematika). Navyše táto téma je rozpracovaná v mnohých publikáciách zaoberajúcich 

sa riadením dodávate ského re azca (Supply chain management).  

Predmetom príspevku sú teda prevažne asti metodiky, ktoré riešia problematiku logistiky 

a dopravy materiálových vstupov. 

1. Identifikácia materiálových položiek vhodných pre Just-in-Time zásobovanie 

Pokia  je v prípade konkrétneho podniku zrejmé, že vzh adom na sortimentné rozloženie 

materiálových vstupov a disponibilné skladové kapacity nie sú priestorové nároky jednotlivých 

položiek k ú ovým kritériom pri segmentovaní vstupov, je vhodné na identifikáciu dôležitých 

položiek z poh adu zásobovania využi  kombinovanú ABC – XYZ analýzu. 
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Avšak najmä u prevádzok, kde kvôli nedostatku skladových priestorov vznikajú problémy 

s preh adnos ou materiálových tokov a u podnikov, ktoré uvažujú o rozšírení svojej výroby (alebo 

inej innosti) na úkor priestorov vstupného skladu, je potrebné zoh adni  i  kritérium nárokov 

jednotlivých materiálových vstupov na skladové priestory. Tieto nároky môžu by  vyjadrené bu

podielom objemu balenia a po tu kusov v balení alebo priestorom potrebným na zaskladnenie 

položky – najmä pri rozmerných dieloch nepravidelných a neforemných tvarov. Pri oboch 

ukazovate och je základnou jednotkou m3/ks. 

Rozhodovacia kocka 

Vzh adom na skuto nos , že ABC a XYZ analýza delia položky do troch tried, aj pri 

kritériu priestorových nárokov položiek sme navrhli segmentáciu do troch skupín: 

1. Skupina I – rozmerné vstupy, 

2. Skupina II – diely stredných rozmerov, 

3. Skupina III – diely malých až zanedbate ných rozmerov. 

Stanovenie hraníc jednotlivých skupín je samozrejme závislé od sortimentnej rozmanitosti 

vstupného materiálu.  

Po rozšírení kombinovanej ABC – XYZ analýzy o faktor priestorových nárokov 

materiálových vstupov možno samotné segmentovanie graficky znázorni  pomocou rozhodovacej 

kocky (Obr. 1).  

Obr. 1 Rozhodovacia kocka pre posúdenie vhodnosti JIT zásobovania  

Vo všeobecnosti je zrejmé, že najvhodnejšími na JIT zásobovanie budú tie položky, ktoré sú 

zaradené do segmentov AXI, BXI, AYI a AXII (na obrázku znázornené modrou farbou). 
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V závislosti od stanovených hraníc a od odvetvia, v ktorom podnik pôsobí, možno uvažova

v niektorých prípadoch so zásobovaním JIT aj pri stredne ve kých položkách so strednou hodnotou 

spotreby a jej vysokou stabilitou (segment BXII), prípadne pri položkách zaradených do segmentov 

AYII a BYI. Samozrejme, pre preh adné roz lenenie materiálových vstupov do jednotlivých 

segmentov je vhodnejšou formou tabu kový zápis.  

2.  Fázy tvorby rámcového návrhu systému zásobovania 

Pokia  rozhodovacia kocka, resp. kombinovaná ABC – XYZ analýza preukazuje, že 

niektoré materiálové vstupy majú potenciál pre JIT zásobovanie a zárove  podnik je na nákupnom 

trhu v relatívne silnej pozícii vo i svojim dodávate om, môže zaháji  proces príprav projektu JIT 

zásobovania.  

Ako pri každom projekte, i pri zmene systému zásobovania v podniku je potrebné návrhom 

nového systému poveri  ur itú skupinu udí – projektový tím. Výber zamestnancov do tohto tímu 

by mal vychádza  z ich zainteresovanosti pri uskuto ovaní nákupných inností a riadení 

materiálového toku predmetných vstupov. Pokia  sa jedná o takú rozsiahlu zmenu, akou je prechod 

na JIT zásobovanie, je nutné, aby boli do projektu zaangažovaní minimálne vybraní pracovníci 

oddelenia logistiky/zásobovania podniku, nákupu a útvaru riadenia a plánovania výroby.  

Po zostavení tímu je potrebné zadefinova  a kvantifikova  hlavné ciele, napr. v zmysle 

konkrétnych nákladových úspor, ktoré sa o akávajú od nového riešenia zásobovacieho systému. 

V nadväznosti na ciele sú jednotlivým lenom tímu pridelené úlohy a zadefinovaný asový plán 

naplnenia týchto úloh.  

Jednou z prvých úloh je hodnotenie sú asných dodávate ov predmetného materiálového 

vstupu, ako i potenciálnych nových dodávate ov. Je potrebné posúdi  najmä kvalitu výstupov 

dodávate a, flexibilitu a kapacitu jeho výrobných štruktúr, cenu výstupov, stupe  vyspelosti 

systému výmeny dát dodávate a ale i vzdialenos  dodávate a od odberate ského závodu.  

Týmto kritériám, príp. i alším individuálnym požiadavkám prisúdi projektový tím ur ité 

váhy dôležitosti. Pomocou sú inu jednotlivých váh dôležitosti a bodov pridelených za splnenie 

konkrétneho kritéria každému dodávate ovi je možné kvantifikova  stupe  schopnosti jednotlivých 

dodávate ov prispôsobi  sa požiadavkám JIT zásobovania.  

Po obodovaní dodávate ov je potrebné uskuto ni  výber vhodných dodávate ov pre JIT 

zásobovanie, pri om vedenie podniku vychádza z výsledkov hodnotiacej správy a ako prvého 
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osloví najskôr dodávate a s najvä ším celkovým po tom bodov. Je žiadúce, aby pri rokovaní o JIT 

dodávkach boli okrem zástupcov vedenia prítomní aj lenovia projektového tímu.  

V prípade, ak dodávate  nie je schopný alebo ochotný garantova  základné predpoklady 

systému JIT (požadovanú kvalitu materiálových vstupov a prispôsobenie svojich výrobných 

a logistických štruktúr dodávaniu v režime JIT), podnik pozve na rokovanie dodávate a, ktorý 

vyšiel z hodnotenia ako druhý najvhodnejší, a takto pokra uje, až kým nájde dodávate a, ktorý je 

schopný poskytnú  základné garancie. 

Ak už podnik nájde dodávate a schopného splni  požiadavky kvality, kapacity a flexibility, 

rokovanie pokra uje, pri om sa obe strany snažia dospie  k rámcovému (východziemu) návrhu 

usporiadania budúceho zásobovacieho systému. 

Vzh adom na skuto nos , že JIT zásobovanie sa asto vykonáva v menších dávkach a vo 

vä šej frekvencii, ako je tomu v pôvodnom zásobovacom systéme, musí odberate ský podnik 

posúdi  i dopady navrhovaného systému zásobovania na dopravnú situáciu v okolí svojho závodu. 

Pokia  sú už v sú asnosti predmetné komunikácie zna ne kapacitne vy ažené, je vhodné na základe 

štúdie ur i , i nárast intenzity dopravy po zavedení nového systému zásobovania bude ma

relevantné negatívne dopady na rýchlos  dopravného prúdu. Ak áno a sú asne neexistujú možnosti 

zvýšenia kapacity komunikácií (napr. závod sa nachádza v oblasti hustej výstavby), podnik by 

nemal alej uvažova  o JIT dodávkach do daného závodu, nako ko spo ahlivá doprava je 

základným predpokladom fungovania tohto systému.  

Po zvážení vyššie uvedených aspektov musí odberate ský podnik posúdi  aj ekonomickú 

stránku zásobovania, preto je projektový tím poverený zostavením nákladového modelu zmeny 

systému zásobovania, ktorý vychádza z rámcového návrhu zásobovacieho systému. Tento model by 

mal porovna  nákladovú úrove  zásobovania ur itej položky pri využití pôvodného zásobovacieho 

systému s touto úrov ou pri využití JIT zásobovania.  

Vzh adom na fakt, že v tejto fáze nie je ešte stanovený detailný návrh JIT zásobovania, je 

zrejmé, že nákladový model po íta s ur itými odhadmi (napr. náklady na IS, náklady na dopravu 

stanovené pod a priemerných trhových cien, odhad spotreby v uvažovanom období a pod.). Napriek 

tomu by mal tento model poda  približnú informáciu o tom, i je zamýš aná zmena zásobovacieho 

systému ekonomicky efektívna.  

Samozrejme, neexistuje univerzálny nákladový model, ktorý by bolo možné použi

v každom prípade. Tak ako sa odlišujú podniky a usporiadanie ich zásobovacieho systému, tak je 

potrebné prispôsobova  jednotlivé zložky modelu. V nasledujúcej asti je však predstavený 
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základný – teoretický nákladový model obsahujúci všetky hlavné nákladové druhy, ktoré sú 

relevantné pri úvahách o zmene zásobovacieho systému. 

3. Modelovanie logistických nákladov prechodu na Just-in-Time zásobovanie 

Pri tvorbe modelu sme uvažovali s tým, že pôvodný systém je postavený na obstarávaní do 

zásoby. V navrhovanom systéme sa uvažuje s dodávkami JIT v bloku, ako i prísunom 

homogénnych manipula ných jednotiek (MJ) s materiálom do výrobného procesu odberate ského 

podniku ( alej len k montážnej linke).  

Zo štúdií v automobilovom priemysle bolo zistené, že takéto usporiadanie je vhodné, ak 

existujú maximálne tri variantné riešenia materiálovej položky, ktoré sa sú asne montujú. Je tomu 

tak najmä kvôli priestorovým obmedzeniam pri montážnej linke a lepšej preh adnosti z poh adu 

montážneho pracovníka. Pri štyroch a viacerých variantoch sa teda považuje za výhodnejší prísun 

materiálu k linke v poradí montáže, t.j. Just-in-Sequence. I ke  tento princíp nemusí by  pravidlom 

aj v iných odvetviach, uvažovali sme s ním v alších výpo toch, pri om v konkrétnom závode 

môže by  samozrejme na základe skúseností z prevádzky ur ené inak.  

V  modeli teda predpokladáme, že materiálový vstup má najviac tri variantné vyhotovenia. 

Schému materiálových tokov pri dvoch dodávaných variantoch (pre preh adnos  rozlíšených 

farebne) v pôvodnom systéme zásobovania znázor uje obrázok 30. Materiál vyložený zo 

zásobovacieho vozidla absolvuje pri príjme kvalitatívnu i kvantitatívnu kontrolu, následne je 

zaskladnený vo vstupnom sklade a po požiadavke z montážnej linky je vyskladnený a privezený 

k tejto linke.  

Obr. 2 Dodávky a prísun materiálu k montážnej linke pri využívaní zásobovacieho 
obstarávania 

Pri návrhu nového systému sme predpokladali, že v odberate skom závode sa nevytvárajú 

nové vykládkové zóny v blízkosti montážnej linky. Pre materiál dovážaný v režime JIT bude však 

v blízkosti príjmu vo vstupnom sklade vytvorená zóna ur ená na krátkodobé skladovanie (Obr. 3).  
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Obr. 3 Dodávky a prísun materiálu k montážnej linke v režime JIT 

Na rozdiel od pôvodného stavu odpadá v tomto prípade vstupná kontrola, nako ko 

dodávate  garantuje požadovanú kvalitu i množstvo. Taktiež sa znižuje po et manipula ných 

operácií medzi vykládkou a montážnou linkou, pri om sme uvažovali s využitím rovnakých MJ 

a cyklicky pracujúcich manipula ných zariadení ako v pôvodnom zásobovacom systéme –

konkrétne ide o vysokozdvižné vozíky. Tie sú v prevádzkach výrobných podnikov pomerne 

rozšírené.  

V modeli porovnávame celkové logistické náklady pôvodného zásobovacieho systému 

s nákladmi navrhovaného systému, pri om posudzované nákladové kategórie ako i miesta vzniku 

týchto nákladov prezentuje obrázok 4.  

