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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá strategií propojení výrobního závodu a logistického 

centra s důrazem na využití multimodální dopravy. Využití všech dopravních módů, 

zejména železniční dopravy, je nezbytné pro odlehčení, v současné době velmi přetě-

žované, silniční dopravě a narůstajícím objemům přepravy. V úvodní části jsou 

popsány definice pojmu strategie a moderní trendy logistiky. Dále je zkoumán sou-

časný stav logistických center a kontejnerových terminálů v ČR v porovnání se zahra-

ničními kontejnerovými terminály. Předposlední kapitola obsahuje návrh na umístění 

logistického centra v České republice a veškeré náležitosti, které by takový návrh měl 

obsahovat. V poslední kapitole jsou zpracovány modely propojení výrobního závodu a 

logistického centra. 
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sítě, multimodální přeprava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

This thesis deals with the strategy of connecting of production and logistics centre 

focusing on the use of multimodal transport mode. The use of all transport modes, rail 

transport mainly, is important for relieving the present over-burdened road transport 

and increasing transport volumes. At the beginning of the thesis there are described 

the definitions of strategy and modern logistics trends. The following chapter com-

pares the current status of logistics centres and container terminal centres in the 

Czech Republic with foreign container terminals. The fourth chapter involves the pro-

posal for the location of the logistics centre in the Czech Republic and all the important 

elements that such a proposal should has. The final chapter deals with the models of 

the connection of production and logistics centre. 
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Úvod 

Problematika návrhu veřejného logistického centra (VLC) je v současné době velmi 

aktuální. Logistických center (LC) v České republice je dostatek, ale žádné z nich nemá 

status veřejného logistického centra. V České republice se převážná většina nákladu 

přepravuje po silniční síti, která je tím velmi přetížena, a nejnovější prognózy navíc 

předpovídají další nárůst objemu přepravovaného zboží. Čím více je silniční síť přetě-

žována, tím více vzniká dopravních kongescí, dopravních externalit i počtu nehod, a 

zároveň dochází k nadměrnému opotřebení silnic a dálnic. 

Logistická centra jsou důležitá pro umožnění přepravy nákladu jiným druhem pře-

pravy – primárně po železnici. Česká republika má jednu z nejhustších železničních sítí 

v Evropě, ale její kapacita není efektivně využívána. Další možností, jak ulevit přetížené 

silniční dopravě, je využití vnitrozemských vodních cest pro nákladní přepravu, po-

dobně jako v ostatních vyspělých státech, například v Německu a ve Francii. Výrazně 

by se tím přispělo k větší bezpečnosti a ekologii dopravy. 

Je nezbytně nutné, aby logistická centra měla svá překladiště, jejichž pomocí by 

bylo možno rozvážet zboží z logistických center do okolí v rámci daného atrakčního 

obvodu.  

Cílem této diplomové práce je vytvoření modelu propojení výrobního závodu a 

identifikace výhod. Práce bude přínosem v podobě analýzy, posouzení a vyhodnocení 

možností dopravních spojení navrhovaného logistického centra s využitím multimo-

dality v České republice.  

Úvodní část diplomové práce se věnuje charakteristice pojmů a podrobně jsou 

zde popsány moderní trendy vývoje a směry logistiky. V navazující kapitole je věnován 

dostatečný prostor problematice a analýze logistických center a kontejnerových ter-

minálů na území České republiky. V této kapitole jsou také blíže popsány některé české 

a zahraniční kontejnerové terminály. Předposlední kapitola se věnuje návrhu veřej-

ného logistického centra na konkrétním území České republiky s důrazem na využití 

všech druhů dopravy, dále jsou zde podrobně popsána kritéria, včetně veškerých ná-

ležitosti, které by daný návrh měl obsahovat, a dynamické metody hodnocení investic. 

V poslední kapitole jsou vytvořeny tři modely možného propojení výrobního závodu s 

logistickým centrem. 
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1 STRATEGIE 

1.1 Definice strategie 

Základním úkolem každého podniku je soustavné zvyšování jeho tržní hodnoty. 

K dosažení tohoto úkolu je pro každý podnik nezbytně nutné stanovit si svou vlastní 

strategii. Podnik prostřednictvím své strategie vytváří předpoklady k dlouhodobému 

růstu. Každá strategie obsahuje soustavu strategických operací, které podrobně spe-

cifikují jednotlivé kroky, jenž je potřeba učinit k dosažení vytyčených strategických cílů. 

Jejich postupnou a důslednou realizací podnik dosahuje krátkodobých efektů, které 

jsou nezbytně nutné pro okamžité přežití, a současně buduje základy dlouhodobé pro-

sperity a budoucího rozvoje. [1] 

Význam pojmu strategie je, vzhledem k frekventovanějšímu používání v nejrůz-

nějších oblastech lidské činnosti, velmi složité přesně popsat, jelikož se neustále roz-

růstá, a v dnešní době je strategie spojena téměř se vším. Nejčastěji je strategie popi-

sována jako plán – nějaký druh vědomě zamýšleného způsobu jednání, směrnice 

(nebo soubor pokynů) pro řešení dané situace. Dítě má strategii, jak se dostat přes plot, 

kooperace, jak se uchytit na trhu apod. Dle těchto definic mají strategie dvě nejdůleži-

tější charakteristiky: dělají se před opatřeními, ke kterým se vztahují, a jsou rozvíjeny 

vědomě a účelově. [2] 

 

Jako příklad Mintzberg ve své publikaci The Strategy Process: Concepts, Context, 

Cases uvádí tři popisy strategií v různých oblastech [2] 

• V oblasti armádní: 

„Strategie se zabývá návrhem plánu války, utvářením jednotlivých tažení a 

v rámci nich rozhodování o jednotlivých operacích.“ 

• V oblasti teorie her: 

„Strategie je kompletní plán; plán, který specifikuje, jaké rozhodnutí hráč udělá 

ve všech možných herních situacích.“ 

• V oblasti řízení podniku: 

„Strategie je sjednocený, komplexní a integrovaný plán, navržený tak, aby zajistil 

dosažení cílů podniku.“ 
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Strategie tedy představuje komplexní propojení mnoha oblastí a dá se chápat 

jako vodítko k dosažení vytyčených cílů. Strategie jako plán se zabývá tím, jak vrcholoví 

manažeři v podniku nastavují budoucí směřování jejich firmy. Součástí strategie je i 

taktika, která podnik přivede do oblasti přímé konkurence, kde jsou využívány nejrůz-

nější prostředky pro získání konkurenční výhody. Jako vzorec se strategie zaměřuje na 

akci a připomíná, že koncept nebude úspěšný, pokud nebude zohledněno chování jed-

notlivých pracovníků. Strategie dále určuje pozici podniku v jejím konkurenčním pro-

středí - v jaké pozici se podnik i jednotliví konkurenti nacházejí. Strategie musí být per-

spektivní – musí být jasně vymezen záměr a chování firmy v kolektivním kontextu. 

Strategie tedy není jen představou, jak se vypořádat s nepřítelem či s řadou konku-

rentů na trhu. „Strategie je vzor nebo plán, který integruje hlavní cíle organizace, cho-

vání a směřování organizace do soudržného celku. Dobře formulovaná strategie po-

máhá vrcholovým manažerům k budoucí prosperitě a směřuje organizaci do jedi-

nečné a životaschopné pozice, založené na jejich relativních vnitřních kompetencích a 

nedostatcích, předpokládaných změnách v životním prostředí a podmíněných pohy-

bech inteligentních oponentů.“ [2, 1] 

1.2 Strategické řízení 

Strategické řízení je proces, ve kterém vrcholoví manažeři firem formulují a zavá-

dějí strategie, které směřují k dosažení strategických cílů. Zároveň směřují k souladu 

mezi vnitřními podnikovými zdroji a vnějším prostředím, a hlavně k zajištění celkové 

úspěšnosti a prosperity podniku. Hlavními pojmy strategického řízení jsou zejména 

cíle, které lze chápat jako budoucí žádoucí stav, kterého má být dosaženo, a strategie, 

kde jsou definovány představy o tom, jakým způsobem bude podnikových cílů dosa-

ženo. Strategické řízení představuje základní stavební pilíř celého podniku a je sjed-

nocujícím prvkem všech zaměstnanců podniku. Zaměstnanci na strategické úrovni ur-

čují úkoly a cíle taktické úrovni, jenž je přenáší do operativní úrovně. Zatímco na úrovni 

operativní se zpravidla rozhoduje ve dnech, mnohdy i v minutách, ve strategickém ří-

zení se uvažuje výhradně v dlouhodobém horizontu. Strategické řízení nemůže a ne-

smí pouze reagovat na změny prostředí, ale musí je včas předvídat a firmu na ně vhod-

ným způsobem připravit. Primárním úkolem strategického řízení je hledání, vytváření 

a získávání jistých a výrazných potenciálů úspěchu na trhu. [3, 1] 

Existuje velké množství firem, ve kterých management řeší problémy, jež by měly 

být delegovány na nižší úroveň řízení. Management je tak zahlcen každodenními po-
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vinnostmi krátkodobého a operativního charakteru a nemá tak dostatek času na věno-

vání se aktivitám, které mají za cíl dlouhodobou prosperitu podniku. Důsledkem toho 

management není schopný odhalit příležitosti na trhu. Tento stav bývá nazýván jako 

„provozní slepota“. Plánování v dlouhodobém horizontu je tedy nezbytně (až exis-

tenčně) nutné. [3]  

Strategie musí být vytvořena na základě znalostí strategických principů myšlení. 

Každá strategie by měla obsahovat tyto principy [1]: 

• Princip variantnosti – vyplývá ze skutečnosti, že nemůžeme dopředu vědět, jak se 

v průběhu plánovacího období (3–5 let) budou vyvíjet faktory, které ovlivňují stra-

tegii podniku. Úspěšný podnik musí mít prostředky, které mu zajistí vysokou pruž-

nost strategie, tolik nezbytnou pro zvládnutí situací v současném měnlivém světě. 

Podnik se tak dokáže rychleji a lépe přizpůsobit nejistotě, turbulentnímu vývoji 

okolí a diskontinuitě než jeho konkurence. 

• Princip permanentnosti – je třeba neustále sledovat vývoj faktorů ovlivňující pod-

nikovou strategii. Znamená to, že práce na tvorbě a následování strategie nikdy 

nekončí. V případě zjištění odchylek je nutné jejich důkladná analýza a rozhodnutí 

o dalším postupu. 

• Princip celosvětového systémového přístupu – pramení ze skutečnosti, že svět je 

vzájemně velmi těsně propojen a souvisí v něm vše se vším. Kvalitní podniková 

strategie musí vycházet z dobré znalosti o politickém, ekonomickém, vědecko-

technickém, ekologickém, demografickém, sociálním i právním vývoji napříč ce-

lým světem. 

• Princip tvůrčího přístupu – vychází z poznatku, že se žádný podnik, který nepřináší 

něco nového, na trhu v současném světě neprosadí. Prosadí se pouze firmy, jejichž 

strategie přináší nové způsoby uspokojování potřeb trhu, nové technologie, nové 

produkty, nové cesty snižování nákladů apod. 

• Princip interdisciplinarity – znamená znalost využití nových metod a poznatků 

všech vědních oborů při vytváření podnikové strategie. 

• Princip vědomí práce s rizikem – vychází z výše zmíněné nejistoty o rozvoji faktorů, 

které zásadně ovlivňují podnikovou strategii a ze složitosti strategického rozho-

dování. 

• Princip koncentrace zdrojů – každé strategické rozhodnutí vyžaduje značné 

zdroje. Jejich rozptýlení často vede k neúspěchu a je nezbytná koncentrace na 

malé množství cílů, které obvykle přináší úspěch. 
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• Princip vědomí práce s časem – neboli čas jsou peníze. Zkrácení lhůt výzkumu a 

vývoje, výroby či výstavby významně ovlivní podnikovou strategii úspěšného pod-

niku a jeho hospodářský výsledek. 

• Princip agregovaného myšlení – je nezbytné vyhnout se zabýváním se nad nevý-

znamnými detaily a uvažovat vždy v určitých globálech. 