Obr. 4 Nákladové druhy uvažované v modeli  

V modeli sú teda zahrnuté investi né náklady (náklady na zmenu systému) a taktiež 

prevádzkové náklady (všetky ostatné nákladové položky). Za obdobie, v ktorom podnik posudzuje 

prevádzkové náklady, je vhodné zvoli  najkratšie obdobie, v ktorom sa uvažuje s JIT dodávkami 

predmetných vstupov (uvažované zmluvné obdobie – zvy ajne nieko ko rokov).  
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4. Hodnotenie a výber poskytovate ov dopravných a zasielate ských služieb, 

vytváranie stabilných zmluvných vz ahov 

Po špecifikácii dodacích podmienok pri rokovaní s dodávate om materiálu, môžu z poh adu 

zabezpe enia dopravy nasta  dve situácie: 

• výber poskytovate a dopravných služieb a následné uzatvorenie zmluvného vz ahu je 

v réžii odberate ského podniku, 

• výber poskytovate a dopravných služieb zabezpe uje dodávate  materiálu – obvyklá 

situácia pri priamych JIT. 

V alšom texte sme nešpecifikovali, kto je zadávate om prepravy (prepravcom). V oboch 

prípadoch sa však tento subjekt musí venova  pri výbere vhodného logistického partnera podobným 

otázkam, rovnako ako pri uzatváraní zmluvných vz ahov.  

Prevažná vä šina podnikov cestnej nákladnej dopravy vykonávajúcich JIT prepravy 

realizuje sú asne dopravnú i zasielate skú innos . Vzh adom na zna nú preferenciu modelu 

spolupráce s takýmito subjektmi, t.j. s poskytovate mi dopravných a zasielate ských služieb ( alej 

PDZS), sme v alšom texte uvažovali práve s touto formou spolupráce.  

V rámci JIT zásobovania je obvyklé, že PDZS primárne zabezpe uje prepravy vlastným 

vozidlovým parkom, v prípade nedostatku vlastných dopravných kapacít poveruje dopravou 

zmluvného dopravcu. O tomto fakte však musí vopred upozorni  prepravcu a samozrejme musí 

prenáša  požiadavky zákazníka na daného dopravcu. 

Samotné hodnotenie a výber PDZS je dôležitým aspektom pri zmene systému zásobovania, 

najmä ak ide o tak rozsiahlu zmenu, akou je prechod na JIT zásobovanie. Zadávate  prepravy by 

mal pri hodnotení najskôr posúdi  schopnosti svojich sú asných poskytovate ov dopravných 

služieb, a to vzh adom na budúce prepravné nároky ako i z poh adu skúseností s týmito subjektmi 

z minulosti.  

Pokia  si prepravca viedol dostato nú evidenciu o uskuto nených dodávkach, môže 

u konkrétneho poskytovate a dopravných služieb za ur ité minulé obdobie stanovi  nasledovné 

pomerové ukazovatele: 

a) ukazovate  dodržania dodacej lehoty  

=
p

d
d F

F
U  (1) 
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dF - po et prepráv za sledované obdobie, pri ktorých bola dodržaná dodacia lehota  

pF - po et všetkých prepráv za sledované obdobie  
b) ukazovate  nepoškodenosti zásielok  

=
p

n
n F

F
U  (2) 

nF - po et nepoškodených zásielok za sledované obdobie 

Na základe týchto ukazovate ov (prípadne i alších) môže prepravca stanovi  ukazovate

úplného plnenia znakov kvality, kde v itateli bude sú et všetkých prepráv, kde došlo k ur itej 

nezhode a menovate  zostáva nezmenený. Lepšie hodnotený je samozrejme ten subjekt, u ktorého 

hodnoty vyššie uvedených ukazovate ov sa viac blížia k íslu 1.  

alšou metódou na posúdenie kvality prepravných služieb je Metóda hodnotenia kvality 

prepravy s použitím relatívnych váh dôležitosti požiadaviek zákazníkov. Pomocou tejto metódy je 

možné vykona  hodnotenie kvality konkrétnej prepravy. Pre samotné stanovenie váh dôležitosti 

parametrov je odporú ané využi  Saatyho metódu, ktorá umož uje dostato né odlíšenie dôležitosti 

posudzovaných parametrov. Samozrejme, ím viac prepráv bude prepravca hodnoti , tým je 

vypovedacia schopnos  vyššia. 

Pokia  prepravca nie je spokojný s doterajšími službami svojho dodávate a logistických 

služieb, je vhodné, aby stanovil súbor kritérií, na základe ktorých uskuto ní výber nového PDZS 

pre zabezpe ovanie JIT dodávok. 

Okruh posudzovaných oblastí pri hodnotení a výbere nového poskytovate a dopravných 

a zasielate ských služieb 

Zadávate  prepravy by mal pri výbere nového PDZS posudzova  najmä nasledujúce oblasti: 

a) Akým vozidlovým parkom PDZS disponuje?  

I. Aká je veková štruktúra vozidlového parku? 

Je zrejmé, že s vekom vozidla rastie aj pravdepodobnos  výskytu jeho poruchy po as 

prepravy, ím je znížená i spo ahlivos  samotného dopravcu.  

II. Aká je kapacitná štruktúra vozidlového parku?  

V prieskume medzi podnikmi CND bolo zistené, že prepravcovia požadujú pri 

zabezpe ovaní JIT/JIS prepráv vozidlá pomerne rôznorodej kapacity (vi  obr. 24 na str. 61). 

Otázkou ve kosti dodávok sa odberate  a dodávate  materiálu zaoberajú už v rámcovom projekte 
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zmeny zásobovacieho systému a v následnej detailizácii navrhovaného riešenia. Výber vozidiel by 

mal by  ur ený najmä s oh adom na priemernú uvažovanú ve kos  dodávky. Každopádne je 

vhodné, ak PDZS disponuje i vozidlami s nižšími kapacitami, nako ko tieto bývajú využívané pri 

riešení krízových situácií ako náhradné vozidlá, resp. pri riešení expresných dodávok.  

III. Aké je vybavenie vozidiel z h adiska urýchlenia ložných operácií?  

Z h adiska technológie ložných operácií môžu prepravcovia požadova  napr. možnos

bo ného i zadného nakladania a vykladania vozidla alebo vozidlá vybavené sklopnou plošinou. 

Tieto požiadavky sú závislé od riešenia vykládkových priestorov v dodávate skom a odberate skom 

závode. 

IV. Aké je vybavenie vozidiel z h adiska informa ných systémov? 

Priebeh JIT prepráv na vä šie vzdialenosti (nieko ko stoviek km) býva zvy ajne 

monitorovaný. Tzn. sú stanovené pevné body na prepravnej trase, kedy sa vodi  hlási dispe erovi, 

na základe oho môže dispe er posúdi , i preprava prebieha pod a plánu. Pre tento ú el by každé 

vozidlo malo by  vybavené komunika ným zariadením, ktoré zostáva vo vozidle i po výmene 

vodi ov.   

b) Má PDZS certifikovaný systém manažérstva kvality pod a normy ISO 9001:2008? 

Pokia  podnik uskuto uje svoju innos  v súlade s týmto medzinárodným štandardom, 

existujú predpoklady poskytovania kvalitných a spo ahlivých dopravných služieb. 

c) Aké skúsenosti má PDZS s prepravami v režime JIT?  

Je výhodou, ak poskytovate  dopravných služieb už má ur ité skúsenosti s JIT prepravami, 

najmä ak tieto skúsenosti vie podloži  referenciami konkrétnych zákazníkov.  

d) Aká je cena prepravy v porovnaní s konkurenciou? 

V neposlednom rade musí prepravca zmapova  i ceny na trhu s dopravnými službami 

a porovna  posudzované subjekty i z tohto h adiska.   

Úprava vz ahov s poskytovate om dopravných a zasielate ských služieb a upresnenie 

podmienok spolupráce 

Pre zavedenie stability dopravného systému pri JIT zásobovaní je vhodné utvára  dlhodobé 

vz ahy s PDZS. Vhodnou formou uzatvárania dlhodobých zmluvných vz ahov je rámcová 

prepravná zmluva a rámcová zasielate ská zmluva, v ktorých prepravca a PDZS stanovujú rámcové 

podmienky spolupráce.  
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V rámcovej prepravnej zmluve by mali zmluvné strany špecifikova  nasledovné oblasti 

spolupráce:  

a) Rozsah poskytovaných služieb. 

b) Požiadavky na vozidlá.  

c) Spôsob a termíny zadávania objednávok na prepravu a potvrdenia objednávky. 

d) Prepravné asy a dodržiavanie fixných termínov (nakládkových a vykládkových okien) 

a zodpovednos  za škodu vzniknutú ich nedodržaním. 

e) Zmluvné ceny vrátane záväzku zmluvných strán rokova  o cenách pri náraste nákladov 

na strane PDZS. 

f) Faktura né podmienky. 

g) Povinnos  uzavrie  poistenie zodpovednosti za škodu. 

h) Priznanie auditného práva PDZS prepravcovi. 

i) Zoznam kontaktných osôb na strane prepravcu i PDZS.

j) Trvanie zmluvného záväzku a spôsoby ukon enia zmluvy. 

V prípade rámcovej zasielate skej zmluvy sú riešené podobné okruhy otázok, avšak nie vo 

vz ahu k samotnému vykonávate ovi prepravy, ale k zasielate ovi, ktorý je obstarávate om 

prepravy vecí. Okrem vyššie uvedeného je potrebné zadefinova  najmä formu zasielate ského 

príkazu, požiadavku na informácie v om obsiahnuté a termíny vystavenia a potvrdenia tohto 

príkazu. Taktiež je potrebné špecifikova  zasielate skú odmenu a zodpovednos  zasielate a, ak jeho 

zavinením nebude v požadovanom ase tovar dodaný.  

Pri realizácii JIT dodávok je vzh adom na krátke pokrytie potrieb výroby potrebné, aby 

PDZS disponoval písomnými organiza nými pokynmi pre prípad vzniku krízovej situácie po as 

prepravy, ktorá by mohla vies  k prerušeniu prepravy alebo pred ženiu jej plánovaného asu nad 

rámec požadovaný zákazníkom.  

Záver 

Problematika JIT zásobovania je pomerne komplexnou témou. Vzh adom na túto 

komplexnos , nie je možné stanovi  jednotný koncept metodiky, ktorá by bola bez úprav 

aplikovate ná v každom jednotlivom prípade. V príspevku je však na rtnutý základný rámec 

metodiky, ktorý si môže každý podnik prispôsobi  vlastným požiadavkám.  
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V rámci metodiky sme sa zaoberali najmä identifikáciou materiálových položiek vhodných 

pre JIT zásobovanie a posúdením nákladovej efektívnosti navrhovaného systému zásobovania 

vrátane porovnania s nákladovými nárokmi pôvodného zásobovacieho systému. V neposlednom 

rade sme sa venovali problematike hodnotenia, výberu a uzatvárania zmluvných vz ahov 

s logistickými partnermi.  

V pôvodnej podobe je však metodický postup aplikovate ný len na model priamych 

JITdodávok. Vzh adom na rozsiahlos  problematiky sme sa nevenovali modelom, do ktorých 

vstupujú poskytovatelia logistických služieb s vlastnými logistickými centrami, resp. modelom 

dodávok realizovaných okružnými jazdami vozidiel so zberom materiálu u viacerých dodávate ov.  
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ZP TNÁ LOGISTIKA 

Abstrakt: Správné nastavení logistických proces  (a to i v etn  reverzní logistiky) je klí ové pro 

zajišt ní flexibility - konkuren ní výhody pro firmu. Výhodné je i tyto procesy v optimální mí e 

outsourcovat, aby se ješt  více zvýšila flexibilita firmy. Jednou z možných cest je i time-rent 

systém. D ležitá je i standardizace – v co nejvyšší možné mí e zjednodušší logistické toky a šet í 

náklady. Na to je ovšem nutné myslet už ve fázi technické p ípravy logistického projektu – ešení 

ex-post už obvykle tak vysoké úspory nep ináší a reálný chod projektu komplikuje. 

Klí ová slova: zp tné logistika, logistické procesy, outsourcing

Úvod 

P ísp vek eší pohled na zp tnou logistiku, která nabývá na stále v tším významu jak 

z pohledu omezování p írodních zdroj , tak z hlediska udržitelného stavu životního prost edí. 