• Princip zpětnovazebního myšlení – po každém kroku zpracování podnikové stra-

tegie je nutné vrátit se k předchozímu a v případě potřeby jej korigovat. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, dle údajů [3]  

Obrázek 1 - Grafická charakteristika úrovní managementu 



 10 

2 LOGISTIKA 

2.1 Definice logistiky 

Existuje velmi mnoho různých definic logistiky: 

„Logistika je obor, který se zabývá plánováním a řízením toku materiálu a zboží, 

službami spojenými s jeho cestou od výrobce ke konečnému spotřebiteli a skladová-

ním (výrobní podniky, prodejci, státní správa). Zabývá se koordinací, synchronizací a 

celkovou optimalizací všech hmotných a nehmotných procesů, které předcházejí do-

dání daného finálního výrobku zákazníkovi.“ [5] 

„Logistika je proces strategického řízení nákupu, pohybu a skladování materiálů, 

dílů a hotových zásob (a souvisejících informačních toků) prostřednictvím organizace 

a jejich marketingových kanálů tak, aby byla současná a budoucí ziskovost maximali-

zována prostřednictvím nákladově efektivních plnění objednávek.“ [6] 

„Řada autorů charakterizuje logistiku jako integrované plánování, formování, pro-

vádění a kontrolování hmotných a s nimi spojených informačních toků od dodavatele 

do podniku, uvnitř podniku a od podniku k dodavateli. V tomto pojetí, které je nezbytné 

pro komplexní vytváření logistických systémů, lze jen stěží vést pevnou dělící čáru 

mezi managementem výroby a managementem logistiky.“ [7] 

Americká organizace The Council of Logistics Management definuje pojem logis-

tické řízení následovně [19]: „Proces plánování, realizace a řízení efektivního, výkon-

ného toku a skladování zboží, služeb a souvisejících informací z místa vzniku do místa 

spotřeby, jehož cílem je uspokojit požadavky zákazníků.“  

„Logistika je souhrn činností, systematicky zaměřených na získání materiálů z pri-

márních zdrojů a všechny mezipostupy před dodáním konečnému uživateli, s výjim-

kou vlastních výrobních procesů.“ [8] 

Je také nutné definovat ekonomické aspekty logistiky. Svou činností logistika ne-

vytváří hmotné statky, ale souborem svých aktivit umožňuje jejich výrobu. Logistika 

dokáže řešit rozpor mezi místy přebytku zboží (ve výrobě) a místy nedostatku (u zá-

kazníka). Nositelem hmotných toků v logistice je doprava, která se dá charakterizovat 

jako specifická lidská činnost, která provádí cílevědomé přemísťování hmotných statků 

a osob, které se svými efekty (nehmotnými) projevuje ve sledovaném systému. [4] 

Ekonomické dopady logistiky mohou ovlivnit jednotlivé spotřebitele, kterými jsme 

my všichni. Tyto dopady lze doložit konceptem ekonomického užitku, která je hodno-

tou nebo užitečností produktu v plném vztahu s potřebami či přáními zákazníka. Čtyři 
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obecné typy ekonomické užitečnosti – vlastnictví, forma, čas a místo budou popsány 

v následujících odstavcích [9]: 

Užitek z držení se týká hodnoty nebo užitečnosti, který přichází od zákazníka pře-

bírajícího produkt. Vlastnický užitek může být ovlivněn platebními podmínkami spoje-

nými s produktem. Kreditní a debetní karty například usnadňují vlastnictví majetku tím, 

že umožňují zákazníkům nakupovat produkty bez nutnosti držet u sebe hotovost, 

popř. jiný peněžní ekvivalent.  

Forma užitku označuje formu produktu, která přináší hodnotu pro zákazníka a za 

kterou je ochoten zaplatit. Tato forma užitku je úzce spjata s kooperací mezi výrobou 

a logistikou. Například pro dosažení minimalizace nákladů na jednotku produktu, spo-

lečnosti vyrábějící nealkoholické nápoje vyrábí stovky druhů nápojů (různé příchutě a 

velikosti balení). Není pravděpodobné, že by si zákazník najednou nakoupil stovku ba-

lení Coca-Coly (pokud není podnikatel). Je o mnoho pravděpodobnější, že si koupí 

spíše jedno balení po 4 nebo 6 kusech. Prostřednictvím alokace může logistika přeroz-

dělit produkty do menších množství, které si zákazníci přejí. 

Místní užitek znamená, že produkty jsou k dispozici tam, kde jsou potřebné pro 

zákazníky. Produkty jsou přesouvány z bodů nižší hodnoty do bodů s vyšší hodnotou. 

Pokud opět připomeneme případ Coca-Coly, tak zvýšíme spotřebu tím, že lahev/balení 

přesuneme z místa s nižší hodnotou (sklady) do místa s vyšší hodnotou (regál v super-

marketu). 

Úzce související oblast je časový užitek, což znamená, že produkty jsou k dispozici, 

když jsou potřebné pro zákazníky. Je důležité si uvědomit, že různé výrobky mají růz-

nou expiraci – doručení o tři dny později u produktů, které mohou být vystaveny ne-

bezpečí (chemikálie pro výrobní společnosti, květiny apod.), má závažnější důsledky, 

než třídenní zpoždění u produktů s dlouhou dobou expirace (trvanlivé výrobky, zboží). 

Jako trefný příklad, kdy je velmi důležitá vzájemná symbióza všech užitků, je 

v knize Contemporary Logistics [9] popsán následující příběh: Současné dosažení 

užitku vlastnictví, formy, času a místa usnadní, ale nezaručí celkovou spokojenost zá-

kazníků. Zkušenost studenta, který umístil on-line objednávku květin na svatého Va-

lentýna pro svou přítelkyni. Prodejce usnadnil vlastnictví produktu tím, že umožnil stu-

dentovi zaplatil on-line platební kartou a krásně naaranžovaná květina (forma užitku) 

dorazila v pořádku a včas na adresu bydliště přítelkyně v den svatého Valentýna 

(místní a časový užitek). Přestože prodávající poskytl užitek z vlastnictví, formy, místa 

a času, byl kupující s jeho nákupem velmi nespokojen. Problém byl v tom, že na blaho-

přání, které doprovázelo květiny, bylo nesprávné jméno pro přítelkyni. 
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2.2 Trendy logistiky  

Vzhledem k tomu, že se konkurenční kontext podnikání neustále mění a přináší 

s sebou nové překážky a obavy ohledně řízení společnosti obecně, je třeba také uznat, 

že dopad těchto změn na logistiku může být značný. Z řady strategických otázek, kte-

rým dnešní podniky čelí, jsou snad nejdůležitější právě ty z oblasti logistiky a řízení 

dodavatelského řetězce.  Nejnovější trendy současné logistiky jsou následující [6, 9]: 

 

Nová pravidla hospodářské soutěže 

Současné podniky již nemohou fungovat jako izolovaná a nezávislá entita v kon-

kurenci s jinými podobnými organizacemi. Místo toho je potřeba vytvářet hodnotové 

systémy doručování, které reagují rychleji na rychle se měnící trhy a jsou mnohem kon-

zistentnější a spolehlivější při poskytování této hodnoty, a proto musí být logistika za-

měřena na dosažení těchto cílů. V minulosti byly primární zásady marketingového 

úspěchu zřejmé – silné značky podporované velkými rozpočty na reklamu a agresivní 

prodej. Tento vzorec v dnešní době ztratil svou moc. Místo toho je nyní důležité, aby 

společnosti soutěžily na trhu díky svým schopnostem, dovednostem a kompetencím.  

V podstatě to znamená, že organizace vytvářejí pro zákazníky a spotřebitele nej-

vyšší hodnotu tím, že řídí své klíčové procesy lépe než konkurence. Tyto klíčové pro-

cesy zahrnují takové činnosti jako vývoj nového produktu, vztahy s dodavateli, plnění 

objednávek a vztahy se zákazníky. Tím, že tyto základní činnosti provádějí nákladově 

efektivnějším způsobem než konkurenční subjekty, získávají podniky výhodu na trhu. 

Například jedna schopnost, která je nyní považována mnoha firmami za zásadní 

konkurenční výhodu na trhu, je agilita. Vzhledem k tomu, že životní cyklus produktů se 

zkracuje, zákazníci používají postupy metody Just In Time a prodejní trhy se stávají 

kupujícími, pak schopnost organizace reagovat rychle a pružně na poptávku může po-

skytnou silnou konkurenční výhodu. Základní vzorec pro dosažení konkurenceschop-

nosti v dnešním světě zní: Tržní výhoda = Excelentní produkt x Excelentní proces. 
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Zdroj: Vlastní zpracování, dle údajů [6] 

 

Globalizace průmyslu  

Další strategickou otázkou, která představuje výzvu pro manažery logistiky, je po-

kračující trend globalizace. Globální společnost je více než nadnárodní společnost. 

V celosvětovém podnikání jsou materiály a součásti dodávány z celého světa do kon-

krétních podniků, kde jsou posléze smontovány. V daných zemích může být finální 

komponent přizpůsoben specifickým podmínkám daného trhu.  

V budoucnosti je téměř jisté, že trhy budou ovládány globálními společnostmi. Je-

diným úkolem pro fabriky v jednotlivých zemích bude uspokojování specifických a je-

dinečných místních požadavků, například v potravinářském průmyslu. 

U některých globálních společností se řízení logistického procesu stalo velkým 

problémem, který se nyní snaží eliminovat. Rozdíl mezi ziskem a ztrátou u jednotlivých 

produktů může záviset na tom, do jaké míry lze globální spojení optimalizovat, protože 

náklady na tento proces jsou obrovské. Globální společnost usiluje o dosažení konku-

renční výhody tím, že identifikuje světové trhy pro své produkty a poté rozvíjí výrobní 

a logistickou strategii, která podporuje její marketingovou strategii. Například společ-

nost Caterpillar vyvinula složitý logistický klíč pro kompletaci výrobků na zámořských 

a evropských trzích pomocí globálních logistických center k dodávání dílů do montáž-

ních závodů a finální umístění na trh. Pokud jeto vhodné, společnost bude využívat 

externích společností k řízení distribuce a finální montáž některých jejich výrobků. 

Konkrétně u vysokozdvižných vozíků bude společnost dodávat kola, protizávaží, vi-

dlice, stožáry do konkrétních montážních center po celém světě, kde budou zkomple-

továny dle firemních standardů a pouze modifikovány pro potřeby daného trhu. 

Obrázek 2 - Investování do excelentní kvality procesů přináší větší výhody 
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Globalizace má také tendenci prodlužovat dodavatelské řetězce, protože společ-

nosti stále více přesouvají produkci do zahraniční, nebo dodávají materiál z více vzdá-

lených míst. Podnět k tomuto trendu, který se za poslední léta dramaticky zrychlil, je 

hledání cest k úspoře nákladů na pracovní sílu. Jedním z důsledků těchto rozhodnutí 

je však to, že časy dodání od dodavatele k zákazníkovi apod. mohou výrazně vzrůst. Na 

časově citlivých trzích může být delší doba dodání fatálním problémem. Komprese 

času se stala kritickou otázkou řízení logistiky, jelikož je životní cyklus výrobků kratší 

než kdy jindy, zákazníci a distributoři vyžadují dodávky „Just In Time“ a koncoví uživa-

telé jsou stále ochotni akceptovat substitut produktu, pokud jejich primární volba není 

okamžitě k dispozici. 

Globalizace průmyslu a logistiky je nevyhnutelná. K tomu, aby bylo možné plně 

využít potencionálních výhod globálních sítí, musí být přijata širší perspektiva řízení 

logistiky. Lze argumentovat tím, že konkurenční výhoda globální společnosti bude 

stále více odvozena z excelence v řízení komplexní sítě přepravy, které charakterizují 

jejich dodavatelské řetězce. 

 

Turbulence a volatilita 

V posledních 20 letech se lidstvo pohybuje ve světě, který je charakterizován 

vyššími úrovněmi turbulence a volatility. Příčin tohoto změněného pozadí podniko-

vého prostředí je mnoho a jsou různé – kombinace ekonomických faktorů, geopoli-

tické změny, rozšířené globální dodavatelské řetězce apod. Ať jsou důvody pro tuto 

zvýšenou turbulenci a volatilitu jakékoli, důsledky jsou zřejmé: větší nejistota. 

Dopad této nejistoty spočívá v tom, že představuje výzvu pro klasický obchodní 

model, který je silně závislý na prognózách. Tradičně je většina logistického řízení ří-

zena na základě minulosti. Výsledky této prognózy budou obecně rozhodovat o tom, 

kolik inventáře držet a kolik vyrobit/nakoupit. Tento konvenční model funguje dobře 

za podmínek stability, avšak za podmínek nejistoty se stává méně udržovaným. Ne-

jedná se pouze o nejistotu na straně poptávky, ale také o nejistotu ohledně nabídky. 

Dodavatelská nejistota může pocházet z nedostatku produktů, kolísajících cen komo-

dit, přerušení dodavatelského řetězce, selhání podnikání dodavatelů a tak dále.  

Obrázek 3 ukazuje, že v mnoha případech se dnešní společnosti ve svých dodava-

telských řetězcích setkávají s vyššími a nejistými úrovněmi dodavatelských a zákaznic-

kých nejistot. Důsledky těchto změněných podmínek jsou významné. Pro manažery 

logistiky a dodavatelských řetězců vyžaduje naléhavou potřebu transformovat firmu 

z modelu založeném na prognózách v model, který bude řízen poptávkou.  
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Zdroj: Vlastní zpracování, dle údajů [6] 

 

Tlak na snižování cen  

Nelze pochybovat o tom, že většina trhů je dnes cenově konkurenceschopnější 

než dříve. Rychlý pokles cen mnoha výrobků má dvě hlavní příčiny. Za prvé, existují 

noví globální konkurenti, kteří vstoupili na trh podporovaný nízkonákladovou výrobou. 

Důkazem toho je dramatický nárůst produkce Číny, jako významného výrobce nízko-

nákladových výrobků. Za druhé, díky odstranění některých překážek obchodu a dere-

gulace trhů umožnilo vstup na trh novým hráčům, kteří tak rychle získali svůj podíl na 

trhu. Jedním z trendů je nadměrná kapacita v mnoha průmyslových odvětvích, což 

znamená nadbytek nabídky nad poptávkou a tento stav vede k dalšímu tlaku na pokles 

cen. 