V první ásti se zabývá logistikou vratných obal , které p ináší podnikatelským subjekt m úspory 

logistických náklad  až 10 %. V další ásti je p edstaven et zec s jednotlivými procesy p i zp tné 

logistice. Jsou uvedeny i spole né pracovní vztahy mezi jednotlivými institucemi v et zci zp tné 

logistiky 

Zp tná logistika s vratnými p epravními obaly 

Logistické procesy v malo- i velkoobchodu, v pr myslu, stavebnictví, aj. vyžadují z d vodu 

zvyšování efektivity zavád ní vratných obal , které jsou ú etn  i fyzicky ízeny externím 

logistickým podnikatelským subjektem.  

P echod na standardizovaný typ balení, tzv. standardizace obal  navíc umož uje úsporu 

výdaj  ur ených na logistický servis. Pro hospoda ení s obaly se využívá time-rent systém ( asový 

systém), který je p izp soben specifickým požadavk m zákazník . V systému si zákazník 

pronajímá ur ité množství p epravních obal  zpravidla na období jednoho roku, anebo na období 

kratší, obvykle 3, 6 a 9 m síc . Cena pronájmu závisí na dob  používaní a na typu používaného 

p epravního obalu. Pronajímatel p epravních obal  zajiš uje jejich skladování, mytí a dodání 

k zákazníkovi. P i odb ru palet se obvykle platí záloha, která po jejich p edání zp t je vrácena 

zákazníkovi. Schéma ob hu standardizovaného p epravního obalu je znázorn n na obrázku . 1. 

Manipula ní prost edek (paleta, paleta s pojezdem, apod.) + p epravní obal (p epravka, 

karton, pytel, apod.) = ložná jednotka (optimální jednotka s ohledem na ložnou výšku a ší ku, zboží 

je na ní uložené tak, aby se vzájemn  nepoškodilo) 
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Používáme-li v logistických procesech tvarov  a rozm rov  r znorodé obaly, pak musíme 

po ítat se zvýšenými náklady na logistiku. V následujících bodech jsou shrnuty nevýhody a 

d sledky používání nestandardizovaných obal . 

D sledky rozmanitosti manipula ních obal : 

• heterogenní ložné jednotky, 

• nekompatibilní obaly, 

• neefektivnost logistických proces  podél celého logistického et zce. 

Tyto d sledky dále ovliv ují: 

• nízkou výšku ložné jednotky p i p eprav , 

• nízká míra využití ložného prostoru, 

• vysoké náklady na zajišt ní zboží v ložném prostoru, 

• vysokou míru poškození zboží, 

• vyšší skladovací náklady z d vodu vyšších zásob, 

• vyšší podíl ru ní práce p i vychystávání. 

Zdroj: http://www.europoolsystem.com/157/Das-System

Obr. 1 Ob h p epravního obalu 

Výhody používání standardizovaných p epravních obal : 

• kdykoliv jsou k dispozici, 
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• úspora pracovního výkonu s ohledem na rychlejší komisionování, 

• standardizace umož uje automatizaci komisionování, 

• zamezení poškození zboží z d vodu skácení se p epravek, 

• žádné p ekážky z d vodu nevhodných obal , 

• nevznikají náklady na likvidaci odpadu z poškozených obal , 

• vysoká bezpe nost práce, 

• vysoká spolehlivost stohovatelnosti. 

Pronájem standardních p epravních obal  p ináší zákazníkovi výhody a úspory náklad  na 

balení zboží, likvidaci poškozených obal  a na škody u p epravovaného zboží. Lepší stohovatelnost 

t chto obal  zvyšuje nakládku na manipula ní prost edek (paletu) až o 20 %. U komisioná ských 

systém  jsou dosahovány úspory zavedením standardizovaných p epravních obal  až 35 %.  

S využitím standardizovaných p epravních obal  se zvyšuje  využití ložného prostoru silni ních 

nákladních vozidel ze stávajících 35 % až na 70 %, tím dochází i k optimalizaci p epravních 

náklad . 

Model et zce zp tné logistiky  

Ucelený et zec zp tné logistiky lze charakterizovat jako p ímý tok od zdroje odpad  ke 

zpracovatelskému procesu. 

Zdrojem odpadu mohou být r zné instituce jako nap . malo- a velkoobchod, pr mysl, 

zem d lství, zpracovatelský pr mysl potravin apod., terciární sféra – zdravotnická za ízení, školy, 

sociální a pe ovatelské instituce apod. 

Nap íklad pro zp tnou logistiku je velmi složitý proces ve zdravotnictví s implantáty pro 

lidský organismus, které jsou dodávány v sestavách dle parametrických požadavk . Z takové 

sestavy je na opera ním sále použit jeden kus a zbytek sestavy v kazetách jsou p epraveny zp t do 

konsigna ního skladu, kde pro op tovné použití musí být provedena d sledná sterilizace. 

Odpady jsou p epraveny do sb rny a t ídírny, kde jsou t íd ny podle p vodu p ípadn

chemického složení do homogenních skupin a dále skladovány. Po dosažení požadované velikosti 

dávky jsou p epraveny do procesu jejich zpracování. 

Proces zpracování je v závislosti na dalším využití odpadových zdroj . N které se vrací jako 

prvotní vstupy do procesu výroby a zpracování, jiné se naopak ukládají na trvalé skládky. 
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Zdroj: vlastní 

Obr. 2 Schéma et zce pro zp tnou logistiku 

Možné vazby spolupráce mezi jednotlivými institucemi resp. podnikatelskými subjekty 

v et zci zp tné logistiky znázor uje obr. . 3.  

Poskytovatel je zde chápán jako zdroj odpad , které musí být dále n jakým zp sobem 

zpracovány nebo ekologicky zlikvidovány. Jak již bylo uvedeno výše u popisu proces  v et zci 

zp tné logistiky. Jak znázor ují vazby, n které procesy mohou probíhat p ímo mezi poskytovatelem 

a odb ratelem. M že se jednat o takové zdroje odpad , které lze p ímo u odb ratele využít pro 

zpracovatelský proces. Takovým procesem m že být i spalování odpad  v centrálních spalovnách. 

Jiné odpady jsou dodávány zpracovateli, který je p etvá í do požadované podoby, nebo-li 

homogenního stavu pro další využití. Zpracovatel dostává odpady od více subjekt  v heterogenním 

stavu. Pro zpracovatele jsou charakteristické i procesy skladování, protože následné dodávky 

k odb rateli jsou ízeny dle požadované dávky, která odpovídá efektivní p eprav . Pro p epravu je 

využit dopravní prost edek s odpovídající ložnou kapacitou podle požadované dávky. 

Pro p epravy odpad  resp. vstup  pro zp tnou logistiku se využívají nejr zn jší dopravní 

prost edky p izp sobené velikosti, hmotnosti a charakteristickým vlastnostem p epravovaného 

zboží. Charakteristické vlastnosti mohou být fyzikální a chemické. Chemické vlastnosti p edur ují, 

zda tyto zdroje zp tné logistiky budou p epravovány jako nebezpe né zboží p i dodržení platných 

p epravních podmínek. 

P i kone né likvidaci ukládáním do p írody musí být brán z etel na chemické vlastnosti 

zdroj  zp tné logistiky, podle toho se rozhodujeme, zda lze tyto odpady uložit bez a nebo se 

zvláštními opat eními. 

Pro zp tné p epravy implantát  ve zdravotnictví se používají osobní automobily kurýrních a 

expresních služeb. V n kterých p ípadech i tyto poskytovatelé logistických služeb zajiš ují 

sterilizaci pracovních nástroj  a implantát .  

Zdroj 
odpadu 

Sb rna a 
t ídírna 
odpadu

Skladování 
Podle druhu P eprava 

Proces 
zpracování 

P edstavení et zce zp tné logistiky 
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Zdroj: vlastní 

Obr. 3 Možné vazby spolupráce p i ízení a provozování zp tné logistiky  

Záv r 

P i správném ízení zp tné logistiky dosahujeme ekonomické úspory a v n kterých 

p ípadech i snížení ekologických zát ží. Jak je uvedeno v p ísp vku, p i zpracování odpad

získáváme prvotní suroviny a nebo p ísady do prvovýroby, ímž tyto získáváme levn ji než p i 

t žb  ve volné p írod  a následným zpracováním. P i používání standardizovaných vratných obal

dosahujeme lepší využití ložného prostoru a tím se snižují ujeté kilometry silni ních vozidel a 

následn  produkce emisí spojených se spalováním pohonných hmot. Další efekty jsou uvedeny 

v p ísp vku. 
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ROZVOJ VLE KOVEJ PREVÁDZKY V SR 

Abstrakt: Príspevok je zameraný na stru ný preh ad situácie železni ných vle iek v 

Slovenskej republike. Prvé kapitoly príspevku popisujú právnu úpravu prevádzky železni ných 

vle iek a druhá as  prináša možnosti, ako rieši  podporu vle kovej prevádzky.  

K ú ové slová: železni ná vle ka, vle ková prevádzka, legislatíva 

Úvod 

Význam a postavenie železni ných vle iek v sú asnosti nestráca na svojom význame v 

železni nej doprave. Výkony železni nej dopravy vo významnej miere sú tvorené práve 

vykonanými prepravami na železni ných vle kách a preto je nutné oblas  vle kovej prevádzky 

neustále rozvíja  a prispôsobova  podmienkam konkuren ného prostredia dopravného trhu.  

Klesajúci trend využívania železni nej dopravy v priestore EÚ sa prejavil aj na území 

Slovenskej republiky a zasiahlo to aj výkony vo vle kovej prevádzke. Po et prevádzkovaných 

železni ných vle iek po zmene orientácie národného hospodárstva na princípy trhovej ekonomiky 

kontinuálne klesá postupnos ou rokov. Nepriaznivý vývoj využívania železni nej dopravy sa 

nepodarilo zastavi  ani prijímaním regula ných opatrení Európskou komisiou a preto je potrebné 

identifikova  nové možnosti rozvoja železni nej dopravy a h ada  možnosti pre jej rozvoj. 

1.  Právne normy Slovenskej Republiky upravujúce vle kovú prevádzku  

Právne normy, ktoré upravujú vle kovú prevádzku sú: 

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

• zákon . 514 / 2009 Z. z. o doprave na dráhach,  

• vyhláška . 351 / 2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh, 

• vyhláška . 350 / 2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh.  

Zákon o dráhach rozde uje železni né dráhy na trate a vle ky, stanovuje pravidlá ich 

výstavby a prevádzky. Upravuje schva ovanie nových typov dráhových vozidiel a povolenie na ich 

prevádzku. Ur uje pôsobnos  orgánov štátnej správy vo veciach dráh.  

Zákon o doprave na dráhach stanovuje podmienky poskytovania dopravných služieb na 

dráhach dráhovými podnikmi. Dopravcom a cestujúcim ur uje práva a povinnosti vo verejnej 

osobnej doprave. Pre dopravcoch, odosielate ov a príjemcov upravuje práva a povinnosti pri 
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preprave vecí v nákladnej doprave. Rieši problematiku certifikácie ruš ovodi ov a upravuje verejnú 

správu v doprave na dráhach.

Vyhláška o dopravnom poriadku dráh upravuje podrobnosti o prevádzkovaní jednotlivých 

druhov dráh a ich sú astí. Spres uje prevádzkovanie dopravy na dráhach. Pri zostavovaní 

cestovných poriadkov vo verejnej osobnej doprave ur uje ich obsah. U dráhových vozidiel 

ustanovuje podrobnosti o ich prevádzkovaní, technicko-bezpe nostných skúškach a technických 

prehliadkach. alej pojednáva o licenciách a náležitostiach povolenia na prevádzkovanie 

dráhy[3][5]. 

Vyhláška o stavebnom a technickom poriadku upravuje podrobnosti o technických 

parametroch dráh. Pri stavbách upravuje technicko-bezpe nostné skúšky. alej stanovuje stavebno-

technické požiadavky na projektovanie, výstavbu a prevádzku dráh. 

Subjekty, ktoré sa podie ajú na vle kovej prevádzke sú Železnice Slovenskej republiky ako 

manažér infraštruktúry a prevádzkovate  železni nej dráhy, Úrad pre reguláciu železni nej dopravy 

ako regula ný, licen ný a bezpe nostný orgán v železni nej doprave a dopravcovia, ako spojovací 

lánok medzi odosielate om a príjemcom voz ových zásielok. 