Další příčinou cenové deflace je internet, který zákazníkům usnadňuje rychlé po-

rovnání cen. Internet také umožnil založení aukcí a výměn zboží, což vyvolalo opět ten-

denci snižovat ceny výrobků. Kromě toho zákazníci a spotřebitelé si jsou více vědomi 

hodnoty produktu, než tomu bylo dříve. Značky a dodavatelé, kteří by jednou rádi 

ovládli trhy, primárně kvůli své vnímané hodnotě mohou rychle narazit, jelikož konku-

rence zanedlouho uvede na trh produkt podobných kvalit, ovšem za výrazně nižší 

cenu. Úspěch mnoha nízkonákladových leteckých společností a například výrobců mo-

bilních telefonů tento fakt dokazuje. 

V souvislosti s pokračujícím tlakem na pokles cen je samozřejmé, že pro udržení 

ziskovosti musí společnosti najít způsob, jak snížit náklady tak, aby odpovídaly poklesu 

cen. 

Obrázek 3 - Trend vývoje dodavatelských a zákaznických nejistot 



 16 

Výzvou pro podnikatele a společnosti je nalezení nových příležitostí ke snížení ná-

kladů, tím spíše, pokud společnost již dříve prošla programy na snížení nákladů. Po-

slední zbývající příležitost jakéhokoli významu pro významné snížení nákladů spočívá 

tedy v širším dodavatelském řetězci nežli ve vlastních interních operacích firmy. Nut-

nost zohlednit náklady na dodavatelský řetězec je dále umocněno hlavním trendem 

směrem k outsorcingu (nakupování služeb od jiných firem), který je pozorovatelný 

v celém průmyslu napříč celým světem. Pro mnohé společnosti jsou dnes jejich ná-

klady mimo jejich právní hranice, tzn. činnosti, které byly v minulosti prováděny, jsou 

nyní převedeny na specializované poskytovatele služeb, kteří mají na danou činnost 

speciální povolení. Úspěšný růst smluvní výroby v sektoru spotřební elektroniky je opět 

důkazem tohoto trendu. Pokud většina nákladů organizace leží mimo podnik, pak 

z toho vyplývá, že největší možností ke snížení jejich nákladů budou nalezeny v tomto 

širším dodavatelském řetězci a efektivnějším způsobu řízení logistiky. 

 

Zákaznické přebírání kontroly 

Zákazníci na dnešním trhu jsou náročnější nejen na kvalitu výrobků, ale i na služby 

s ním spojené. Vzhledem k tomu, že stále více trhů se stanou komoditními trhy, kde 

zákazník vnímá malý technický rozdíl mezi konkurenčními nabídkami, je třeba vytvořit 

diferenciální výhodu prostřednictvím přidané hodnoty, kterou vnímá zákazník velice 

senzitivně. Stále větším zdrojem této přidané hodny je zákaznický servis. 

Zákaznický servis může být definován jako důsledné poskytování časového a míst-

ního užitku. Jinými slovy, výrobky nemají hodnotu, dokud nejsou v rukou zákazníka 

v požadovaném místě a čase. Existuje mnoho aspektů služeb zákazníkům, od online 

dodávek po nejrůznější poprodejní služby. V podstatě by úkolem zákaznického servisu 

mělo být zvýšení vnímané hodnoty zákazníka, což znamená, že produkt se stává 

v očích zákazníka cennějším, jelikož služba má výraznou přidanou hodnotu daného 

produktu. Tímto způsobem lze dosáhnout výrazné diferenciace celkové nabídky (tj. já-

dro produktu a balíčku služeb). 

Ty společnosti, které získaly uznání za vynikající služby a dokázaly tak zaujmout 

diferenciální výhodou proti své konkurenci, jsou typicky společnosti s vysokou mírou 

soustředění na logistický management. Dosažení konkurenční výhody prostřednic-

tvím služeb nepochází pouze z hesel nebo drahých programů péče o zákazníky, ale 

spíše z kombinace pečlivě vyspělé strategie poskytování služeb, rozvoje vhodných 

systémů doručení a angažovanost všech lidí – od výkonného ředitele níže. Dosažení 

dokonalosti služeb v tomto širokém smyslu lze dosáhnout pouze prostřednictvím 
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těsně integrované logistické strategie. Ve skutečnosti schopnost stát se vedoucím na 

trhu závisí stejně na efektivitě operačních systémů, jako je to např. při prezentaci pro-

duktu, vytváření reklamních kampaní a ovlivňování spotřebitelského vnímání. Úspěch 

společností s excelentní oblastí služeb zákazníkům není způsoben pouze vybráním 

skvělé reklamní agentury, ale spíše jejich uznání, že správné řízení logistických vý-

sledků poskytovaných služeb je zásadním zdrojem rozdílné výhody. 

 

4R řízení 

Název 4R řízení je odvozen z prvních písmen čtyř anglických názvů pro klíčové zá-

sady, jimiž by se měli řídit manažeři logistiky – „responsiveness“, „reliability“, „resi-

lience“ a „relationships“, což se do češtiny překládá jako - „reakce“, „spolehlivost“, 

„odolnost“ a „vztahy“. Tyto čtyři oblasti poskytují základ pro úspěšné řízení logistiky: 

 

a) Reakce 

V dnešním světě „Just In Time“ je schopnost reagovat na požadavky zákazníků ve 

stále kratších časových rámcích velmi důležitá. Nejenže zákazníci chtějí kratší časy do-

ručení, ale také hledají flexibilitu a stále více přizpůsobivá řešení. Jinými slovy, dodávky 

musí být schopny splnit přesné potřeby zákazníků za méně času než kdykoli předtím. 

Klíčové slovo v tomto prostředí je agilita. Agilita je schopnost rychle se zorientovat a 

uspokojit měnící požadavky zákazníků ve velmi krátkém časovém horizontu. Na dneš-

ních rychle se měnících trzích je agilita skutečně důležitější než dlouhodobé plánování 

v tradiční podobě, jelikož budoucí poptávka není nikdy jistá. 

V budoucnu musí být organizace mnohem více závislá na aktuálních poptávkách 

než na prognózách. Prostředky pro uskutečnění tohoto přechodu budou získány do-

sažením agility, a to nejen uvnitř společnosti, ale i napříč celým dodavatelským řetěz-

cem. Reakce společnosti také znamená, že organizace je blízká zákazníkovi, naslouchá 

trhu a rychle interpretuje poptávkové signály, které získává. 

 

b) Spolehlivost 

Jedním z hlavních důvodů, proč firmy drží bezpečnostní zásobu, je nejistota. Může 

se jednat o nejistotu ohledně budoucí poptávky nebo neurčitosti ohledně schopnosti 

dodání slíbeného materiálu nebo součástí. Významné zlepšení spolehlivosti lze do-

sáhnout pouze optimalizací procesů, které ovlivňují výkon. Výrobní manažeři již dávno 
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zjistili, že nejlepším způsobem, jak zlepšit kvalitu výrobků, nebyla kontrola kvality pro-

střednictvím inspekce, ale zaměřili se na utváření předběžných opatření. Totéž platí 

pro spolehlivost logistiky. 

Jedním z klíčů pro zlepšení spolehlivosti dodavatelského řetězce je redukce vari-

ability procesu. V posledních letech došlo k výraznému zvýšení využívání tzv. metod 

„Six Sigma“. Tyto nástroje jsou navrženy tak, aby umožnily variabilitu procesu, který má 

být redukován a řízen. Například, pokud existuje variabilita při zpracování pořadí ob-

jednávek, pak mohou být zjištěny příčiny této variability a tam, kde je to nutné, může 

být proces změněn a být tak pod kontrolou nástrojů a postupů „Six Sigma“. 

 

c) Odolnost 

Jak již bylo zmíněno výše, dnešní trh je charakterizován vyššími úrovněmi turbu-

lence a volatility. Širší obchodní, ekonomické a politické prostředí jsou stále častěji vy-

stavovány neočekávaným šokům a nesouvislostmi. V důsledku toho jsou dodavatel-

ské řetězce ohroženy narušením a v důsledku toho se zvyšuje riziko přerušení provozu. 

Zatímco v minulosti byl hlavní cíl v návrhu dodavatelského řetězce pravděpodobně 

minimalizace nákladů nebo případná optimalizace služeb, dnes je třeba klást důraz na 

odolnost. Odolnost se odvíjí od schopnosti dodavatelského řetězce vypořádat se s ne-

očekávanými vlivy. Existují důkazy, že tendence mnoha společností hledat nízkonákla-

dové řešení kvůli tlaku na marže mohlo vést k slabším a zranitelnějším dodavatelským 

řetězcům. 

Pružné dodavatelské řetězce nemusí být nejlevnějšími, ale jsou schopny zvlád-

nout nejisté podnikatelské prostředí. Odolné dodavatelské řetězce mají řadu charak-

teristik, z nichž nejdůležitější je celospolečenské vědomí toho, kde je dodavatelský ře-

tězec nejzranitelnější. Dalšími charakteristikami pružných dodavatelských řetězců je 

jejich vědomí významu vlastnění strategického inventáře a selektivního využití vol-

ných kapacit pro zvládnutí nárůstu objemu zboží. 

 

d) Vztahy 

V mnoha průmyslových odvětvích je široce rozšířená praxe partnerství. Obvykle se 

navrhuje, že přínosy těchto postupů zahrnují lepší kvalitu, sdílení inovací, snížení ná-

kladů a integrované plánování výroby a dodávek. Základem všeho je myšlenka, že 

vztahy mezi kupujícím a dodavatelem by měly být založeny na partnerství. Společnosti 

stále častěji objevují výhody, které lze získat tím, že hledají vzájemně výhodné dlou-

hodobé vztahy s dodavateli. Z hlediska dodavatelů mohou takovéto partnerství pro 
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konkurenty představovat obrovské překážky. Čím více jsou procesy propojeny mezi 

dodavatelem a zákazníkem, tím více vzrůstá vzájemná závislost a tím je pro oba kon-

kurenty obtížnější na trh proniknout. 

Řízení vztahů se podle definice týká správy vztahů napříč složitými sítěmi společ-

ností, které jsou na sobě právně nezávislé, ale ve skutečnosti jsou vzájemně závislé. 

Úspěšné dodavatelské řetězce budou ty, které se budou řídit neustálým hledáním ře-

šení založených na zisku a na základě vzájemné důvěry. V minulosti se s tímto přístu-

pem firmy příliš nezaobíraly, ale v dnešním světě je to podmínka, jelikož konkurence 

na trhu je enormní. 

 

Členění logistiky 

Logistiku je možné dělit dle nejběžnějších hledisek podle [7]: 

• šíře zaměření podle materiálových toků: 

makrologistika 

mikrologistka 

• hospodářsko-organizačního místa užití: 

výrobní (podniková či průmyslová) 

obchodní 

dopravní 

 

Obrázek 4 – Základní dělení logistiky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, dle údajů [7] 
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Makrologistika se zabývá dodavatelskými řetězci, které jsou nezbytně nutné pro 

výrobu určitých produktů od těžby surovin, přes transport surovin, až k dodání zákaz-

níkovi. Makrologistický pohled překračuje hranice jednotlivých podniků, ba dokonce i 

států. Makrologistika se zabývá souhrnem logistických řetězců, které jsou spjaty s ur-

čitou ucelenou produkcí v maximálním možném rozsahu. Naopak mikrologistika se 

zabývá systémem logistiky uvnitř určité organizace nebo její součásti (jednotlivý ob-

jekt, průmyslový závod, jednotlivý sklad). Někdy je možné setkat se s pojmem metalo-

gistika. Ta se zabývá logistikou mezi kooperujícími podniky a je schopna v širším mě-

řítku realizovat logistické procesy. Obecně se jedná o průnik makro a mikrologistky ve 

specifických zaměřeních logistiky podniků (sklady, distribuce, spediční činnost, Cross-

Dock centra apod.) Logistický podnik realizuje velkou část logistických řetězců uvnitř 

určité organizace – realizuje propojení mezi zákazníkem a dodavatelem. Náplní pod-

nikové logistiky je především usměrňování všech logistických procesů v zájmu výrob-

ního podniku. Jedná se o následující základní činnosti [7]: 

• nákup základního a pomocného materiálu, dílčích výrobků a polotovarů od sub-

dodavatelů – logistika zásobování 

• materiálové řízení toku podnikem – vnitropodniková logistika 

• dodávky výrobků zákazníkům – logistika distribuce 

Obchodní logistika se soustředí na řízený pohyb zboží od výrobce až k zákazníkovi. 

Zde patří logistické řetězce, které začínají odbytem zboží ve výrobních podnicích, přes 

dopravu do skladů, velkoobchody, maloobchody až k zákazníkům. Tyto části zajišťují 

v mnoha případech právě logistické podniky. 