2.  Analýza vle kovej prevádzky 

Do 90.-tych rokov minulého storo ia sa prepravovala na Slovensku prostredníctvom 

podnikových vle iek prevažná as  produkcie smerujúca z a do podniku. Po zmenách, ktoré nastali 

po tomto období v európskej ekonomike nasledovala aj pre slovenské podnikové vle ky doba útlmu 

prepravy. V cestnej doprave nastal postupný nárast objemu prepravy cestnými súpravami. 

Výsledkom tohto stavu je nárast kongescií v cestnej doprave a pre aženie dia nic a ciest prvej 

triedy. Ve ká as  železni ných vle iek sa za ala ruši  alebo využíva  len iasto ne. 

Osud vä šiny neaktívnych železni ných vle iek je zna ne problematický. Niektoré sú 

ur ené na predaj, ale na realitnom trhu povä šine nie je o ich kúpu záujem. U niektorých vle iek nie 

je možné zisti  ani majite a, nako ko tento už dávno svoje podnikanie zanechal alebo zmenil a o 

údržbu vle ky sa nestará. asto vle ka prechádza cez frekventované cestné ahy, kde narúša 

plynulos  prevádzky cestnej dopravy. K zjednaniu nápravy je potrebné aj vyjadrenie majite a 

vle ky, ktoré z titulu jeho absencie nie je možné vymôc .  

V Slovenskej republike je v sú asnej dobe na základe podkladov z oblastných riadite stiev 

ŽSR zaústených 624 vle iek. Z toho 485 vle iek je vedených ako aktívne a po et neaktívnych 

vle iek dosiahol hodnotu 139. Predmetná skuto nos  je znázornená na obrázku 1. 



14th International Scientific Conference 
LOGI 2013

488 

Obr. 1 Vývoj po tu prevádzkovaných vle iek v SR v rokoch 1985 – 2011 [4] 

Na železni ných vle kách v Slovenskej republike sa uskuto uje prevažná as  výkonov 

nákladnej železni nej dopravy (cca 80 %). Jedná sa najmä o hromadné substráty pochádzajúce z 

ažby, prepravy chemikálií, dreva, automobilov a pod. preh ad výkonov za roky 2007 – 2010 je 

znázornený na obrázku 2.  

Obr. 2 Podiel výkonov prepravy na vle kách v nákladnej železni nej doprave v rokoch 2007 – 
2010 [4] 

3.  Návrh podpory vle kovej prevádzky 

Návrh opatrení na zvýšenie efektívnosti využívania vle kovej prevádzky je potrebné 

zamera  na možnosti samotného rozvoja vle kovej prevádzky a zvýšenie prepravných výkon na 

železni ných vle kách. Klesajúci trend využívania vle kovej prevádzky je nutné zastavi  najmä z 

poh adu trvalo udržate ného rozvoja a zníženia pre aženosti cestnej infraštruktúry.  
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3.1 Podpora vle kovej prevádzky štátom  

Medzinárodné postavenie slovenskej republiky vyzvára tlak na jednotlivé rezortné 

ministerstvá aby prijímali regula né opatrenia, ktoré majú zabezpe i  trvalo udržate ný rozvoj a 

racionálne využívania prírodných zdrojov najmä zo zameraním na environmentálnu problematiku.  

Doprava ako jeden z najvä ších zne is ovate ov ovzdušia elí neustálym tlakom 

environmentálnych prostredia a na druhej strane sa snaží zabezpe i  dopyt po dopravných službách, 

ktorý za posledné desa ro ia zaznamenáva neustále stúpajúci trend. Zásady slobodného trhu 

neumož ujú štátom priame zásahy v konkuren nom prostredí ani na dopravnom a prepravnom trhu. 

Preto postavenie štátu je zúžené na vytváranie harmonizovaného prostredia pre jednotlivé druhy 

dopravy. Všetky zásahy do trhového prostredia je potrebné vykona  citlivo a musia prináša

minimálne celospolo enský efekt.  

Podporu železni nej prevádzky, teda aj železni ných vle iek, možno chápa  ako 

celospolo ensky akceptovate nú, minimálne formou poklesu kongescií v cestnej doprave a 

skvalitneniu ochrany životného prostredia. Vhodnou podporou so strany štátu je možné zvráti

nepriaznivý stav vle kovej prevádzky za posledných 20 rokov v Slovenskej republike.  

Konkrétnou možnos ou ako rozvíja  vle kovú prevádzku je podpora rekonštrukcie a obnovy 

neprevádzkovaných vle iek z prostriedkov EÚ, cez štrukturálny fond opera ný program doprava 

(OPD). Finan né krytie OPD je z prostriedkov EÚ, o znamená, že všetky vynaložené prostriedky 

musia slúži  verejnosti.  

Návrh rekonštrukcie a obnovy vle iek z OPD preto nevyhnutne musí znamena , že vle ky 

financované cez OPD musia by  prístupné verejnosti na základe nediskrimina ného prístupu. V 

podstate v tomto prípade by sa jednalo o vybudovania nových nákladných dvorov, ktoré by slúžili 

prepravcom, ktorý nemajú dostatok finan ných prostriedkov a nevyhovuje im nakladanie tovaru na 

VNVK pod a sú asných podmienok dopravcov. Vle ky podporené OPD by mohli tvori  malé 

terminály, ktoré sú schopné uspokoji  potreby prepravy mikroregiónu v ktorom sa nachádzajú.  

3.2 Návrh informa ného systému vle kovej prevádzky pre manažéra infraštruktúry  

Problematickým miestom pri analyzovaní získaných údajov vle kovej prevádzky v SR sa 

ukazuje spracovávanie databáz, respektíve ich neexistencia, z podkladov manažéra infraštruktúry a 

URŽD.  
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ŽSR si vedú databázu platných vle kových zmlúv ako aj v prevádzkových poriadkoch 

železni ných staníc majú charakteristiku všetkých vle iek, ktoré sa v danej stanici vyskytujú, ale 

problematické je ur enie i daná vle ka vykonáva prepravné výkony alebo nie.  

Pri vle kách prvého sledu (vle ky zaústené do celoštátnej dráhy) nie je problematické ur i  ich 

prepravný výkon, respektíve prevádzky schopnos  vle ky v dôsledku existencie Zmluvy o styku dráh. 

Kritické miesto je pri železni ných vle kách tzv. druhého a tretieho sledu, ktoré tieto zmluvy nemajú a v 

podstate manažér infraštruktúry nie je schopný presne ur i i daná vle ka je v prevádzke alebo nie.  

Informa ný systém navrhnutý pre vle kovú prevádzky podstatne zjednoduší prístup k 

potrebným informáciám o konkrétnej vle ke potrebných pre manažéra infraštruktúry. Minimálne 

požiadavky z h adiska užívate a, ktoré musí informa ný systém obsahova  sú:  

• po et prevádzkovaných vle iek,  

• po et neprevádzkovaných vle iek,  

• platnos  zmluvy o styku dráh,  

• názvy vlastníka vle ky,  

• prevádzkovate a vle kovej prevádzky,  

• vykonávate a prípojnej prevádzky.  

Záver 

Ambiciózne ciele bielej knihy o doprave po ítajú s nárastom podielu železni nej dopravy 

v nasledujúcich rokoch. Pri stabilnom podiele 80% vle kovej prevádzky na prepravnom objeme 

železni nej dopravy je nevyhnutné h ada  cesty podpory a rozvoja železni ných vle iek. Jednou 

z ciest je teda aj podpora revitalizácie železni ných vle iek a následne možno o akáva  aj nárast 

železni ných prepráv.  

Tento lánok vznikol v nadväznosti na riešený projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

s názvom „Kvalita vzdelávania a rozvoj udských zdrojov ako piliere vedomostnej spolo nosti na 

Fakulte PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline, ITMS 26110230083.“ 

   

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spolo nos /Projekt je 
spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
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ABSTRACT 

Subject of the article Inventory Management was to define the inventory and their various 

subgroups. Treatise was especially inventory management in terms of management of material, 

work in progress and semi-finished, products and goods. Within the context of inventory 

management play an irreplaceable role in the control stock levels, thus variously characterized and 

different methods of inventory levels, which are used for their control and management at the 

operational level also as a signaling device. The article discusses not only inventory management 

and optimization of supply one homogenous item, but also use of the control stock levels and 

optimization models for multiple items. The different methods of inventory control were describes 

in a situation dependent needs and situation-independent needs. The article also discussed the other 

issues in the area of inventory management, which represent these methods the ABC, JUST IN 

TIME, consignment stores and outsourcing in storage. 
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ÍZENÍ ZÁSOB 

Abstrakt: P edm tem lánku ízení zásob bylo definovat zásoby a jejich jednotlivé podskupiny. 

Pojednáno bylo zejména o ízení zásob ve smyslu ízení materiálu, nedokon ené výroby a 

polotovar , výrobk  a zboží. V rámci problematiky ízení zásob hrají nezastupitelnou roli tzv. ídící 

hladiny zásob, tedy r zn  charakterizované a r znými metodami stanovené úrovn  zásob, které 

slouží k jejich kontrole, ízení a na operativní úrovni také jako signaliza ní prost edek. V lánku 

bylo pojednáno nejen ízení zásob a optimalizace dodávek jedné homogenní položky, ale také 

použití ídící hladiny zásob a optimaliza ní modely v p ípad  více položek. Popsány byly jednotlivé 

metody ízení zásob v situaci závislé pot eby a v situaci nezávislé pot eby. V lánku také bylo 

pojednáno o dalších problémech z oblasti ízení zásob, což p edstavují metoda ABC, JUST IN 

TIME, konsigna ní sklady a outsourcing ve skladování. 

Klí ová slova: ízení zásob, optimalizace, materiál, úrove  zásob 

Úvod 

Pojem „zásoby“ je velmi asto používán tém  jako synonymum „ob žného majetku“. Je mu 

p ikládán mimo ádný význam. Zásoby jsou jednou ze t í nejvýznamn jších složek ob žného 

majetku (pracovního kapitálu). V položce rozvahy C.I. Zásoby lze najít tyto podskupiny: materiál, 

nedokon ená výroba a polotovary, výrobky, zví ata, zboží a poskytnuté zálohy na zásoby (Kalouda, 

2009).  

Cílem ízení zásob je zajistit plynulost obchodního provozu p i minimálních nákladech 

souvisejících s procesem zásobování. K napln ní tohoto cíle by m la pomoc provázanost 

provozního a ekonomického hlediska, z kterého vyplývá, že malá úrove  zásob není finan n

náro ná, ale dochází k nabourání plynulosti provozu a tím pádem dojde i k negativnímu ovlivn ní 

prodej . V druhém p ípad  na udržování p íliš velké zásoby musí být vynaloženo velké množství 

kapitálu, který není nijak zhodnocován (Vochozka, Mula  a kol., 2012). 

1.  ízení zásob 

ízení zásob chápeme jako innost spo ívající v optimalizaci výše zásob a s tím související 

velikosti a frekvenci dodávek, ve zp sobu kontroly a hodnocení efektivnosti tohoto ízení 

(Kislingerová a kol., 2007).  

Úkolem ízení zásob je stanovit optimální úrove  zásob z hlediska provozu a nejlevn jší a 

tím pádem i nejlepší zp sob zásobování. Každý podnik má zp sob ízení zásob odlišný a také, proto 



14th International Scientific Conference 
LOGI 2013

494 

používá každý podnik jiný z více model ízení zásob. Zásoby sledujeme pomocí jejich hladin, 

které jsou p edpokladem konstrukce uvedených model . Velký d raz je kladen na zkoumání hladin 

zásob, tedy vývoj množství zásob v podniku v ase (Vochozka, Mula  a kol., 2012). 

Pro pot eby managementu zásob se sledují n které d ležité ídící hladiny zásob, pat í sem: 

• B žná zásoba – p edstavuje tu ást zásob, která kryje spot ebu materiálu v období mezi 

dv ma pravidelnými dodávkami. V pr b hu dodávkového cyklu její stav tedy kolísá mezi 

minimální (pojistná) zásobou a maximální zásobou, nej ast ji se vyjad uje jako pr m rná 

b žná zásoba, která se rovná polovin  velikosti dodávky.

• Pojistná zásoba – má krýt p edevším odchylky v pr b hu spot eby, ve výši dodávek a 

v délce dodávkového cyklu. Zjiš uje se r znými metodami; základní zp sob propo tu 

pojistné zásoby však nej ast ji vychází z po tu dn , které jsou nutné pro získání 

pot ebného materiálu (od objednávky až do vydání do spot eby). Takto získanou 

pojistnou zásobu ve dnech p epo teme pomocí pr m rné denní spot eby materiálu na 

pojistnou zásobu v hmotných jednotkách (Krutina, Novotná, 2009).