Velmi přehledně zpracované členění obecné logistiky dle posloupnosti jednotli-

vých logistických procesů je v publikaci Úvod do logistiky [10]:  

 

Obrázek 5 – Dělení logistiky 

Zdroj: Vlastní zpracování, dle údajů [10] 
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2.3 Logistický systém 

Logistický systém je chápán jako účelově definovaná množina prvků (uzly) a mno-

žina vazeb (hran) mezi nimi, jež spolu určují chování, vlastnosti a funkce systému jako 

celku. „Logistický systém svým pojetím je obecně tvořen prvky (uzly) a jejich vzájem-

ných vazeb (hran), přičemž platí, že vzájemná provázanost prvků je dána vzájemnými 

vazbami na základě tzv. nositeli logistických funkcí každého prvku. Prvky mohou být 

tvořeny soubory-místy např. zařízeními, terminály, sklady, montáž, distribuční centra, 

překladiště, terminály, prodejny apod. a vazby mohou představovat např. tok materi-

álu v podobě dopravní cest, informační toky ev. službami, které jsou poskytovány mezi 

jednotlivými prvky. Logistické systémy jsou charakterizovány třemi nejdůležitějšími 

činnostmi: zpracování objednávek, řízení zásob a doprava.“ [11]. Tato definice je klí-

čová, jelikož se jedná o popis cíleného řízení materiálových toků pomocí organizace 

od surovin až po hotové výrobky zejména z důvodu nutnosti práce s prvky (uzly) a je-

jich vazbami (hranami) při plánování logistického systému. Chování logistického sys-

tému představuje způsob reakce na změny, kdy se systém přizpůsobuje hodnotám 

parametrů vnějších vazeb. Cílem pro logistický systém je postupné nabývání stavu 

struktury, vytváření postupů a chování, které povedou k dosažení vytyčených cílů sys-

tému. Odolnost logistického systému je schopnost přizpůsobit se vnitřním a vnějším 

změnám a zároveň zachovat systémovou stabilitu a spolehlivost. Spolehlivost sys-

tému pomáhá pro stanovenou dobu plnit předem definovanou a žádoucí funkci. Lo-

gistický systém by měl mít zákaznicky orientované chování, kdy dodavatelské podsys-

témy se musí přizpůsobit podsystémům odběratelským. Vazby uzavřeného logistic-

kého systému nezasahují do vnějšího okolí – podnik je uzavřený vůči svému okolí. Na-

opak otevřený logistický systém je typický svou vazbou k okolí (nabízení dalších služeb 

pro externí partnery – vozové služby, sběrné zásilky apod.). [12, 13, 11,] 

 

Obrázek 6 - Jednoduchý logistický systém 

Zdroj: Vlastní zpracování, dle údajů [11] 
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Logistický řetězec se charakterizuje jako uspořádání množiny technických pro-

středků – hovoří se o dynamickém propojení trhu spotřeby s trhem surovin, materiálů 

a dílů v nehmotném a hmotném stavu podle požadavků konečného spotřebitele/zá-

kazníka. Logistický řetězec se skládá z cest, na kterých se vyskytují pasivní i aktivní 

prvky logistiky. Aktivní prvky jsou technické prostředky a zařízení pro přepravu, mani-

pulaci a další činnosti, zařízení sloužící k operacím s informacemi, technické pro-

středky, pracovníci, kteří pracují s aktivními prvky v logistickém systému. Naopak pa-

sivní prvky jsou suroviny, obaly, materiály, výrobky, odpady, přepravované osoby, fi-

nanční toky, informace atd. Podstatou logistiky je plánovat a zabezpečovat logistický 

řetězec, tedy hmotných a nehmotných toků, od místa získání surovin a potřebného 

materiálu k místu výroby zboží a dále až ke konečnému spotřebiteli/zákazníkovi. Lo-

gistický řetězec, zejména v dnešní době, překračuje v určitých případech i hranice ná-

rodů a kontinentů. Logistické řetězce se organizují ve vertikálním a horizontálním 

směru. Ve vertikálním je logistický řetězec mezi zákazníky a zdroji a jejich činnosti na 

sebe z velké části navazují. Horizontální směr, jehož součástí jsou společnosti přibližně 

stejného zaměření, si v normálním logistickém procesu konkurují. Tyto subjekty vytváří 

mezi sebou na konkrétním logistickém řetězci zásady a vazby systému rozdělení zisku. 

Logistický řetězec se liší od přepravního řetězce přítomností informací, které jsou 

nutné k cílevědomému zajištění spolehlivého fungování logistického řetězce. [12, 11] 

Hmotný (materiálový) tok materiálu je jedna z hlavních součástí logistického řízení 

a patří sem tok surovin, součástek, výrobků, balících materiálů, odpadu apod. Takřka 

nejdůležitější činností v pásmu řízení toku materiálu je řízení v kooperaci s logistickou 

funkcí dopravy materiálu ve směru do podniku a v rámci celého podniku. V rozboru 

toku materiálu se optimalizuje návaznost pohybu materiálu skrze nutnými fázemi vý-

robního procesu, ale také i intenzita těchto pohybů. Pochopitelně je nutné, aby mate-

riál v procesu postupoval bez zbytečných oklik a křížení s ostatními toky materiálu. 

Toto je nezbytné zejména při tocích mající dominující charakter v celém procesu. Při 

zpracování projektů manipulace se zbožím je potřeba znát tyto důležité informace o 

toku materiálu [11]: 

• pozice nakládky a vykládky, 

• údaje o cestě, 

• velikost předpokládaného prostoru pro individuální činnosti 
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2.3.1 Postavení dopravy v logistických systémech 

V logistice je nositelem hmotného toku doprava. Ačkoli mají různé logistické tech-

nologie snahu do určité míry v souladu s principy eliminovat hmotné toky, nakonec 

vždy zůstane rozpor mezi místem spotřeby vyrobeného hmotného výrobku s místem 

existence. Tento rozpor má za úkol doprava překonat. Pokud se jedná o dopravu na 

přepravním řetězci v logistickém systému, hovoří se o logistické dopravě, která se vy-

kazuje určitými specifickými rysy [8]: 

• v logistickém systému plní potřeby přemístění tak, aby v nákladové oblasti vytvá-

řela synergický efekt. To znamená, že se doprava chová jako činnost organicky 

včleněná vně integrovaného systému a nikoli jako ryze komerční činnost. 

• Sama sebe optimalizuje primárně vytvářením funkčních modelů obsluhy postave-

ných na základě využití exaktních a heuristických optimalizačních metod. 

 

„Cílem logistiky je koordinace a optimalizace výrobních, obchodních i celé řady 

dalších procesů pomocí technických a organizačních opatření, tj. plánování, realizace, 

skladování, vyhodnocování a optimalizace procesů, jimiž se v systémech transformují 

materiály či biologické objekty z počátečního do konečného stavu. Logistika je obo-

rem, který se snaží výrobní i nevýrobní procesy optimalizovat tak, aby pro jejich vyko-

nání bylo potřeba co nejméně materiálu, energie, lidské práce atp.“ [15] 

V širším kontextu je obalová technika také součástí logistiky. Obal prochází všemi 

procesy materiálového toku a musí tak respektovat požadavky dopravy, skladování, 

manipulace a distribuce, tedy požadavky výrobní sféry, obchodu, dopravců a samozře-

jmě také zákazníka, nebo konečného spotřebitele. Koncentrace logistiky se přitom 

z původní manipulace a dopravy stále více přesunuje na koncové řetězce neboli na 

obchod a spotřebitele. Obal plní logistickou funkci v podobě volby dávky zboží nebo 

ergonomické řešení obalu (lehká manipulovatelnost, otevíratelnost, nebo možnost 

opětovného uzavření obalu). Důležitý je také ekologický aspekt. Musí se najít takové 

řešení obalu, které umožní zákazníkovi jeho použití i pro jiné účely. Vhodně zvolený 

obal může výrazně zvýšit účinnost např. zahřívání, chlazení, zmrazování atd. Do pro-

blematiky logistiky tedy patří informační toky, skladování zboží, doprava vnitrozávodní 

a veřejná, ložné manipulace, služby, balení zboží, uspořádání a rozmístění dopravní i 

výrobní infrastruktury a technologie manipulace s materiálem, která zabezpečí bez-

pečný pohyb materiálu nebo polotovarů mezi jednotlivými středisky výrobní operace. 

[15] 
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Obrázek 7 - Složky logistického systému 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, dle údajů [15] 

 

Doprava se rozeznává dle fáze působení v logistickém systému. Mezioperační do-

prava je často substituována manipulačními procesy a je prováděna na velmi krátkou 

vzdálenost obvykle jen v rámci konkrétního závodu. Technologická doprava mezi jed-

notlivými fázemi výroby, zejména při kooperaci výroby a aplikaci systémů specializace, 

dosahuje obvykle značné přepravní vzdálenosti. Oběhová doprava se realizuje po do-

končení finálního produktu v obchodní logistice, distribučních procesech, případně lo-

gistice odpadů. Přijme-li se logistika jako systémový přístup pro řízení oběhových pro-

cesů, lze dopravu v oběhových procesech specifikovat jako systém se silnými účinky 

iniciace na celý oběhový proces, nebo lépe na integrovaný logistický systém řízení, vy-

plývá z toho tvrzení, že dopravu lze optimalizovat. Optimalizovat se dá řada činností, 

které jsou navázány na logistický řetězec a také celkové náklady na logistický systém 

v synergickém efektu. Pokud se přijme definice, že logistika je souhrn činností, které 

jsou systematicky zaměřeny na získání materiálů z primárních zdrojů a dále všechny 

mezipostupy před dodáním zboží konečnému spotřebiteli (s výjimkou vlastních pro-

cesů výroby), je nutné se zaměřit na dopravu jako nositele hmotného pohybu v logis-

tickém systému. [8, 12] 

Tok materiálu probíhá od prvotního bodu – zdroje surovin, přes zpracování pro-

duktu až do konečného bodu – dodání zákazníkovi. V případě, že v přepravním řetězci 

je realizována přeprava zboží koordinovanou činností z hlediska jednotlivých fází a ter-

mínové osy od počátečního bodu ke konečnému (odpovědnost má zasilatel nebo do-

pravce), pak v logistickém řetězci musí probíhat i další činnosti vedoucí ke konečnému 

bodu (informační technologie, výroba, skladování, distribuce, disponování s odpady). 

[12] 
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Zdroj: Vlastní zpracování, dle údajů [12] 

 

Úkolem dopravy je uspokojovat rozsáhlé potřeby v přemisťování zboží. Prostřed-

nictvím dopravy se uskutečňují toky materiálu mezi výrobou a spotřebou, zeměděl-

stvím a průmyslem, oblastmi a státy, nebo městem a venkovem. Čím je úroveň do-

pravy vyšší, tím větší je předpoklad k rozvíjení národních i mezinárodních děleb práce 

a kooperace, rozdělování spotřebních předmětů a výrobních prostředků, směna čin-

ností a směna zboží. Rozvojem dopravy se vytvářejí předpoklady k těsnějším a bez-

prostřednějším společenským vztahům, k pevnějším kulturním a hmotným svazkům 

mezi národy, k rozvoji vědy a techniky a k všestranně bohatšímu životu lidí. „Obecně 

lze dopravu definovat jako jakékoliv přemístění osob či hmotných statků, provedené 

buď vlastní silou anebo zprostředkovaně. Z ekonomického hlediska lze definovat do-

pravu jako specifickou lidskou činnost, kterou se provádí cílevědomé přemístění osob 

a hmotných statků, které se svými (nehmotnými) efekty projevuje v sociologicko-eko-

nomickém systému společnosti.“ [15] 

Dopravní logistika je významná součást logistiky. Jejím primárním úkolem je plá-

nování a provoz na dopravní síti, optimalizuje a koordinuje pohyby zásilek a přepravo-

vaných osob po dopravní síti od okamžiku a místa jejich vstupu do sítě až po okamžik 

a místo jejich výstupu ze sítě. U zásilek počínaje převzetím od odesilatele až po pře-

dání příjemci, u přepravy osob od nastoupení do počátečního uzlu jeho přepravní 

cesty až do příchodu nebo příjezdu do uzlu cílového. Ve svém nejširším konceptu se 

také zabývá optimalizováním rozmístění v prostoru a dále koordinací činností a po-

hybů všech zařízení a prostředků, jejichž součinnost je nezbytně nutná k uskutečnění 

přepravy konkrétního dopravního elementu. Optimalizací rozmístění uzlů dopravní 

sítě a organizováním přemisťování přepravních elementů na dopravní síti vede ke sni-

žování dopravní náročnosti a částečně i ke snižování přepravní náročnosti – zejména 

Obrázek 8 - Schéma logistického řetězce 
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v nákladové dopravě. Přepravní náročnost je rozsah pohybů materiálu, které jsou za-

potřebí k výrobě daného zboží. [15] 

2.3.2 Dopravní sítě 

Nezbytná součást obsluhy logistického systému je dopravní síť. Ta umožní dosa-

žení přemístění zboží z místa výroby, do místa, kde kontinuálně pokračuje v procesu 

výroby, až po finální montáž produktu a dále v procesu spedice před velkoobchod, ma-

loobchod až k zákazníkovi. Likvidace odpadů je také součást dopravní sítě. Je nezbytně 

nutné zdůraznit, že obsluha určitého logistického systému může dopravní sítě sdílet 

s mnoha dalšími abonenty obsluhující jiné logistické systémy. Tento fakt se projeví ve 

stanovení kapacity dané dopravní sítě a jejich prvků. Dopravní sítě jsou velmi složitý 

systém, jelikož se rozkládají na rozsáhlém území. Toto území obvykle přesahuje hra-

nice států umožňujících pohyb dopravních kompletů (např. vlaková souprava) a do-

pravních jednotek. Z hlediska komplexní obsluhy se jedná o sítě multimodální (neho-

mogenní) v rámci technické konstrukce, a tedy i technického druhu dopravy, jež umož-

ňuje v určitých uzlech přechod z určitého technického druhu dopravy na jiný a vytvářet 

tak multimodální obslužné systémy přepravy. Na základě technické konstrukce do-

pravních sítí a odpovídající technické konstrukce dopravních prostředků se rozlišují 

technické druhy dopravy na [8]: 

• silniční dopravu (nejhustší, hierarchizovaná, dopravní síť), 

• železniční dopravu, 

• vnitrozemskou vodní dopravu, 

• leteckou dopravu, 

• námořní dopravu. 

Vnitrozemská doprava (silniční, železniční, vodní) obvykle tvoří nehomogenní sou-

vislou dopravní síť, která umožňuje [8]: 

• v určitých místech styku (terminály) přechod zásilek z určitého technického druhu 

dopravy na další a vytváření systémově uspořádaných přepravních systémů, 

• definovat konkrétní místa vzniku vnitrozemské a mezikontinentální (námořní a le-

tecké) dopravy s druhy vnitrozemské dopravy. 

Dopravní síť lze identifikovat jako konečnou množinu cest a dopravních uzlů, které 

tyto cesty spojují. Tyto množiny tvoří pevnou, nepřemístitelnou součást dopravní sou-

stavy, která se označuje pojmem dopravní infrastruktura. Je nutné podotknout, že se 

do dopravní infrastruktury podle mezinárodních dohod nezařazují zařízení, které slouží 

ke komerčním účelům jednoho dopravce, popřípadě operátora, i kdyby měla charakter 
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nemovitosti (např. depa, budovy sloužící k odbavování zboží i osob, nakládací rampy, 

opravny mobilní prostředků aj.). Po formální stránce lze dopravní síť (S) zobrazit jako 

síťový rovinný graf definovaný množinou hran (H), jež jsou ohodnoceny délkou hrany 

(d) a propustností sítě jako celku, nebo jednotlivých cest v síti, popřípadě prvků sítě (p) 

s množinou uzlů (U). Výsledný vzorec je tedy ve tvaru S = (H , d , p, U). [8] 

Každý prvek dopravní sítě má jednu nebo více charakterizujících hodnot. Jedná se 

zejména o propustnost dopravní sítě, která se obvykle vyjadřuje počtem dopravních 

jednotek, popřípadě kompletů za jednotku času. Důležitá je také časová průchodnost 

prvkem dopravní sítě, která se obvykle vyjadřuje v minutách, a náklady na průchodnost 

prvkem dopravní sítě dopravním komplexem nebo dopravní jednotkou obvykle vyja-

dřovanou v monetárních jednotkách na výkonové jednici. Dopravním uzlem na do-

pravní síti rozumíme místo na dopravní síti, na kterém se [8]: 

• z dopravních elementů (základních prvků pohybujících se dle určitých pravidel po 

dopravní síti) tvoří dopravní jednotky (jeden nebo více dopravních elementů, jež 

jsou opatřeny základním vybavením, primárně trakční jednotkou), popřípadě do-

pravní komplety (více dopravních elementů/dopravních jednotek s vybavením 

předepsaným na reálné dopravní síti uživatelskými pravidly), 

• rozpouštějí (zanikají) dopravní jednotky i dopravní komplety, 

• dopravní komplety i dopravní jednotky mění svůj směr přechod na odlišnou hranu 

sítě, 

• přepravní jednotky (přepravovaná subjekty nebo objekty na dopravních prostřed-

cích tvoří ucelený přemísťovací prvek, jež je v průběhu přemísťování neměnný) 

mění technický druh dopravy. 

 

Hrana dopravní sítě je fyzické spojení dvou uzlů na dopravní síti. Hrany se mohou 

křížit, rozdělovat nebo spojovat pouze v uzlech. Hrany na dopravní síti jsou zobrazeny 

výhradně jako směrově orientované. Pokud je v praxi možné, aby se mezi dvěma uzly 

po fyzické hraně pohybovaly dopravní jednotky současně, je zapotřebí takové spojení 

zobrazit jako dvě paralelní hrany, které mají opačnou orientaci. Délka hrany je buď její 

fyzická délka udána v délkových jednotkách, popřípadě může být vyjádřena časovým 

údajem – dobou průchodu dopravní jednotky. V optimalizačních úlohách lze nahradit 

délku hodnou uzlu (hrany) vyjadřující například náklady na průchod dopravní jednot-

kou, nebo jinými ekonomickými hodnotami. [8, 15]  
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Pro možnost optimalizace dopravní obsluhy v logistickém systému je nezbytné 

kalkulovat s její kapacitou – propustností. Obecně lze propustnost definovat jako po-

čet dopravních elementů (dopravních kompletů, dopravních jednotek, v reálném sys-

tému počet dopravních prostředků), jež mohou dopravní sítí (prvkem dopravní sítě) 

projet za jednotku času. Rozlišení propustnosti sítě a prvků je nezbytné z toho důvodu, 

neboť dopravní síť není rovna součtu propustnosti dopravních prvků a závisí do značné 

míry na technologii (způsobu) průjezdu dopravních jednotek, místě vzniku a konce do-

pravního proudu. Dopravní proud je počet dopravních jednotek, elementů, kompletů, 

jež mají definováno místo vzniku a konce na dopravní síti a časový interval, za který po 

dopravní síti projedou. Dopravní proud může vznikat organizovaně, cílevědomě, nebo 

náhodně. V logistice se rozlišuje trojí propustnost [8]: 

a) technická – propustnost dopravní sítě (prvku dopravní sítě) za podmínek, že 

všechny dopravní jednotky/komplety dodržují stanovenou rychlost, na níž je 

hrana konstruována, využívají všechny k tomu stanovené cesty a dodržují mezi 

sebou určenou bezpečnostní vzdálenost. Tento údaj se nejčastěji udává v počtu 

jednotek za hodinu). 

b) technologická – propustnost za podmínky, že dopravní proud je heterogenní. 

Znamená to, že dopravní jednotky/komplety nemají stejnou délku (tzn. ani dobu 

průjezdu prvky sítě), stejnou rychlost, a že vstupují na dopravní síť stochasticky 

podle potřeb dopravní klientely, a nikoliv v determinovaných intervalech, které 

jsou rovny předepsané bezpečnostní vzdálenosti. Tento údaj se uvádí v počtu 

dopravních jednotek za 1 den/24 hodin) 

c) použitelná – propustnost určená možností využití určité dopravní sítě pro logis-

tickou obsluhu systému a technologickou kapacitou po odečtení dopravních vý-

konů ve veřejném zájmu, ostatních obvyklých výkonů dopravců, nebo v dalších 

nasmlouvaných komoditách. 

 

Je nutné rozlišovat homogenní a heterogenní dopravní proud. Homogenní do-

pravní proud vzniká a zaniká díky působení logistického systému. Naopak heterogenní 

je tvořen dopravními elementy (dopravní jednotky/komplety) vedených po dopravní 

síti všemi dopravci a zúčastněnými zákazníky. Pro logistický systém je samozřejmě ne-

zbytně nutné znát použitelnou kapacitu rozhodující pro plynulý průchod dopravního 

proudu (homogenního). Ten bude časově limitován v kratším časovém období (TL), 

nebo trvalém – dlouhém časovém období (např. při konstantním zachování intervalu 

dodávek v logistické technologie „Just In Time“). Dále je nutné rozlišit zda se jedná o 
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dopravní síť jasně ohraničenou místem v stupu dopravního proudu (P) a místem vý-

stupu dopravního proudu (U). Taková dopravní síť se značí jako jednoduchá. V logistice 

ale existují dopravní proudy na síti definované sice spočitatelným, ale velmi vysokým 

počtem uzlů a hran. Na takové síti je zapotřebí hledat pro dopravní proud optimální 

cestu, popřípadě optimální rozložení na více cest. Takovou dopravní síť ale nelze defi-

novat jednoznačně, protože heterogenní dopravní proud mění intenzitu se vstupy a 

výstupy v odlišných dopravních uzlech i v čase. Tyto dopravní sítě se značí jako složité 

a jejich kapacita je stanovována statistickými metodami za cílem zkoumat, zdali jme-

novitý dopravní proud sítí projde za předpokladu jeho rozložení na síti. [8] 

2.3.3 Logistické technologie založené na dopravě 

Logistická teorie uvádí tyto hlavní logistické technologie, které jsou založené na 

dopravě [8, 9]: 

 

a) Technologie předem stanovených dodávek v čase a množství, anglicky „Just In 

Time“ 

Technologie „Just In Time“ je typickým reprezentantem systémového přístupu, 

který je založen na kapacitní a spolehlivé dopravě. Uplatnění nachází především ve 

fázích výroby, kde se tímto způsobem dodávají do výrobních podniků potřebné mate-

riály a komponenty pro další fáze výroby prakticky bez nutnosti držení zásob.  

 

V současné podobě metoda „Just In Time“ znamená: 

• především zkrácení celkové potřebné doby pohybu hmotných toků, 

• minimalizaci zásob ve všech fázích logistického řetězce, 

• minimalizaci ztrát způsobených např. seřizováním strojů, 

• vyloučení ztrát z nedokončené výroby, 

• minimalizaci zásob v jednotlivých fázích logistického řetězce při současném za-

chování nutné pojistné zásoby ve skladech, 

• likvidaci distribučních skladů s výjimkou skladů v bodě rozpojení a obchodních 

distribučních skladů, 

• optimalizaci náklad na dopravní výkon rozložením dopravních proudů na doprav-

ních sítích, výběrem vhodnější cesty dopravní obsluhy nebo výběr dopravní ob-

sluhy okružní jízdou (aby byla maximálně využita ložná plocha od výjezdu z depa 

až po návrat vozu) 
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Během toho je však soustředěna maximální pozornost kvalitě distribučního pro-

cesu, a to zejména na:  

• minimalizaci škod a poškozeného zboží během procesu distribuce, 

• bezpečnost dopravního výkonu, 

• zabezpečení údržby dopravních cest i dopravních prostředků, 

• kvalitní úroveň vybraného personálu do dopravního systému (multimodálního i 

monomodálního), 

• zkracování doby reakce na zákaznické požadavky, 

• zkracování přepravní doby – nutný čas k překonání vzdálenosti mezi bodem A a 

bodem B. 

 

Na základě výše uvedeného lze tvrdit, že metoda „Just In Time“ není pouze citova-

nou logistickou technologií, ale především metodou uplatněnou ve výrobě a hlavně 

filozofií, která byla přenesena do předvýrobní etapy. Filozofie „Just In „Time“ je zalo-

žena na heslu: „právě včas provést marketingový výzkum trhu, právě včas zahájit vý-

zkum a vývoj, právě včas vypracovat výrobní plán a výrobní postupy a technologie, 

právě včas objednat materiál a sjednat kontrakty se subdodavateli, právě včas zahájit 

výrobu, a právě včas uplatnit zboží na trhu, aby mělo konkurenční výhodu.“ [8] 

 

b) Technologie centralizace skladů 

V minulosti se stavěly sklady tak, aby byly co nejblíže zákazníkům. Tehdy byl jediný 

prostředek k manipulaci se zbožím dvoukolový vozík (rudl). Velikost tehdejších skladů 

byla poměrně malá a nebyly uzpůsobeny k obsluze modernějšími stroji jako např. vy-

sokozdvižnými vozíky. Rozvoj mechanizace, automatizace a robotizace manipulačních 

prací ukázal, že takto lokalizované sklady jsou neefektivní. Zejména tak z důvodů, že 

zde nebyly vytvořeny podmínky pro pohyb velkých mechanizovaných prostředků a po-

kud byly, tak se investování do mechanických prostředků ekonomicky nevyplatila kvůli 

malým objemům skladu. Proto se zhruba od poloviny 20. století přikročilo k budování 

velkoskladů a následně centralizovaných skladů. V určitých případech, kdy je možná 

účast většího počtu klientů, využívají výrobci veřejných skladů, čím se zvyšuje počet 

skladových jednotek, a to následně dává předpoklad k zavádění velké automatizace a 

mechanizace. Mezi největší výhody technologie centralizovaných (integrovaných) 

skladů jsou možnosti využití nejvyššího stupně mechanizace manipulačních prací, ro-

botizace a automatizace, dále odstranění namáhavé a jednotvárné manuální práce – 
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čímž dojde k podstatnému snížení pracovních sil a mzdových nákladů a zvýšení kvali-

fikačních požadavků na nové operátory skladu. V neposlední řadě je také důležité zmí-

nit, že se sníží náklady na údržbu budov a zařízení, jelikož se sníží počet budov ob-

lastně rozptýlených skladů. Nevýhodou technologie centralizovaných skladů je až ně-

kolinásobný nárůst nákladů na dopravu. I přesto se obvykle dosahuje příznivého sy-

nergického efektu. Pro lepší ilustraci je možné uvést výsledek centralizace skladů ve 

švédské firmě Ericsson viz tabulka 1. 

 

Tabulka 1 - Ekonomický efekt firmy Ericsson po zavedení technologie centralizace skladů 

v mil. švédských korun PŘED CENTRALIZACÍ PO CENTRALIZACI 

KAPIÁL 116 24 

Kapitálové náklady 28,7 6,0 

Mzdové náklady 27,3 7,2 

Náklady na dopravu 1,2 4,8 

CELKEM 57,2 18,0 

Zdroj: [8] 

 

K úspoře nákladů došlo především díky vysoce kvalitní dopravě, protože i přesto 

že se náklady na dopravu zvýšily čtyřikrát, tak celkové náklady klesly skoro o 70 %. 