2.  Modely ízení a optimalizace zásob 

Zam íme se na ízení zboží na skladech a na kvalitativn  shodném materiálu, polotovaru, 

výrobku i zboží, m eného ve stejných naturálních jednotkách. Cílem je najít režim zásobování, p i 

kterém celkové náklady související s ízením zásob jsou minimální. Celkové náklady mají dv

složky: na držení a na dopl ování a jsou vyjád ené následujícím vztahem: 

Rovnice celkových náklad  CN: 

CN = ND + NDP. 

Náklady na držení zásob ND lze spo ítat jako: 

     ND = (q/2) * C1, 
Kde: 

q/2 je pr m rná zásoba, 

C1 – náklady spojené se skladováním jednoho kusu produktu ( asto se udávají procentem 

z ceny produktu). 

Náklady na dopln ní zásob NDP m žeme vyjád it rovnicí: 

     NDP = C2 * (Q/q), 

Kde: 
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Q je celková spot eba skladované položky za sledované období (rok), 

q – velikost dodávky v naturálních jednotkách (ks),

C2 – náklady spojené s jednou dodávkou zásob. 

Celkové náklady vyplývající ze zásobování lze následn  p epsat takto: 

     CN = (q/2) * C1 + C2 * (Q/q). 

• ízení zásob v prost edí jistoty – jde o nejjednodušší model pr b hu spot eby, ízení a 

optimalizace zásob. ídíme jednu položku, jejíž cena je pro každou jednotku stejná a 

nezávislá na objemu dodávky, neexistuje zpožd ní mezi objednávkou a dodávkou 

sledované položky. M žeme tedy íct, že model ízení zásob v prost edí jistoty vychází 

z t chto p edpoklad :

o poptávka je p esn  známá, 

o spot eba probíhá spojit  stále stejným tempem, 

o velikost dodávky je konstantní (Vochozka, Mula  a kol., 2012). 

• ízení zásob v prost edí nejistoty – principy jsou zde stejné jako u modelu v prost edí 

jistoty, dochází však ke korekci p edpoklad :

o vstupy modelu mají náhodný charakter, jsou tedy náhodnými veli inami 

s ur itým rozd lením,

o spot eba probíhá nerovnom rn  a nespojit  (Vochozka, Mula  a kol., 2012).

3.  Specifické p ístupy k ízení zásob 

• Metoda ABC – v praxi se uplat ují dv  metody, které nesou název ABC. První 

znamená zkratku slov „Activity Based Costing“. Základní optimaliza ní jednicí jsou 

p edevším náklady. Druhá metoda vychází z tzv. Paretova pravidla. len ní zásob do t í 

a více skupin podle významu a ke každé z nich aplikuje adekvátní zp sob ízení, tj. 

skupina A, skupina B a skupina C. Kritéria len ní zásob:

o spot eba zásob,

o podíl na tržbách,

o podíl na zisku,

o obtížnost zásobování,

o zastupitelnost (Kislingerová a kol., 2007). 
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asto platí následující vztah: 

o 80 % položek zásob tvo í dohromady 20 % hodnoty všech zásob (a váže tedy 

20 % kapitálu sloužícího k financování zásob). 

o 20 % položek zásob tvo í dohromady 80 % hodnoty všech zásob (a váže tedy 

80 % kapitálu sloužícího k financování zásob) (Vochozka, Mula  a kol., 

2012). 

• Metoda JUST IN TIME – je to metoda, která vede k nulové úrovni zásob v organizaci. 

Je založena na nepravidelných dodávkách „práv  v as“ dle pot eby odb ratele. 

Základním rysem je nepravidelnost režimu zásobování. Úkolem dodavatele je doru it 

dodávku:

o v požadovaném okamžiku, 

o v požadovaném množství, 

o v požadované kvalit  (Vochozka, Mula  a kol., 2012). 

• Konsigna ní sklady – tato metoda je založena na tom, že dodavatel si z ídí sklad u 

svého odb ratele, který si m že v p ípad  pot eby požadované zásoby odebrat. M žeme 

tedy íct, že se jedná o specifickou obchodní dohodu, díky které se odb rateli naskýtá 

možnost minimalizace stavu zásob. Na tento typ dohody není v tšinou vázána povinnost 

zboží p i odb ru zaplatit, odb ratel tedy dostává zárove  bendit p edem dohodnuté doby 

platnosti (Kislingerová a kol., 2007).

• Outsourcing ve skladování – další formou optimalizace zásobovacího procesu je 

využití tzv. ukladatelských sklad , které jsou v tšinou distribu ního charakteru. 

Nezávislá spole nost, nespojená s žádným podnikem, provozuje sklad, jenž využívá 

velké množství nájemc , kte í obvykle ídí pomocí IS vysklad ování, ale fyzicky se na 

skladovacích operacích nepodílejí. Pouze odesílají požadavky do systému elektronickou 

cestou. Zboží je stále ve vlastnictví firem a jsou v n m tedy vázány finan ní prost edky, 

ale skladovací náklady zde tvo í ur itá smluvní ástka placenta poskytování 

skladovacích služeb. V ad  provoz  lze touto cestou jednoduchou dojít k úspo e 

celkových náklad  souvisejících se zásobováním (Kislingerová a kol., 2007).
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4.  Výsledky 

P íklad výpo tu plánované spot eby surovin: 

V plánovacím období (nap . rok) má podnik vyrobit 10 000 kus  výrobku. Na jeden výrobek 

se spot ebuje 60 kg suroviny X (železa) a 40 kg suroviny B (cobaltu). Cena 1 t suroviny A je 30 000 

K , cena 1 t suroviny B je 60 000 K . 

M = Q * N * p 

MA = 10 000 * 60 * 30 = 18 000 000 K   

MB = 10 000 * 40 * 60 = 24 000 000 K
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DOPRAVA – OD P EMÍST NÍ K SYNERGII 

Abstrakt: V p ísp vku je stru n  popsán tradi ní ekonomický p ístup v konfrontaci s logistickým 

pojetím dopravy jako komplexu logistických služeb. Z manažerského hlediska v podstat  jde o 

p echod od vertikálního ízení k procesnímu ízení v rámci logistického et zce. Dopravu 

v ob hových procesech lze v tomto pojetí charakterizovat jako systém se silnými inicia ními ú inky 

na celý ob hový proces. Logistická doprava p sobí jako intenzifika ní faktor logistických et zc  a 

sou asn  ovliv uje logistické technologie založené na doprav .

Klí ová slova: logistika, doprava, ízení, dodavatelský etezec 

Úvod 

Politický a ekonomický vývoj ovliv uje i funkce a postavení dopravy ve spole nosti. Rozvoj 

logistických služeb a technologií založených na doprav , p echod k outsourcingu logistických 

služeb s cílem synergie hmotných proces  zm nil i metodologii ekonomického a technologického 

zkoumání a implementace dopravních proces . Charakteristický je p echod od ízení nákladní 

dopravy jako sou ásti výrobního procesu k terciárnímu sektorovému pojetí dopravy jako služby 

v logistickém pojetí, tj. logistické doprav , která není logistickým systémem vytvá ená, ale naopak 

logistický systém vytvá í. 

V sou asnosti nerozhoduje o rentabilit  výhradn  produkce, prodej i marketing, ale 

logistické systémy. Logistika se stala v posledním desetiletí 20. století a minimáln  na 15 - 20 rok

21. století jedním z rozhodujících dynamizujících faktor  sv tové ekonomiky.  

Sou asná logistika se vyzna uje adou ú elových aplikací. Nutno podotknout, že najdeme i 

aplikace (zejména v doprav ), které s logistikou mají spole ný pouze název. Op ít se o n kterou 

z definic, která by byla východiskem pro ú ely tohoto p ísp vku není zcela jednoduché. ada 

teoretik , ale i oficiálních mezinárodních institucí definice deklarovali a to práv  z r zných 

pohled . Lze jich napo ítat desítky. 

Logistika je jednak teoretickou disciplínou, jednak, a to p edevším zcela praktickým 

p ístupem k ízení. Sou asnost logistiky je vhodné chápat jako logistiku co možná nejobecn ji a to 

jako disciplínu, která se zabývá koordinací a celkovou optimalizací všech inností, jejichž et zce 

jsou nutné k pružnému a hospodárnému dosažení daného kone ného synergického efektu. Jinými 

slovy, logistický p ístup se nemusí vztahovat jen k hmotnému zboží. Stejn  tak se m že vztahovat i 

k poskytnutí ur ité služby. Kone ný efekt v podob  uspokojeného zákazníka lze zam nit za efekt 
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zdravého a vzd laného ob ana a logistický p ístup lze z et zit do aktivit, které k tomuto efektu 

vedou apod.  

V rámci tohoto p ísp vku v nujeme pozornost výhradn  doprav  jako fenoménu, 

zabezpe ujícímu koordinovaný pohyb v rámci celého logistického et zce.  

1.  Fenomén doprava 

Ekonomické aspekty 

Terminologicky a tím i obsahov  se vyvíjí i postavení a funkce dopravy. Sv j podíl na tom 

má logistika a p sobení dopravy v rámci logistických et zc . Dopravu nelze chápat pouze jako 

národohospodá ské odv tví (z makroekonomického hlediska), p ípadn  výhradn  jako komer ní 

innost z mikroekonomického hlediska. Doprava v logistickém et zci vykazuje specifické rysy 

v porovnání s klasickým pojetím dopravy, tj. adresné p emíst ní v prostoru a ase.  Ekonomický, 

provozní a technologický rozvoj v oblasti logistických aplikací si vynutil zm nu v nazírání na 

postavení a funkce dopravy, což se zákonit  projevilo i v odborné dopravní terminologii. Vyšší 

úrove  logistického ízení dopravy (doprava jako intenzifika ní faktor logistických et zc , doprava 

jako nositel logistických technologií) v porovnání s klasickým pojetím dopravy jako p emíst ní 

z místa A do místa B dalo vznik pojmu jako „dopravní logistika“, p esn ji „logistická doprava.“ 

Sou asn  uplatn ní metod opera ního výzkumu, zejména teorie graf  umožnilo uplatn ní 

samoregula ních princip  dopravy a uplatn ní exaktních metod v dopravních systémech, asto 

ozna ované jako „teorie dopravy.“.  

Uvedený vývoj se odráží i v postavení a funkci dopravy. 

Vznik dopravy je vyvolaný pot ebou. Pot ebou rozumíme nedostatek n eho. M že být 

uspokojena materiálními užitnými hodnotami nebo jiným zp sobem. Podle ú elu t íd ní pot eby 

r zn  kvalifikujeme. 

Pro dopravu je významné d lení na kone né pot eby – osobní pot eby jednotlivce a pot eby 

spole nosti, které se zabezpe ují z celospole enských zdroj . Pot eby související se zabezpe ením 

výroby všech statk  tvo í podstatu pot eb výrobních. 

Poznání p í in vzniku pot eb a jejich charakteristika je nutným p edpokladem p edvídání a 

jejich zajišt ní produkcí výroby nebo služeb. V tšina pot eb má objektivní charakter a spole nost 

usiluje o jejich úplné uspokojení. Pot eby je možné zm it, v ase dochází k jejich zm nám v to v 

rozsahu i pružnosti. 
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S r stem životní úrovn  a životního stylu posiluje významn  skupina neekonomických

pot eb, jejichž uspokojování iní život obecn  snadn jší, pohodln jší i zábavn jší. V doprav  se 

tato tendence promítá ve zvyšování po tu jízd za rekreací, vzd láním, kulturou, sportovními 

aktivitami a také vpo tu automobil  v osobním vlastnictví. 

Význam a rozsah pot eb má rostoucí tendenci, význam dopravy má shodnou tendenci. O 

nepostradatelnosti dopravy se nejlépe p esv d íme v okamžiku, kdy nefunguje podle stanovených 

norem nebo p estane p epravovat osoby a v ci v bec. 

Základním problémem u nás již tradi n  bylo – ale v ad  p ípad  ješt  stále je celkové 

pochopení významu p isuzovanému v našich zemích pozici dopravy a p epravy v rámci 

uspokojování pot eb v ekonomice, resp. v ekonomických vztazích. 