V dopravní obsluze centrálních skladů definujeme dva okruhy. Vnější, který zajišťuje 

především vstupy skladovaného materiálu a zboží do centrálního skladu. Vlivem vel-

kých přepravovaných objemů z výroby k uskladnění je zapotřebí vybudovat dosta-

tečně kapacitní dopravní systém umožňující přistavení železničních vozů, manipulaci 

s kontejnery a možnost vjezdu a vykládky kamionů. A vnitřní, který zabezpečuje pře-

devším distribuci zákazníkům a je závislý na technologii centrálního skladu, jelikož se 

od ní odvíjí atrakční obvod. 

 

c) Technologie logistické obsluhy území 

Termín logistická obsluha území označuje obslužnou činnost, která je zapotřebí 

k zásobování jak obyvatel, tak podniků (zejména malých a středních), které nevytváří 

hromadné a směrově uspořádané zásilky, ale hrající důležitou roli zaměstnanosti v da-

ném regionu. Tento problém bylo nutné vyřešit globálně v řadě států od méně rozvi-

nutých až po vyspělé. V zásadě vznikly dva problémy: 
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• jak vyřešit obsluhu území, jež inklinují k určitému hospodářskému ústředí na zá-

kladě analýzy produkce a spotřeby v malém a středním podnikání; 

• jak vyřešit obsluhu ve velkých městech, kde se objevuje řada omezení pro rozvoj 

nových dopravních systémů z důvodů ochrany životního prostředí a řady doprav-

ních omezení, které vznikly městskou zástavbou. 

 

Byly vyvinuty primárně dvě technologie, které řeší uvedené problémy: 

Technologie Hub and Spoke řeší logistickou obsluhu území inklinujících k určitému 

hospodářskému ústředí. Technologie je založena na existenci stávajícího logistického 

centra, ke kterému jsou připojeny dva dopravní systémy – systém vnější a vnitřní do-

pravy. Úkolem vnitřní dopravy je komunikace s vnějším světem (velkými dodavateli, 

dalšími logistickými centry). Vnější doprava zabezpečuje dopravní obsluhu zákazníků 

nacházejících se uvnitř regionu. Do logistického centra vstupují zásilky, které jsou ur-

čeny pro zákazníky v regionu (např. malí a střední podnikatelé, maloobchod atd.). V lo-

gistickém centru jsou zkonsolidovány a dodány cílovým zákazníkům systémem vnitřní 

dopravní obsluhy. 

Technologie Gateway řeší otázku obsluhu velkých měst. Podél kapacitních doprav-

ních cest všech druhů dopravy se vybudují „brány“ (anglicky Gateway), mající obdob-

nou funkci jako logistická centra (konsolidace a dekonsolidace zásilek pro zákazníky 

ve velkých městech). Těchto bran je rozmístěno více (po obvodu města) aby došlo 

k zachycení konsolidovaných zásilek z více směrů a eliminovala se potřeba objíždět 

město. Ve velkých městech je možné využití dvou úrovní „bran“ tak, že první jsou zá-

chytné po obvodu města (kapacitnější) a druhé jsou umístěny na vhodně zvolených 

místech uvnitř města, kde bude umožněno obsluhovat konečného zákazníka. 

 

d) Technologie na podporu logistické dopravy 

Systémový přístup na podporu logistické dopravy dávají především tzv. multimo-

dální přepravní systémy, jež umožňují zabezpečovat přepravu dům-dům i v případech, 

kdy z ekonomických nebo environmentálních důvodů je vhodnější zvolit využití více 

druhů dopravy. Důležitá je také kompletace a dekompletace zásilek v logistických cen-

trech a centralizovaných skladech, včetně řízeného shromažďování přepravních ele-

mentů pro kompletování uspořádaných zásilek. 
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Základní pojmy pro orientaci v dalším textu jsou [8]: 

• multimodální doprava – zboží je přepravováno nejméně dvěma rozdílnými druhy 

dopravy, 

• intermodální doprava – multimodální přeprava s tím, že v dané přepravní jed-

notce, popřípadě silničním vozidle, dojde k užití různých druhů dopravy bez jaké-

koli manipulace se samotným zbožím při změně druhu dopravy, 

• kombinovaná přeprava – intermodální doprava s vysokým zastoupením želez-

niční dopravy, vnitrozemskou vodní cestou nebo námořní dopravou, kdy počáteční 

svoz a závěrečný rozvoz probíhá pomocí silniční dopravy a ta je zpravidla co nej-

kratší, 

• intermodální přepravní jednotka (IPJ) – vhodná přepravní jednotka kombinované 

přepravy pro intermodální přepravu (např. kontejner, paleta, výměnná nástavba 

atd.) 

 

Použití multimodálních přepravních systémů dává možnost využít komparativních 

výhod ekologičtější kolejové přepravy při zachování funkční efektivnosti dopravy sil-

niční, především dopravy z domu do domu, dodržení potřebné spolehlivosti a rychlosti 

přepravy v souvislosti s použitou logistickou technologií. Zejména je důležité, aby bylo 

zboží uloženo a přepravováno v tzv. unifikované přepravní jednotce (UPJ). Tím se eli-

minují vlivy manipulace a rychlosti překládky na přepravní rychlost. V daných souvis-

lostech logistické obsluhy je tedy vhodné hovořit pouze o systémech, které mají základ 

přepravy v UPJ umožňujících použití i těch nejvyšších stupňů mechanizace, robotizace 

a automatizace při manipulaci s nimi. Intermodální doprava, ačkoli nesplňuje pod-

mínky kombinované přepravy, umožňuje minimalizovat dobu manipulace se zbožím 

při nakládce a vykládce, ale taktéž i při změně dopravního přepravního prostředku 

nebo druhu dopravy. Z hlediska logistiky umožňuje také použití vhodných skladových 

systémů. Ve střediscích logistických služeb železničního dopravce nebo ve veřejných 

logistických centrech umožňuje velmi vhodnou kompletaci a dekompletaci zásilek do 

větších přepravních jednotek (např. paleta, kontejner) nebo dopravních jednotek (ka-

mion, železniční vůz). Použití UPJ je zásadní předpoklad pro efektivní provoz veřejného 

logistického centra včetně jeho vnitřního a vnějšího dopravního systému. [8,9] 

Vysoký vliv na organizaci vnějšího i vnitřního dopravního systému veřejných logis-

tických center a centralizovaných skladů má kompletace a dekompletace přepravních 

kompletů. Oba případy mohou být založeny na stochastickém a deterministickém re-

žimu. O dost větší pravděpodobnost deterministického režimu je na vstupu, jež je 
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možno smluvně zajistit s dopravcem nebo dodavatelem. Dekompletace následně pro-

bíhá dle pevného časového plánu a pro distribuci dekompletovaných zásilek je 

vhodné využít jednoho z následujících přístupů [8, 9]: 

• Přístup pomocí tzv. hvězdicového rozvozu jednotlivých jízd ke konečnému zákaz-

níkovi za předpokladu, že dokomponované zásilky efektivně vytíží malé dopravní 

prostředky, které budou vhodné pro konečnou distribuci v technologii Gateway. 

V tomto přístupu lze optimalizovat obsluhu zákazníka vyhledáním optimální cesty 

podle zvolených kritérií. 

• Přístup pomocí rozvozu okružní jízdou – jednou jízdou optimálního dopravního 

prostředku je možné obsloužit více zákazníků najednou. Samotná optimalizace 

okružních jízd se provádí dle úlohy obchodního cestujícího. 

 

Pro efektivní práci vnějšího dopravního systému je velmi důležité dbát na vytvá-

ření přepravních kompletů, které se často vytváří dle přepravních směrů a zároveň je 

důležité dbát na využití dopravních prostředků. V této oblasti je klíčový režim shro-

mažďování přepravních elementů (jednotlivé menší zásilky, které jsou kompletovány 

do přepravních jednotek podle místa určení nebo směru) a vzhledem k realizujícím 

objednávkám různých velikostí a lokací od výrobců se jedná v drtivé většině o stochas-

tický proces. [8, 9]  
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3 PROBLEMATIKA LOGISTICKÉHO CENTRA  

3.1 Funkce logistických center 

Logistická centra zajišťují komplexní servis pro všechny druhy přeprav, manipulaci 

a distribuci dle požadavků od zákazníků. Předpokladem pro efektivní chod je využití 

elektronického přenosu dat a vzájemné propojení informačních systémů. Veřejná lo-

gistická centra nabízí následující služby a produkty [15]: 

 

Přeprava 

Logistická centra nabízí vnitrostátní i mezinárodní přepravu, expresní přepravu ku-

sových zásilek, železniční přepravu, námořní přepravu (konvenční zásilky, multimo-

dální přepravy, kontejnery, přepravy nebezpečného zboží, těžkých a nadrozměrných 

zásilek, investiční celky), leteckou přepravu (bez hmotnostního omezení, nadrozměrné 

a speciální přepravy, mezinárodní konsolidace, charterové lety, poradenský servis 

v segmentu leteckých přeprav) a kombinovanou přepravu. 

 

Skladování 

Interní skladování ve vlastních skladech, popř. outsorcing skladování v externích 

skladech, skladová evidence (monitorování aktuálního stavu zásob, pohybu zboží), 

skladové manipulace (vážení, štítkování, kontrola), elektronický přenos dat, opravy 

obalů, doplňování čárového kódu atd. 

 

Distribuce 

Objednávkový servis, přijímání a zpracování zakázek, manipulace se zbožím (dě-

lení, balení, kompletace, paletizace), datová výměna se skladovým informačním systé-

mem, e-commerce business (elektronický obchod). 

 

Clo 

Vystavení celní deklarace v importu/exportu, zastupování klientů v celním řízení, 

vystavování karnetů a mezinárodních nákladních listů, ručení pro veškeré druhy cel-

ních režimů, celně právní poradenství atd. 
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Pojištění 

Zpracování pojistných smluv na rizika (odpovědnost dopravce nebo zasilatele, od-

povědnost cizího dopravce), dopravní pojištění (pojištění zásilek během přepravy), 

celní riziko 

 

Logistická centra při přepravě kusových zásilek využívají vnitrostátní i evropskou 

dopravní síť, na které jsou napojeny další logistická centra. Pro obsluhované spoje jsou 

vydány pevně stanovené časy odjezdu. Pro expresní systém v nadnárodním měřítku 

se využívá denních odjezdů se zaručením dodacích lhůt a systémem sledování po-

hybu zásilek skrz GPS a sledovacího čísla (anglicky tracking number). Na národních pře-

pravních sítích je zákazníkovi umožněn výběr z dodacích lhůt (např. express do dru-

hého dne, do 48 hod, do 3 dnů atd.) Přepravní systémy vozových zásilek využívají v sil-

niční přepravě evropskou síť rychlostních a dálničních komunikací. [15] 

Veškerá nově budovaná logistická centra by měla mít napojení na železniční pře-

pravu, popřípadě najít standardizovaná řešení s jednotlivými provozovateli železniční 

dopravy. Z pohledu interoperability a intermodality se jedná o společné využívání 

všech dostupných dopravních prostředků. Čím dál tím větší zastoupení má přeprava 

z domu do domu, kdy speditér/dopravce v rámci outsorcingovaných služeb zajišťuje 

naskladnění na vstupu, resp. na výstupu ve vlastních nebo externích skladech logistic-

kých center. Během zajišťování služeb ve vlastních skladech realizuje železniční správa 

svoz a následně rozvoz zásilek přepravcům vlastními, popřípadě smluvními doprav-

ními prostředky. [15] 

Skrze logistická centra, která jsou vybavena překladištěm pro kombinovanou do-

pravu, lze výhodně efektivně využít přepravní systémy kombinované dopravy. 

Zejména jsou využívány intermodální přepravní jednotky – výměnné nástavby, nebo 

kontejnery (vnitrozemské kontejnery ISO, námořní kontejnery ISO, odvalovací kontej-

nery ACTS). Komplexní logistická řešení mohou být velice užitečná při respektování po-

třeb a požadavků zákazníků z následujících oblastí – automobilový průmysl, farmacie, 

elektronika a výpočetní technika, oděvní průmysl, zásobování obchodních řetězců, 

spotřební zboží s rychlou obrátkou, produkty určené k rychlé spotřebě, vstupy do vý-

roby apod. [15] 
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Obrázek 9 - Logistická obsluha zákazníků 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, dle údajů [16] 

 

Vstup zákazníka do úzké spolupráce s logistickým centrem mu přináší velké vý-

hody. V zásadě se jedná o 3 stupně spolupráce [15]: 

 

1) Logistické (distribuční) centrum jako distribuční partner poskytuje svým zákazní-

kům komplexní logistický servis a zákazník se tak může naplno věnovat pouze své 

primární podnikatelské činnosti. Ostatní záležitosti ohledně přepravy, skladování, 

manipulaci, evidenci a distribuce vyřeší logistické centrum. Logistické centrum 

také zabezpečuje řízení dodavatelsko-odběratelských činností od zajišťování pře-

pravy vstupů do obchodu či výroby, před manipulaci s polotovary a zbožím až po 

následnou distribuci. 

 

2) Logistické centrum jako preferovaný spolupracovník zajišťuje veškerý objednáv-

kový systém – příjem a evidence objednávek, kompletace, paletizace, distribuce 

apod. Zajišťuje také další služby jako: přidanou hodnotu k přepravě (kompletace, 

balení, vážení, výstupní kontrola atd.). 

 

3) Logistické centrum jako dodavatel přepravních služeb nabízí široké služby s do-

pravou, skladováním, pojištěním a celním řízením. 
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Největší výhody logistických center jsou [15, 12, 8]: 

 

Logistika jako významný faktor hospodárnosti 

Sdílení pracovních postupů s požadavky na outsorcing v obchodě i průmyslu vy-

žadují moderní a inovativní struktury logistiky, které lze optimálním způsobem zřídit 

v logistickém centru. Logistická centra nabízí šanci pro kooperaci s velkými partnery 

daného tržního segmentu primárně pro podniky střední velikosti, které jinak spolu-

práci navazují velmi stěží. Díky vytvoření výkonné infrastruktury a využití know-how 

napříč logistickými centry se regiony zařadí mezi významné hráče mezinárodní konku-

rence. 

 

Logistická centra mají tendenci k intermodalitě 

Volba alternativních druhů přepravy zajišťuje trvalou kvalitu v logistických výko-

nech a službách a zároveň zvyšuje podnikatelskou flexibilitu. Logistická centra nabízí 

optimální podmínky pro vznik nových intermodálních přepravních řetězců pomocí 

svého rozhraní pro styk dopravních prostředků. Díky svému umístění překládkových 

terminálů je předpokládáno zvýšení požadavků na přepravním trhu pro vodní a želez-

niční dopravce.  

 

Synergický efekt logistických center 

Logisticky orientované spektrum služeb a sektorový mix v logistickém centru na-

bízí slibné podmínky pro uzavření nových obchodních kontraktů. Pomocí kompetent-

ního vedení a podpory během vývoje inovativních projektů podporuje vedení logistic-

kých center všechny zastřešené podnikatelské subjekty. Propojením kooperativních 

nákupů a vytváření vlastnických uskupení (např. finančních zdrojů, mechanizačních 

prostředků, energetických zdrojů atd.) se dosáhne přímých nákladových úspor u zú-

častněných podnikatelů. 

 

Síťové propojení logistických struktur 

Budování logistických center nemá za cíl pouze odlehčit dopravě, eliminovat určitý 

druh dopravy, nebo ji převést na jiný druh. Neméně důležitým úkolem je celkové při-

způsobení infrastruktury budoucím požadavkům logistického trhu. Celkový užitek jed-

noho logistického centra nemusí být znatelný. Jeho význam se zvyšuje s postupným 

zapojením na další logistická centra, která spolu na různých úrovních vzájemně koo-
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perují. Sdružováním logistických center, která přesahují regionální úroveň, se podpo-

ruje efektivní hospodářské i přepravní oběhy a konkurenceschopnost participujících 

podnikatelských subjektů. 

 

Centralizace skladů nahrazuje rozsáhlé skladové sítě jedním nebo vícero centrál-

ními sklady. Skladovací procesy, které se uskutečňují v centrálních skladech, probíhají 

obvykle automatizovaně za použití vhodné skladovací technologie (např. vysoké skla-

dovací regály). Tyto technologie přinesou úsporu nákladů na skladovací proces a fi-

nancování zásob. Dále klesají náklady na skladovou obsluhu. Naopak rostou náklady 

na rozvoz odběratelům a náklady spojené se zásobami u maloobchodu. Potřebný po-

čet centrálních skladů je proto možné určit na základě vzájemného vztahu nákladů tak, 

aby celkové náklady byly co nejnižší. [15] 

Logistická centra pro automatickou identifikaci používají identifikační znaky, které 

tvoří součást aktivních i pasivních prvků v logistickém řetězci. V daném identifikačním 

znaku jsou zakódovány informace, které souvisí s daným prvkem. Tato technologie 

slouží zejména pro spolehlivou, a hlavně rychlou identifikaci a sledování pasivních 

prvků (zboží, obaly, palety) a tím se urychluje tok informací napříč celým logistickým 

řetězcem. [15] 

Nejběžnější technologií pro automatickou identifikaci jsou čárové kódy. Ty jsou za-

loženy na principu optického snímání (skenování) čárového kódu, který je tvořen sku-

pinou rozdílně širokých tmavých čar a různou šířkou světlých mezer. Další technologie 

automatické identifikace, která je v Evropě na vzestupu, je RFID – technologie radio-

frekvenčního snímání. Informace se v tomto případě kóduje do mikročipu, které umí 

přečíst speciální čtečka. RFID se hojně uplatňuje ve skladovém hospodářství pro sle-

dování a identifikaci skladových položek, sledování palet nebo v maloobchodě (štítky 

proti krádeži) apod. Tato technologie má nespornou výhodu v tom, že je bezkontaktní 

a umožňuje snímání více čipů najednou viz obrázek 10. [15]  
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Obrázek 10 - Příklad využití technologie RFID v logistickém centru 

 

Zdroj: [20] 

 

Technologie EDI – Elektronická výměna dat spočívá v elektronické výměně struk-

turovaných standartních dokladů mezi informačními systémy kooperujících partnerů 

v logistickém řetězci a počítačových aplikací. Tímto způsobem je umožněno dodava-

telům, dopravcům, odběratelům, obchodníkům a dalším subjektům vyměňovat si 

v objednávky, faktury, dodací listy atd. v elektronické podobě. Zprávy jsou standardi-

zovány, kdy jsou definovány základní prvky, číselníky a typové zprávy. Zpráva je zpra-

vidla ekvivalent pro písemný doklad. Systém EDI je náhradou pro papírové doklady, 

čímž se docílí snížení nákladů na administrativu, eliminuje se výskyt chyb, urychlí se 

tok informací a šetří životní prostředí. Informační a komunikační technologie umožňují 

z pohledu logistiky efektivní sběr, zpracování, vyhodnocení a uchování informací, do-

dání správných informací ve správný čas na správné místo, řízení materiálových, fi-

nančních a informačních toků, globální integraci logistických řetězců.  

 

 

http://www.d-prog.cz/
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3.2 Logistická centra v ČR 

Následující tabulka obsahuje přehled intermodálních logistických center a kontej-

nerových terminálů v ČR, která jsou v soukromém vlastnictví: 

Tabulka 2 - Přehled intermodálních logistických center a kontejnerových terminálů v ČR 

Název Typ Druh přepravy 

Metrans, a. s., Terminál Česká Třebová Kontejnerový terminál Silniční – Železniční 

Metrans, a. s., Terminál Praha – Uhříněves Kontejnerový terminál Silniční – Železniční 

Metrans, a. s., Terminál Plzeň – Nýřany Kontejnerový terminál Silniční – Železniční 

Metrans, a. s., Terminál Zlín – Želecho-

vice/Lípa 

Kontejnerový terminál Silniční – Železniční 

ŠKODA AUTO, a. s., Terminál Škoda Mladá 

Boleslav 

Neveřejný kontejne-

rový terminál 

Silniční – Železniční 

České přístavy, a. s., Přístav Ústí nad La-

bem 

Přístav, Kontejnerový 

terminál 

Silniční – Železniční – 

Vodní 

České přístavy, a. s., Maersk terminál Měl-

ník;  

Přístav, kontejnerový 

terminál 

Silniční – Železniční – 

Vodní 

Česko – Saské přístavy, s. r. o., Přístav Lo-

vosice 

Přístav Silniční – Železniční 

Česko – Saské přístavy, s. r. o., Přístav Dě-

čín 

Přístav Silniční – Železniční 

Rail Cargo Operator-ČSKD, s. r. o., Termi-

nál Praha – Žižkov 

Kontejnerový terminál Silniční – Železniční 

Rail Cargo Operator-ČSKD, s. r. o., Termi-

nál Přerov 

Kontejnerový terminál Silniční – Železniční 

Biocel Paskov, a. s., Terminál Paskov Neveřejný kontejne-

rový terminál 

Silniční – Železniční 

Talosa, s. r. o., Terminál Kopřinice a Uher-

ský Brod 

Neveřejný kontejne-

rový terminál 

Silniční – Železniční 

Mondi Packaging and Paper, a. s., Termi-

nál Štětí 

Neveřejný kontejne-

rový terminál 

Silniční – Železniční 

Advanced World Transport, a. s., Terminál 

Ostrava – Paskov 

Kontejnerový terminál Silniční – Železniční 

ČD-DUSS Teminal, a. s., Logistický termi-

nál TSC Lovosice 

Kontejnerový terminál Silniční – Železniční 

Zdroj: Vlastní zpracování, dle údajů [17] 
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Jako příklad jsem vybral dva následující kontejnerové terminály: Metrans, a. s., Ter-

minál Česká Třebová, který leží na trase 1. železničního koridoru ČR (IV. panevropský 

koridor), a Metrans, a. s., Terminál Praha – Uhříněves, který se nachází na okraji Prahy. 

 

Kontejnerový terminál Praha – Uhříněves 

Provozovatelem největšího kontejnerového terminálu v České republice a jed-

noho z největších vnitrozemských terminálů je společnost Metrans a.s., která vlastní 

také kapacitně menší překladiště (např. Lípa nad Dřevnicí, Dunajská Streda apod.). Ter-

minál v Praze – Uhříněvsi slouží primárně jako překladiště kontejnerů pro železniční a 

kamionovou dopravu. Má napojenou vlečku k železniční stanici Praha – Uhříněves na 

4. tranzitním koridoru. Celková rozloha terminálu je 420 tisíc m2. Dalších 270 tisíc m2 

nabízí přilehlé skladové prostory. Celý areál se neustále rozšiřuje a jeho kapacita navy-

šuje, současná kapacita tohoto překladiště je 17 500 kontejnerů (TEU), přičemž 10 000 

TEU je ve skladu prázdných kontejnerů. Železniční síť uvnitř terminálu je dlouhá 12 km 

a terminál je schopný odbavit až 10 vlaků zároveň během jednoho dne. Vlaky následně 

míří do překladišť v Nýřanech, Lipně nad Dřevnicí, Dunajské Stredy, Šenova u Ostravy, 

nákladového nádraží v Praze – Libni, nebo námořních přístavů v Bremerhavenu a 

v Hamburku. K manipulaci s kontejnery slouží v areálu 13 kontejnerových kolových 

překladačů Ferrari a 4 posunovací dieselové lokomotivy. Železniční provoz uvnitř are-

álu je nepřetržitý, kamionový provoz pouze ve všedních dnech mezi 7:00 – 21:30 hodin 

a v neděli mezi 14:00 – 21:00. [21, 23]  

 

Kontejnerový terminál Česká Třebová 

Kontejnerový terminál společnosti Metrans – Česká Třebová zahájil svůj provoz na 

začátku roku 2013. Kontejnerový terminál byl budován s odbavovací kapacitou 150 

vlaků týdně jako pomoc přetěžovanému terminálu v Praze – Uhříněvsi. Terminál 

v České Třebové má 6 železničních tratí a 3 jeřáby, které slouží k manipulaci s kontej-

nery. Terminál je schopen odbavit až 6 vlaků zároveň. Město Česká Třebová je středo-

bodem pro důležité železniční uzly už od poloviny 19. století. Kříží se zde železniční 

tratě na úseku Praha – Česká Třebová, Brno – Česká Třebová, Česká Třebová – Olomouc. 

Z České Třebové jsou vypravovány vlaky do německých přístavů a terminálů v Maďar-

sku Rakousku, Slovensku a ve východních Čechách. Terminál v České Třebové má ka-

pacitu 5 000 TEU, přičemž 2 000 TEU je ve skladu prázdných kontejnerů. Železniční pro-

voz uvnitř areálu je nepřetržitý, kamionový provoz pouze ve všedních dnech mezi 7:00 

– 21:00 [24, 25].  
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3.3 Logistická centra v zahraničí 

Port of Antwerp 

Antverpská oblast je největší přístavní oblastí na světě. Během staletí se tato ob-

last rozrostla na přesně 12 068 hektarů (120 milionů m2). Tato rozloha odpovídá veli-

kosti 20 tisíc fotbalových hřišť. V této oblasti poskytuje přístavní správa pozemky, 

sklady, kryty a nábřeží v koncesi soukromým podnikům, aby rozvíjely své obchodní ak-

tivity. Port of Antwerp má vynikající dopravní infrastrukturu pro všechny druhy dopravy 

a zboží. Přístav v Antverpách je nejblíže středu Evropy, což usnadňuje dopravu spotře-

bitelům, je udržitelnější, efektivnější a tím i levnější. V Port of Antwerp se vyskytují tyto 

druhy přepravy [22]: 

 

Po moři 

Námořní doprava je základem úspěchu přístavu Antverpy. Prostřednictvím řeky 

Scheldt, moří a oceánů se plavidla přepravují mezi oblastí Antverp a nejvzdálenějšími 

kouty světa. Stále větší námořní plavidla přinášejí nejen zboží do oblasti Antverp, ale 

také na jejich palubě nabízejí produkty do dalších vzdálených míst určení. Vzhledem k 

tomu, že přístav Port of Antwerp je tak blízko k srdci Evropy, jsou plavidla schopna při-

vézt zboží velmi blízko svým zákazníkům. 