Není cílem tohoto p ísp vku bližší analýza chápání postavení a významu dopravy ve 

spole enských vztazích.1 Pozornost v nujeme pouze vývoji tohoto vztahu p i p echodu na tržní 

ekonomiku a za azení nákladní dopravy ze sekundárního sektoru výroby do terciárního sektoru 

služeb, což má z ekonomického hlediska zna ný význam pro vývoj dopravy. 

Marxistické pojetí dopravy bylo vztažené k výrob . Z hlediska ekonomického charakteru a 

ú asti na tvorb  a rozd lování národního d chodu posuzovala se zvláš  doprava nákladní a doprava 

osobní. Nákladní doprava byla chápána jako sou ást výrobní sféry a v ní vynakládaná práce byla 

práce produktivní. Výsledkem innosti nákladní dopravy není v cný produkt, ale užite ný efekt 

p emíst ní – p eprava, která je nezbytnou podmínkou realizace užitné hodnoty výrobk  ve výrobní 

i kone né spot eb . Práce vynaložená na nákladní p epravu zvyšuje hodnotu p epravovaného 

výrobku, náklady na p epravu zvyšují jeho cenu.  

Osobní doprava se adí do nevýrobních služeb. U p epravovaných osob nedochází ke 

zhodnocení jako u zboží, užite ný efekt p epravy zaniká skon ením p epravy. 

Doprava byla tedy chápána jako jedno z odv tví materiální výroby. Zárove  jsou ji 

p isuzovány ur ité odlišnosti od jiných odv tví.  

P i p echodu na tržní ekonomiku bylo pot ebné se p izp sobit teoretickým zásadám tržní 

ekonomiky i v doprav . Doprava z stala sou ástí materiálové výroby, aniž by byl opušt n pohled 

na dopravu jako výrobní a zárove  spot ební proces (pojmy doprava a p eprava). 

Sou asné pojetí vychází ze systémového p ístupu k p eprav  jako tzv. nehmotnému zboží. 

P eprava je v této souvislosti ozna ována za obchodovatelnou službu, resp. službu komplementární  
                                                 
1 Blíže nap . Novák, R., Pernica, P., Svoboda, V., Zelený, L.: Nákladní doprava a zasílatelství. ASPI, a.s. 2005, ISBN 
80-7357-086-6 (druhé vydání) 
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(souvztažnou, bezprost edn  svázanou i  navazující, doprovázející) obchod hmotným zbožím.

Proces dopravy tak m žeme sledovat jak z hlediska jeho výrobní stránky, tak z hlediska jeho 

spot ební stránky. Do terminologie služeb se vžila definice p epravní služby jako „komplex inností 

souvisejících s procesem p emis ování hmotných surovin, materiál  a zboží a to v etn  samotného 

p emíst ní ( ili v etn  vlastní dopravní služby). Uvádí se, že tato definice je v souladu s obecn jším 

terminologickým vymezením CEN1 jež služby chápe jako soubory funkcí nabízených organizací 

uživatel . V našem pojetí jsou poptávka po p epravních službách, jejich nabídka i samo uspokojení 

p epravních pot eb zprost edkovány trhem. Doprava tím, že zabezpe uje fyzické p emíst ní 

výrobk  z míst jejich výroby do míst, kde je jich zapot ebí p idává výrobk m hodnotu. 

V literatu e se toto p idávání hodnoty ozna uje jako p ínos místa.

Druhým zhodnocením je skladování výrobk , jímž vzniká p ínos asu. Na n m se doprava 

podílí i tím, jak rychle a spolehliv  se výrobek p esunuje z jednoho místa do druhého. 

Doprava tím, že zabezpe uje fyzické p emíst ní výrobk  z míst jejich výroby do míst, kde je 

jich zapot ebí p idává výrobk m hodnotu. 

V literatu e se toto p idávání hodnoty ozna uje jako p ínos místa.

Druhým zhodnocením je skladování výrobk , jímž vzniká p ínos asu. Na n m se doprava 

podílí i tím, jak rychle a spolehliv  se výrobek p esunuje z jednoho místa do druhého. 

Doprava je také ekonomický statek2.  

Aby došlo k p emíst ní cestujících nebo v cí dopravou, musí existovat dopravní cesta, 

speciáln  upravená pro pohyb dopravních prost edk . To musí být také ur itým zp sobem ízeno a 

zabezpe eno. 

Investi ní náro nost dopravy, jejíž zabezpe ení závisí do zna né míry na zdrojích státního 

rozpo tu. Musí spl ovat celospole enskou efektivnost, kterou nelze zužovat na objem p epravy 

p edpokládaný v budoucnosti. 

Dopravní systém lze vytvá et z centra s cílem zajistit p epravní pot eby národního 

hospodá ství a spole nosti nebo jako výsledek iniciativy a sout žení podnikatelských subjekt . 

P i tvorb  dopravního systému z centra je dominantní úloha státu. Dopravní podniky se 

orientují na pln ní p edpokládaných p epravních nárok  s minimální výši kapitálu a provozních 

náklad . 

                                                 
1 CEN - Comité Européen Normalisation, European Committee for Standartization, Evropský výbor pro  normalizaci 
2 Statkem v ekonomické teorii ozna ujeme cokoliv, co zvyšuje užitek.
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Pro podnikatelské subjekty je dominantní trh a dopravní podniky se chovají tržn  (obdobn

jako výrobní podniky). 

Pro sou asnou etapu vývoje je charakteristická snaha vlády nastartovat ekonomický rozvoj a 

dosáhnout ú elného vynakládání omezených zdroj . P es zna né úsilí makroekonomických orgán

a managementu podnik  k žádoucí zm n  dosud nedošlo. 

Pojetí dopravy jako nevýrobního odv tví a zejména sektoru služeb umožnilo další rozvoj 

dopravy – od pot eby p emíst ní k logistickým službám.  

2.  Odlišnosti logistického p ístupu od b žného ekonomického p ístupu k ízení 

dopravy  

P ijmeme – li logistiku jako ekosystémový p ístup k ízení ob hových proces , lze v této 

souvislosti logistickou dopravu charakterizovat jako systém se silnými inicia ními ú inky na celý 

ob hový proces, i lépe na integrovan ízený logistický systém.  

Vymezení dopravy jako nositele hmotných tok  a pilí e ob hu hmotných statk  ve sfé e 

výroby i spot eby a tedy i logistických systém  – vychází z pojetí logistiky v jejím klasickém pojetí. 

Toto pojetí spo ívá v základních atributech logistického p ístupu. Logistický p ístup, opírající se o 

sémiotickou analýzu pojmu „logistika“ lze vyjád it:1  

• zájem se zam uje na ur itou finální produkci, která ke spot ebitel m p echází 

prost ednictvím sm ny, resp. že sleduje výrobu a ob h jako procesy spojené se zakázkou, 

• zabývá se sla ováním, tj. koordinací, synchronizací a celkovou optimalizací všech 

hmotných a nehmotných proces , které p edcházejí dodání daného finálního výrobku 

zákazníkovi, ili, že se zabývá všemi pohyby materiálu, obal , odpad , informací, 

eventuáln  pen z od místa a okamžiku jejich vzniku (tj. v ideálním p ípad  po ínaje 

t žbou surovin) až po místo a okamžik jejich zániku (tj. kon e p evzetím výrobku 

zákazníkem, resp. spot ebou výrobku, v etn  návratu a opakovaného použití, recyklace 

nebo likvidace obal , odpad  a reklamovaného zboží), a to z hlediska p edevším pot eby 

asu a hospodárnosti, 

• pro danou finální produkci (výrobek, druh, skupinu výrobk , zakázku) sou asn eší 

problémy manipulace, dopravy a p epravy, skladování, balení, pop . servisních služeb, 

v etn  prostorového rozmíst ní a pot ebných kapacit, 

                                                 
1 Pernica P.: Logistika pro 21.století, 1. díl, Radix 2004, str. 108, 109, ISBN 80 – 86031-59-4  
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• do ešení zahrnuje všechny lánky, které zprost edkovávají pohyby materiálu, zboží, 

obal  a p epravních prost edk , odpad , informací, p ípadn  pen z, 

• rozhodujícím lánkem celého et zce je zákazník, jehož pot ebám se všechny ostatní 

lánky pod izují; zákazník je posledním lánkem z hlediska pohybu materiálu a zboží, ale 

prvním lánkem z hlediska pohybu informací. 

Uvedené podmínky musí být spln ny všechny sou asn .  

Klasický pohled mikroekonomiky dopravního podniku, p ípadn  subjektu podnikajícího v 

doprav  je zam en na produktivitu (tj. na ú innost vynakládání práce, užití dopravních prost edk , 

budov, zásob apod.), na rentabilitu (tj. na ekonomickou efektivnost hospodá ské innosti, 

posuzovanou pomocí vztahu mezi náklady a výnosy, vyjad ovaného ziskem) a na hospodárnost (tj. 

na úsporu pracovních postup  a užití stroj , surovin, energie apod.). Tento pohled je rozši ován o 

tržní hlediska, nap . o sledování jak jsou dodržovány termíny, nebo jaká je pr b žná doba, tj. sou et 

veškerého asu vynaloženého na produktivní jízdy, místa vzniku náklad  atd. 

Analýza logistického et zce, který definujeme jako „provázanou posloupnost všech aktivit, 

jejichž uskute n ní je nutnou podmínkou k dosažení daného kone ného efektu, který má 

synergickou povahu“ dojdeme k jednozna nému záv ru o specifickém p sobení dopravy v tomto 

et zci. Doprava je nositelem pohybu hmot a materiál  – doprava jako nositel hmotných tok

p sobí na ízení logistických systém . Jde o to, aby dopravní systémy p sobily komplementárn

z hlediska cíl  logistiky. V opa ném p ípad , p i absenci synergického p sobení dopravy v rámci 

logistického et zce m že doprava cíle logistiky narušovat. Dopravu podporující cíle logistiky je 

tedy pot ebné odlišit od ist  ekonomicky, komer n  chápané dopravy. Pro dopravu v logistickém 

et zci je vhodné použít pojem „logistická doprava“.  

Obr. 1 Doprava v logistickém et zci 
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Z výše uvedeného obrázku je z ejmé, že logistická doprava p sobí v logistickém et zci jako 

intenzifika ní faktor ob hového procesu. Sou asn  je propojujícím a dynamizujícím prvkem celého 

logistického et zce.  

Náplní logistiky ob hových proces  je integrální ízení všech komponent tohoto procesu. Je 

tím myšlená doprava, ízení zásob, manipulace s materiálem, balení, distribuce, skladování a také 

komunika ní, informa ní a ídicí systémy. Z obrázku je též z ejmé, že doprava propojuje jednotlivé 

logistické podsystémy, je jejich dynamickým prvkem.  

V dní disciplíny, které se aplikují v integrovaném systému ízení ob hových proces

definují ob h v širším pojetí. Jinými slovy, ob hový proces p edstavuje všechny innosti, které 

probíhají od získání surovin po p echod finálních výrobk  do spot eby mimo vlastní výrobní 

proces. 

Spole nost se snaží minimalizovat náklady na ob hové procesy. Toho lze dosáhnout 

využitím ady v dních obor  a vytvo ením systém ízení, které umož ují splnit poslání logistiky, 

tzv. 7S, tj. správné zboží i služba, ve správném množství, ve správné kvalit , na správném míst , ve 

správný okamžik, u správného zákazníka, za správnou cenu.

Integrovaný ídicí systém, vedoucí ke spln ní poslání logistiky lze ozna it jako systém 

logistický.  

as je p ínos, který vzniká tím, že daná položka je k dispozici tehdy, když je pot ebná. 

Tento p ínos se projeví nap íklad v podniku, kdy je nutno mít zabezpe eny všechny materiály a díly 

nutné pro výrobu tak, aby se výrobní linka nemusela zastavovat. asový p ínos tedy vznikne 

nap íklad tehdy, když útvar logistiky ve výrobním závodu zabezpe í, aby bylo možno plynule a 

podle plánu vyráb t celý sortiment výrobk . Na trhu znamená asový p ínos skute nost, že zboží je 

zákazník m k dispozici tehdy, když ho zákazníci pot ebují. Zboží, které není k dispozici tehdy, 

když je pot ebné, nep ináší zákazníkovi žádný prosp ch. 

asový p ínos úzce souvisí s p ínosem místa. Znamená to, že zboží nebo služba jsou 

dostupné tam, kde je jich zapot ebí. Pokud je zboží, které zákazník požaduje ješt  na cest  nebo ve 

skladu, p ípadn  v jiném obchod  – nevytvá í pro zákazníka žádný místní užitek. asový a místní 

p ínos, které p ímo ovliv uje logistika prost ednictvím dopravy jsou proto základem spokojenosti 

zákazníka. 1  

                                                 
1 DOUGLAS,  L., JAMES, R. &  ELLRAM L.: Logistika. Vyd. Computer Press 2004,  ISBN: 80-7226-221-1   
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Na ur ujících prvcích – rychlosti a spolehlivosti –závisí odvrácení hrozby nap íklad ztráty 

prodej , nespokojenosti zákazník i výpadky výroby u p epravc . 

Logistické ízení ob hových proces  je podmín no logistickou dopravou. Z toho vyplývá i 

nutnost posuzování a ízení dopravy v logistických dimenzích. Jinými slovy, pln ní poslání 

logistiky (7S) vyžaduje adekvátní ídicí systém. Nevysta í se pouze s logistickým ízením 

technologických proces  v jednotlivých podsystémech ob hového procesu, je pot ebné za pomocí 

logistických metod optimalizovat celkový efekt ob hového procesu.  

Postavení a funkce dopravy z hlediska ekonomického ízení v logistickém et zci lze tedy 

posuzovat z hlediska ekonomiky podnikové dopravy a z hlediska logistické dopravy. P íslušné 

ekonomické ukazatele mají odlišnou vypovídací schopnost z hlediska podnikového ízení a 

z hlediska synergického efektu spolupracujících sousedních lánk  logistického et zce (logistické 

vyvažování).  

Doprava v logistických systémech 

Zachování konkuren ní schopnosti znamená p echod od sou tu optimalizovaných funkcí 

k optimalizaci celku, tj. synergii. 

Logistická doprava je doprava na logistickém et zci. V porovnání s ist  ekonomickým 

pojetím dopravy logistická doprava je v len na do integrovaného logistického systému. Logistický 

systém je mj. charakterizován synergickým efektem. Je proto žádoucí, aby logistická doprava p ešla 

k „vyššímu stupni ízení“ – nelze ji ekonomicky hodnotit pouze na bázi komer ní innosti. 

Logistická doprava vykazuje ur ité specifické rysy, ze kterých je pot ebné uvést zejména: 

• v nákladové oblasti je prioritn ízena k vytvo ení synergického efektu, to znamená, že 

plní pot eby p emíst ní s ohledem na efektivnost celého ob hového procesu, nechová se 

jako ryze komer ní innost, ízení dopravy je založeno na tzv. vyvažování,1

• sama sebe optimalizuje na základ  optimaliza ních model , zejména z oblasti opera ní 

analýzy; tento požadavek vyvolal pot ebu zobecn ného (teoretického) p ístupu 

k dopravní problematice. 

Logistickou dopravu je ú elné lenit podle fáze, ve které doprava v logistickém systému 

p sobí, a to na:  

                                                 
1 Jedná se optimalizaci na sebe navazujících proces  nap . mezi:  

•  rychlostí toku a náklady na dopravu,  
•  individuálností požadavk  a efekty z opakovanosti,  
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• meziopera ní ve sfé e výroby (za len nou do procesu výroby), která je asto 

substituovaná manipula ními systémy; tato doprava je charakteristická pro velmi krátké 

vzdálenosti, 

• technologickou, tj. mezi jednotlivými fázemi výroby p i aplikaci systém  specializace a 

kooperace výroby, dosahuje asto zna né p epravní vzdálenosti (eurologistika), 

• ob hovou, uspokojující pot eby p emíst ní nutné k realizaci ekonomického ob hu,  

realizuje se po dokon ení finálního výrobku v distribu ních procesech, zejména v tzv. 

obchodní a reverzní logistice. 

Služby vázané na dopravu 

• Služby operátora - poskytuje nap íklad letecký operátor, operátor kombinované p epravy. 

V zásad  nabízí službu dopravních nebo p epravních prost edk , p ípadn  terminálových 

služeb k ním vázaných. Operátor dopravy je nositelem dopravn -p epravních inností a s 

nimi spojených služeb. Je jím podnikatelský subjekt, nabízející p epravci (zpravidla 

odesílateli zásilky) své dopravní výkony a další služby a bezprost edn  zabezpe ující, 

respektive usm r ující dopravn  p epravní proces.V užším pojetí je partnerem p epravce, 

zpravidla p ebírajícím odpov dnost nad celou trasou zásilky. V prost edí multimodální 

p epravy p sobí multimodální operáto i. Nej ast ji je to v kombinované p eprav  (tzv. 

kombioperáto i), kte í provozují terminály a p ekladišt , provádím svoz a rozvoz zásilek, 

pronajímají kontejnery a organizují ucelené vlaky. P ímý provoz uskute ují bu  sami, 

nebo prost ednictvím najatých dopravc . 

• Služby dopravce - Jde o služby autodopravce, železni ní spole nosti, aerolinií, rejda e 

atd. P sobí jako provozovatel nebo vlastník (spoluvlastník) dopravního (p epravního) 

prost edku. Nabízí spojení z místa odeslání do místa ur ení. V p ípad  pravidelné 

dopravy podle jízdního, letového i plavebního ádu. 

• Služby dopravní sít  - Jde nap íklad o služby železni ní, nebo letové sít , zabezpe ující 

místní a dálkovou p epravu v návaznosti na dopravní uzly i logistická centra („hub“) v 

atrak ních (spádových) obvodech odesílatele a p íjemce zásilky. Dopravní sí je 

teoreticky definovaná jako „kone ná množina uzl  a množina úsek , které je spojují, 

p i emž každý úsek má danou propustnost a délku (metrickou, p ípadn asovou), nebo 

jako heterogenní systém, jehož homogenní subsystémy jsou v ur itých uzlech vzájemn

propojeny, takže je možný p echod uživatele z jednoho podsystému do druhého.“ Toto 

pojetí je konkretizováno nap íklad v transevropských dopravních sítích TEN*, které mají 



14th International Scientific Conference 
LOGI 2013

508 

povahu multimodálních tranzitních koridor  s propojovacími body, jimiž jsou 

intermodální terminály, nap . námo ní p ístavy a vnitrozemské p ístavy, v nichž 

p echázejí zásilky z jednoho oboru dopravy na jiný – stále ast ji v podob

intermodálních p epravních jednotek. 

• Služby s jednooborovou dopravní provázanosti jsou služby, které v rámci jednoho 

použitého dopravního oboru zahrnují i individualizované služby p idávající hodnotu.  

• Služby bimodáln  nebo multimodáln  dopravn  provázaného zasílatelství nebo logistiky - 

tyto služby zahrnují služby (v p ípad  logistiky vždy individualizované) p idávající 

hodnotu na bázi kompletní sít  – provázaných sítí silni ní a železni ní, kontinentální a 

námo ní,, v etn  p ístavních za ízení, pozemní a letové apod. 

Doprava – intenzifika ní faktor logistického et zce 

Logistický et zec se bez p emíst ní hmotných statk  nem že obejít.  Aby šlo o logistickou 

dopravu je pot ebné systémové umíst ní p emíst ní na logistickém et zci podle logistických 

princip . Doprava v tomto pojetí musí tvo it organizovanou soustavu. Tato soustava má 

hierarchickou strukturu a m itelnou funk ní efektivnost v obsluhovaném systému. Tento 

požadavek má makroekonomický charakter. 

Hierarchické struktury mají p ímou vazbu na optimalizaci reálných dopravních systém . 

Využívání hierarchické struktury p i ešení optimaliza ních úloh poskytuje možnost, jak redukovat 

problém agregací nebo dekompozicí. Jde o dv  základní techniky, jak omezit p íliš rozsáhlé a 

v praxi ne ešitelné úlohy dopravní optimalizace. 

Aby logistická doprava p sobila jako intenzifika ní faktor v logistických et zcích, je 

pot ebný soulad v rámci celé dopravní soustavy (makrodoprava) p i dokonalé funkci informa ního 

systému. V praxi to znamená zabezpe it proporcionalitu mezi:  

• logistickou objednávkou dopravy (technologické kapacity, d lba p epravní práce, 

kvalitativní úrove  p epravy), 

• technologickou kapacitou dopravy (vysoká kapacita umož uje synergické p sobení 

dopravy, v etn  logistického vyvažování, determinovaná kapacita omezuje kvalitativní 

úrove  p epravy), 

• kvalitou p epravy (vzhledem na charakteristiky produktu dopravy, stochasti nost a 

chaoti nost dopravních proces  je nutné zabezpe ovat v tší rezervy technologické 

kapacity dopravy). 
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Doprava je v ob hových procesech systém utvá ený, ale i utvá ející. Lze proto hovo it o 

národohospodá ské utvá ející síle dopravy s interakcemi na rozvoj výrobních struktur aj. 

Kvalita dopravy v logistických procesech 

Funk ní efektivnost dopravy ve vztahu k objektu p epravy je pot ebné doplnit o kvalitu 

dopravy v logistických procesech. 

Z tohoto hlediska hodnotíme kvalitu dopravy dopravu jako funk ní prvek optimalizace 

logistického procesu. 

Charakteristické vlastností dopravy k racionalizaci logistického procesu p i zachování výše 

uvedených vztah  mezi funk ní efektivnosti dopravy a afinity zásilky lze vymezit následovn : 

• schopnost dopravy vytvá et sít  – p edpoklad funkce a fungování ob hových proces ;  

v rámci logistické dopravy p istupuje problém dostate nosti sou asných kapacit 

v konfrontaci s pot ebou nových kapacit,  

• p eprava libovoln  velkého (malého) množství – optimální velikost p epravovaného 

množství je obvykle závislá na volb  nejen druhu dopravy, ale i dopravního prost edku; 

z hlediska logistických p ístup  je tuto vlastnost pot ebné hodnotit v kontextu s 

požadovanými vlastnostmi logistického systému, obvykle s etností, rychlostí a 

pravidelností dodávek a r stem náklad  na p emíst ní v závislosti na snižování velikosti 

dodávky a zvyšování frekvence, rychlosti a pravidelnosti, 

• stupe  rychlosti p epravy – z pohledu ob hových proces  je žádoucí, aby p epravní 

rychlost byla co nejvyšší, z hlediska afinity není tento požadavek už tak vyhran n; 

z logistického hlediska je pot ebné stanovit optimální p epravní rychlost minimalizací 

sou tové nákladové funkce, stanovené v závislosti r stu ceny za p epravu p i rostoucí 

rychlosti a poklesu ztrát z vázanosti kapitálových náklad  (logistické vyvažování), 

• stupe  jistoty dopravního výkonu – pro logistické ešení je rozhodující zejména etnost a 

pravidelnost dodávek; ím etn jší a pravideln jší dodávky zabezpe í doprava, tím menší 

mohou být skladovaná množství surovin a materiál , 

• bezpe nost dopravního výkonu -  je dána optimální volbou druhu dopravy vzhledem 

k afinit  zboží a jejímu p epravnímu balení; v ob hovém procesu v rámci konkrétního 

materiálového toku je rozhodující vazba mezi innostmi dopravy a p epravního balení; 

závažnou úlohu je zde nutno p isoudit intermodální p eprav , kde dopravní jednotka tvo í 

sou asn  p epravní obal zásilky a p itom zrychluje manipulaci p i zm n  druhu dopravy, 
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• pohodlnost dosažení a použití dopravního prost edku – z logistického hlediska má vliv 

zejména na skladové hospodá ství; ím lepší je dosažitelnost dopravního prost edku, tím 

lepší jsou podmínky pro etn jší obsluhu a minimalizaci skladových zásob, 

• poskytování dalších služeb – škála poskytování služeb vázaných na dopravu je široká a 

závisí p edevším na: 

o informa ních tocích – informace o stavu a míst  zásilky, 

o pot ebách uživatel  dopravy. 

Protiváhu uvedeným vlastnostem funk ní efektivnosti dopravy vytvá í faktory související 

s charakterem výrobku a faktory související s charakterem trhu (afinita zásilky).  

Mezi faktory, související s charakterem výrobku lze za adit: 

• pom r hmotnosti a objemu, 

• pom r hodnoty a hmotnosti, 

• skladnost, 

• náro nost manipulace, 

• rizikové faktory, 

• zp tná (reverzní) logistika, 

• zastupitelnost, obal produktu. 

Mezi faktory, související s charakterem trhu lze za adit: 

• míra konkurence v rámci ur itého druhu dopravy, 

• rozmíst ní trh  – p epravní vzdálenost, 

• povaha a rozsah regula ních opat ení vlády, 

• rovnováha a nerovnováha p epravy, 

• sezónnost p emis ování výrobk , 

• druh p epravy – vnitrostátní, mezinárodní. 

Adekvátní dvojice vlastností funk ní efektivnosti dopravy a afinity zboží umož ují 

optimalizovat výb r druhu nebo kombinace druh  dopravy, p edevším pro systémové, periodicky 

opakované p epravy. 

Doprava – nositel logistických technologií 

V samotných logistických funkcích a operacích není obsažena záruka maximální pružnosti a 

hospodárnosti. Pomocí vhodných metod se snažíme tyto operace vybrat a uspo ádat do celk  tak, 

aby p i dané úrovni náklad  byla maximální výkonnost logistického systému. Obecn , aby 
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logistický systém byl zabezpe en s co možná nejnižšími náklady p i dosažení požadované 

výkonnosti. Takové uspo ádání – spojení mezi dopravou, výrobou a spot ebou ozna ujeme jako 

logistickou technologii. 

Logistické technologie jsou sledem rozhodovacích postup  a procedur, které v daném 

ekonomickém prost edí respektují logistické interakce mezi komponentami logistického systému a 

s využitím optimaliza ních metod vedou k optimalizaci logistických náklad . 

Logistické technologie vychází ze vzájemného p sobení jednotlivých subsystém

logistického et zce. Impulz tvorby logistických technologií obvykle vychází z výroby, avšak 

ízený musí by  pot ebami a možnostmi trhu. Trh tedy ovliv uje výrobu, ale tato vazba platí i 

zp tn  - výroba ovliv uje trh. Tato vzájemná interakce má vliv na volbu logistické technologie a 

naopak, logistická technologie m že ovlivnit vazbu výroba – trh.  

P i konstrukci a výb ru vhodné logistické technologie je pot ebné vycházet z následujících 

skute ností: 

• trend pom ru celkových logistických náklad  k výrobním náklad m má p i kone ných 

produktech klesající tendenci; je to d sledek snižování zásob, optimalizace skladového 

hospodá ství a dopravních proces , 

• požadavky p epravního trhu sm ují k malým, p esným a astým dodávkám, co má vplyv 

na v tší využívání automatizovaných manipula ních, p epravních a informa ních 

systém , 

• požadavky na zvyšování kvality dopravy mají vliv na zatížení infrastruktury, které je  

pot ebné ešit regula ními strategiemi, a to i s ohledem na ekologickou zát ž prost edí, 

• výrobní podniky se stále více zapájejí do tvorby logistických et zc , 

• dopravci se stávají subdodavateli p epravních služeb operátor m, kte í organizují a 

realizují služby poskytované v p epravních et zcích, 

• kvalita a potenciál infrastruktury výrazn  ovliv ují tvorbu logistických et zc  a výb r 

logistické technologie; vzhledem na integrující se Evropu je pot ebné se zabývat kvalitou 

infrastruktury v kontextu propojení transevropských dopravních sítí.

Dopravou lze v rámci logistických technologií optimalizovat: 

• adu inností na logistickém et zci návazných, 

• celkové náklady logistického systému v synergickém efektu. 
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Tyto ú inky ozna ujeme jako utvá ecí sílu dopravy v logistickém systému. Tyto projevy 

v logistickém systému se potom ozna ují jako národohospodá ská utvá ecí síla dopravy. 

V sou asnosti logistická teorie uvádí dv  hlavní logistické technologie, jimiž se realizuje 

ekonomická intenzifikace dopravy na logistickém et zci. Jde o: 

• technolologie založené na p edem stanovených dodávek v ase a množství (JIT) –typický 

p edstavitel systémového p ístupu, založeného na kvalitní, spolehlivé a kapacitní 

doprav , 

• technologie centralizace sklad , které jsou p imknuty ke vhodným dopravním systém m.  

Jde o snahu ešit silnou p etíženost dopravních cest, zejména v silni ní doprav , projevující 

se v kongescích. 

V obou p ípadech systémový p ístup umož uje realizovat synergický efekt. Logicky roste 

objem dopravní práce, na druhé stran  se minimalizují celkové náklady, zejména ve skladovém 

hospodá ství. ešení p edpokládá implementaci alternativních druh  dopravy. Optimálním ešením 

je širší rozvoj intermodálních dopravních systém .  

Logistická doprava jako inicia ní faktor logistických technologií 

Logistická obsluha území je pot ebná k zásobování jak obyvatel, tak i k podnikání. Tento 

problém bylo nutné v nedávné minulosti ešit globáln  v ad  stát . Vznikly v zásad  dva problémy: 

• ešit obsluhu území, která inklinují k ur itému hospodá skému centru na základ  analýzy 

spot eby a produkce v malém a st edním podnikání, 

• ešit obsluhu velkých m st, ve kterých se projevuje ada omezení pro rozvoj dopravních 

systém  z d vod  jednak ochrany životního prost edí, jednak ady dopravních omezení 

vzniklých m stskou zástavbou. 

Pro ešení uvedených problém  byly v zásad  vyvinuty dv  technologie, zásadn ešící 

uvedené problémy. V podstat  vychází z princip  technologie centralizovaných sklad . 

Technologie „Hub and Spoke“ eší logistickou obsluhu území, inklinujícího k ur itému 

hospodá skému centru. Je založena na existenci logistického centra, do kterého jsou napojeny dva 

dopravní systémy – vn jší a vnit ní. Vn jší centrum komunikuje s vn jším okolím, vnit ní systém 

zabezpe uje dopravní obsluhu zákazník  uvnit  regionu. Podstata technologie spo ívá v odlišnosti 

obou dopravních systém , zásadn  se liší svou kapacitou a použitými druhy dopravy. Vn jší systém 

využívá kapacitní dopravní systémy všech druh  dopravy a p epravních systém , vnit ní systém je 
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omezen jednak kapacitou vnit ní dopravní sít , jednak velikosti zásilek a využívá proto p evážn

silni ní dopravy s dopravními prost edky nižší užite né hmotnosti. 

Technologie Gateway eší problematiku obsluhy m st, je produktem City logistiky. P i 

kapacitních dopravních cestách jsou vybudovány „brány“ s obdobnou funkcí jako logistická centra 

– provádí konsolidaci a dekonsolidaci zásilek. T chto bran je vybudováno více po obvodu m sta 

z d vodu zachycení konsolidovaných zásilek z více sm r . Docílí se tím vylou ení doprav, nutných 

k objížd ní m sta dlouhými objezdy, p ípadn  tranzitní dopravy.  

Samoregula ní principy dopravních systém . 

Synergický efekt logistického systému nelze dosáhnout pouze využitím dopravy jako 

inicia ního i intenzifika ního prost edku. Jak již bylo zd razn no výše, technologie 

centralizovaných sklad , ale zejména JIT zvyšují dopravní práci a tím i náklady na dopravu. Je 

proto žádoucí v novat pozornost optimalizaci samotné dopravy. 

Tato problematika vede ke zobecn nému pojetí dopravy, n kdy též nazývané jako „teorie 

dopravy.“ Teoretickým zobecn ním se vytvá í p edpoklady pro exaktní optimaliza ní metody. Na 

základ  zvoleného optimaliza ního kritéria se minimalizují náklady p i zachování všech funkcí 

dopravního systému. 

Z exaktních metod našly nejv tší uplatn ní metody opera ního výzkumu, zejména teorie 

graf , lineárního programování, teorie front, multikriteriální a analýzy aj. 

Pro ešení stav  v reálném ase a zejména pro p edcházení vzniku chaosu v dopravní 

obsluze logistických systém  nastupují nové technologie na bázi informatiky, dopravní telematiky 

apod. 

Cílem optimaliza ních metod, ešící dopravní problémy je na základ  zvoleného kritéria 

minimalizovat náklady p i zachování požadovaných funkcí dopravního systému.

Využití  exaktních metod, zejména z oblasti opera ní analýzy vyvolalo pot ebu zobecn ní 

dopravního systému a teoretizaci dopravy. V této souvislosti jsou využitelné zejména: 

• metody teorie graf , zejména pro úlohy optimální cesty a ešení kapacity dopravních sítí, 

• metody lineárního programování, zejména pro ešení distribu ních problém , 

• teorie front ve vztahu k ešení náhodných jev  p i obsluze dopravních sítí, 

• multikriteriální analýzy, zejména p i ešení optimalizace rozložení dopravního proudu na 

dopravní síti. 
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Další rozvoj logistických služeb [7] 

Logistické služby vymezujeme jako individualizované služby poskytovatel , ur ené 

klientským firmám (zákazník m) v souvislosti s outsourcingem v logistice, tj. p enesením díl ího 

logistického procesu nebo souboru inností na poskytovatele, respektive outsourcingu logistiky – 

pov ení poskytovatele ešením, ízením a realizací uvedeného klientova logistického et zce. 

Služby logistického podniku - jde o úplné logistické služby v etn ízení klientova 

logistického et zce logistickým podnikem s integrovanými p ímými, informa ními, poradenskými, 

projektovými a dalšími službami. Služby jsou poskytovány klientské firm  „na míru“. 

Logistický podnik je poskytovatel logistických služeb na úrovni: 

• 3PL (Third Party Logistics)  

• 4PL (Fourth Party Logistics), 

• LLP (Lead Logistics Provider), 

• eventuáln  5PL (Fifth Party Logistics).  

Poskytovatel logistických služeb na úrovni 3PL - p ebírá od klientské firmy (výrobce, 

dodavatele, distributora apod.) logistické procesy nebo soubory inností, zpravidla distribu ního 

charakteru a zajiš uje je, nebo sám provádí s nákladovým p ínosem pro klienta. Klient zastává roli 

p íkazce. 

Poskytovatel logistických služeb na úrovni 4PL - poskytuje klientské firm  komplex služeb, 

po ínaje analýzou a projektovým ešením a kon e ízením a realizací uceleného logistického 

et zce (supply chain), p ípadn  logistické sít . Vystupuje p i tom jako logistický integrátor, 

propojující a sla ující innosti ady zapojených, specializovaných firem (poskytovatel  služeb), 

orientovaný na tvorbu hodnot pro klientovy zákazníky. 

Lead Logistics Provider (též Lead Logistics Partner) je vedoucí poskytovatel logistických 

služeb (vedoucí logistický partner), p sobící v rozsahu srovnatelném s poskytováním služeb na 

úrovni 4PL, eventuáln  5PL, avšak vybavený vlastní logistickou sítí (koncept uplat ovaný asto v 

automobilovém pr myslu). Pro klienta je jediným logistickým partnerem, p ebírajícím zpravidla 

celé jeho vn jší logistické zajišt ní, nebo jeho podstatnou ást, vstupní i výstupní et zec. 

Poskytovatel logistických služeb na úrovni 5PL (Fifth Party Logistics Provider) je 

perspektivní, avšak pon kud problematickou formou poskytovatele logistických služeb 

srovnatelnou s poskytovateli na úrovni 4PL, ovšem s aktivitami výlu n  v oblasti know-how, a tedy 

s kombinováním pouze cizích zdroj , kapacit a technologií; jde o druh virtuální firmy.  
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Záv r 

Hlavním cílem bylo popsat možné pohledy na postavení a funkce dopravy, zejména 

v souvislosti s ekonomickým, komer ním pojetím dopravy a logistickým pojetím dopravy, 

založeným na synergickém efektu v logistickém et zci. Je z ejmé, že „vyšší stupe ízení dopravy“ 

v logistickém pojetí není alternativou k ekonomickému ízení.  

Logistické ízení navazuje na ekonomické propo ty p íslušných komponent v rámci 

ekonomického ízení; optimální logistické ešení je výsledkem logistického tzv. logistického 

vyvvažování. V zásad  jde z matematického hlediska o hledání minima sou tové funkce 

p íslušných komponent. 
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