 

Po silnici 

Náklad, který je uložen v jednom kontejneru nebo v nákladním voze, lze snadno 

přesunout na další místo po silnici. Silniční doprava je nutná, pokud cílové místo není 

dosažitelné lodí nebo nákladním vlakem. Přístav Port of Antwerp je doslova obklopen 

dálnicemi a je proto snadno dostupný. Dálnice vedou přímo do sousedních zemí a pří-

padně do dalších destinací. Protože Antverpy jsou asi 80 kilometrů ve vnitrozemí, vzdá-

lenosti pro silniční dopravu nejsou tak velké. Tím je docíleno menšího znečištění život-

ního prostředí a menší šance na dopravní zácpy. 

 

Barges 

Barges je označení pro lodě s plochým dnem pro dopravu těžkého zboží řekou 

nebo kanálem. Přístav v Antverpách je nejen spojen se systémem řeky Scheldt, ale také 

může přepravovat zboží například po kanálu Albert, spojení Scheldt-Rhine a spojení 

Scheldt-Seine-Nord. Jednotlivé lodě jsou schopny přepravovat velké množství zboží 
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současně. Zboží lze také přepravovat do terminálů, kde jsou dále zpracovávány ve vni-

trozemí, například v Liège nebo Grobbendonku. Prostřednictvím velké sítě řek a kanálů 

mohou lodě také cestovat do destinací mimo Belgii, včetně Nizozemska, Německa, Ra-

kouska, Švýcarska a Francie. 

 

Vlakem 

Oblast přístavu v Antverpách je prakticky v centru velké železniční sítě, která pro-

téká Evropou. Tato železniční síť má cíle od Španělska po Norsko a od Řecka po Polsko. 

Každý týden vlaky směřují do 70 destinací v 19 zemích. Všechny terminály v přístavu 

Antverpy jsou napojeny na železniční síť. Nákladní vlaky přepravují nejen přepravní 

kontejnery, ale i sypké zboží, jako je uhlí, písek a chemikálie. 

 

Potrubí 

Přestože je nemožné to vidět, mnoho milionů tun zboží a materiálu se dopravuje 

z a do Port of Antwerp skrze potrubí. Může to být ropa, topný olej, benzín, nebo plyn. 

Nejznámějším potrubím pro oblast přístavu v Antverpách je ropovod Antverpy – Rot-

terdam. Více než 30 milionů tun ropy přechází z Rotterdamu do Port of Antwerp přes 

tento 102 kilometrový systém potrubí. Pokud by toto potrubí nebylo, muselo by každý 

den 1100 velkých cisternových vozů přepravovat stejné množství zboží den co den. 

Dalším příkladem je petrolej, který je přepravován z Port of Antwerp na letiště v Bru-

selu. 

 

Kontejnerový terminál GVZ Drážďany 

Centrum nákladní dopravy (GVZ) Drážďany se nachází na místě opuštěných želez-

ničních zařízení v okrese Friedrichstadt. Již v roce 1999 byla dokončena první fáze vý-

stavby o rozloze 142 000 m². V současné době je v druhé fázi výstavby k dispozici cel-

kem 45 000 m² volných prostor. Jedná se o plně rozvinuté pozemky, které jsou ideální 

pro logistické zařízení s 24hodinovým provozem. Využití pozemku lze provádět for-

mou pronájmu nebo pronájmu logistických služeb na klíč. Drážďanský terminál je 

téměř unikátní v Německu pro svou blízkost do centra města a perfektním spojením v 

podobě tří velkých dálnic a čtyřmi železnicemi. [26] 

Terminál v Drážďanech nabízí ideální podmínky pro spediční a dopravní společ-

nosti vzhledem ke svému umístění. Nachází se na křižovatce významných dopravních 

cest, a to zejména silničních, železničních a vodních sítí, z nichž mnohé mají evropský 

význam. V těsné blízkosti se nachází významné dálnice A4, A13 a A17 a silnice např. 
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B97 (Drážďany – Cottbus), B170 – (Drážďany – Zinnwald), B172 (Drážďany – Pirna) a 

B173 (Drážďany – Freiberg). Všechny hlavní železniční tratě projíždějí přes stanici Dráž-

ďany-Friedrichstadt, od které přímo vede vlečka do terminálu. Železniční přímé spojení 

je do německých přístavů, do Polska a do České republiky. V těsné blízkosti se nachází 

vnitrozemský přístav na lodní trase Hamburk – Česká republika. Jedinečností tohoto 

terminálu je napojení na přímou tramvajovou linku do centra města. Této linky využívá 

společnost Volkswagen, která pomocí nákladních tramvají v minulosti převážela kom-

ponenty z terminálu přímo do svého výrobního závodu v centru Drážďan, kde se vyrá-

běl model Phaeton. Nyní tímto způsobem přepravuje díly k výrobě modelu Golf na 

čistě elektrický provoz. Terminál dále nabízí 80 parkovacích stání pro nákladní auto-

mobily. Mezinárodní letiště Drážďany-Klotzsche je vzdáleno 12 km. [26]  



 46 

4 NÁVRH UMÍSTĚNÍ LOGISTICKÉHO CENTRA 

Na základě analýzy dokumentu hlavních průmyslových zón společnosti Cushman 

& Wakefield „Industrial map 2017/2018 Czech Republic“ [příloha 1] a tabulky 2 v kapi-

tole 3.2 této práce lze konstatovat, že Česká republika má mnoho soukromých sklado-

vých areálů napojených na silniční síť a logistických center, ale žádné z nich nemá sta-

tut veřejné logistické centrum. Vzhledem k přetížení silniční infrastruktury v České re-

publice nákladní dopravou a nedostatečně využívanou kapacitou železniční a vodní 

nákladní dopravy je nutné provést analýzu možného návrhu umístění veřejného logis-

tického centra. 

4.1 Kritéria pro návrh veřejného logistického centra 

Základním předpokladem pro návrh veřejného logistického centra je výběr vhod-

ného pozemku v souladu s územním plánem – dané pozemky jsou určeny pro využití 

k danému záměru. Pokud by tomu tak nebylo, je možné, na základě dohody s přísluš-

nou obcí, vypracovat změnu územního plánu. Z časového hlediska se jedná o náročné 

řešení (až v řádu několika let) z důvodu složitého víceúrovňového projednávání a ne-

zbytností zpracování dokumentu SEA (Strategic Environmental Assesment). Další slož-

kou pro návrh VLC je konsolidace zbožových toků. Je zapotřebí charakterizovat zbo-

žové proudy v regionu a vytvořit prognózu nových zbožových proudů. Dále je nutné 

navrhnout napojení VLC na vnější dopravní sítě, zejména na sítě železniční a silniční, 

případně na vodní vnitrozemskou a na nejbližší letiště. Při návrhu logistického centra 

je nutno zohlednit provozní a investiční složky financování. [12] 

Zdroj: Vlastní zpracování, dle údajů [12] 

Obrázek 11 - Základní kritéria pro metodologii návrhu logistického centra 
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Výběr vhodného pozemku v souladu s územním plánem 

Volba vhodné lokace a pozemků, které jsou v souladu s územním plánem, je velmi 

časově náročné. Musí se zvážit mnoho proměnných – jednotlivé výhody a nevýhody 

dané lokace či pozemku, dostupnost, napojení na budoucí dopravní sítě apod. Primární 

výběr vhodné lokace pro vybudování veřejného logistického centra kombinované pře-

pravy je omezen na aktuální stav vnitrozemských cest, které jsou zobrazeny na ob-

rázku 12. 

Zdroj: [27] 

 

Pro potřeby nákladní přepravy lze efektivně využít pouze řeku Labe, která spojuje 

Českou republiku se Severním mořem (součást transevropské dopravní sítě TEN-T). Na 

této řece se nachází mj. kontejnerový terminál Drážďany uvedený v kapitole 3.3. Řeku 

Vltavu lze využít pro nákladní přepravu pouze v úseku Mělník – Praha. Ve zbývající trase 

není vhodná pro nákladní přepravu. Řeka Morava, ačkoli se jedná o třetí největší řeku 

v České republice, je splavná pouze na modrých úsecích na obrázku 12. Aktuálně pro-

bíhá snažení o propojení Baťova kanálu od Kroměříže do Hodonína, odkud by pokra-

čoval dále na Slovensko.  

Labe, největší řeka České republiky, je v aktuálně splavná do Chvaletic, nicméně se 

plánuje prodloužení splavnosti pro nákladní a osobní přepravu až do Pardubic. Dalším 

Obrázek 12 - Vodní cesty v ČR 
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problémem řeky Labe je specifický problém splavnosti a kapacitní problém zúžení u 

města Ústí nad Labem. Pro nákladní dopravu je Labe využíváno maximálně 3 měsíce 

v roce, a to v různých časových úsecích. V dalších měsících Labe nedisponuje dosta-

tečným objemem vody pro ponor nákladních lodí. [18] 

Při návrhu umístění VLC je nutné kromě vodních cest zohlednit ostatní dopravní 

cesty – zejména železniční a silniční. Jejich aktuální přehled lze vidět na obrázcích 13 

a 14.  

Zdroj: [28] 

 

Česká republika disponuje celkem 1330 km tratí zařazených do transevropského 

železničního koridorového systému a 3036 km zařazených do transevropského želez-

ničního ostatního systému. Na základě evropského rozdělení byly stanoveny trasy 

v České republice do následujících koridorů: [30, 31]  

Východo-středomořský koridor: 1. železniční koridor (Berlín – Drážďany) – Děčín – 

Praha – Pardubice – Česká Třebová – Brno – Břeclav – (Vídeň / Bratislava – Budapešť). 

Baltsko-jadranský koridor: 2. železniční koridor (Gdaňsk – Varšava – Katowice) – 

Petrovice u Karviné – Ostrava – Přerov – Břeclav. 

Rýnsko-dunajský koridor: 3. železniční koridor (Le Havre – Paříž – Frankfurt nad 

Mohanem) – Cheb – Plzeň – Praha – Ostrava – (Žilina – Košice – Lvov). 

Obrázek 13 - Železniční mapa ČR – tranzitní koridory 
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Česko-Slovenský koridor: 4. železniční koridor (Stockholm – Drážďany) – Děčín – 

Praha – Tábor – Veselí nad Lužnicí – České Budějovice – Horní Dvořiště – (Linec – Sal-

cburk – Ljubljana – Rijeka – Záhřeb). 

 

Obrázek 14 - Dálniční síť v České republice 

Zdroj: [29] 

 

Současná délka dálniční sítě v České republice je 1250 km a dalších 750 km je v ak-

tuálně plánovaných.  

 

Po důkladném posouzení jednotlivých potencionálních lokací pro umístění no-

vého veřejného logistického centra dospěl autor k závěru, vybudovat nové VLC v Par-

dubicích. Umístit VLC v Pardubicích je vhodné zejména v důsledku střetu 4 druhů pře-

pravy – vodní, železniční, silniční a letecké. Vodní – město Pardubice leží na řece Labe. 

Splavnost řeky Labe není v současné chvíli dostačující pro celoroční nákladní přepravu, 

ale v dohledné době je počítáno s budoucí úpravou koryta pro požadovanou splavnost 

v celé délce od Děčína až po Pardubic. Pardubicemi zároveň prochází 2 důležité evrop-

ské železniční koridory – 1. a 3. železniční koridor. Pardubice jsou dále vzdáleny zhruba 

15 km od dálnice D11, která nabízí spojení na západ zejména s Prahou ve vzdálenosti 

cca 100 km. Výhledově je počítáno s realizací dálnice D35 mezi Libercem a Lipníkem 
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nad Bečvou, která by procházela v těsné blízkosti Pardubic. Pardubice by tak rázem 

získaly přímé dálniční spojení i s východní částí republiky zejména s městem Olomouc. 

Pardubice dále disponují mezinárodním letištěm. Nespornou strategickou výhodu 

mají Pardubice zejména díky svému umístění skoro uprostřed republiky, odkud po-

mocí dostupných jednotlivých druhů přepravy bude snadná obsluha v daném atrakč-

ním obvodu. 

Konkrétní návrh umístění VLC v Pardubicích je na obrázku 15. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Zastavěny by byly tyto pozemkové parcely: 304/16; 287/1; 289; 290; 304/17; 

304/18; 285/1; 294; 295; 304/20; 304/21; 304/19; 304/1; 268/1; 275; 274; 266 o celkové 

ploše 93 626 m2. Veškeré pozemky jsou dle katastru nemovitostí druhu orná půda 

nebo ostatní plocha. Až na pozemek č. 304/18, který je ve vlastnictví soukromé osoby, 

jsou pozemky ve vlastnictví společnosti Přístav Pardubice, a. s. Uvedené pozemky jsou 

v souladu s územním plánem města Pardubice. 

 

 

Obrázek 15 - Návrh na umístění VLC v Pardubicích 
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4.1.1 Zbožové proudy 

Analýza prognózy zbožových proudů v Pardubickém kraji, jejich charakter a vlast-

nosti, jsou primárním předpokladem pro realizaci veřejného logistického centra. Jedná 

se o prognózu přepravních proudů, na které bude mít vliv výstavba a nové partnerské 

obchodní vztahy. Podle těchto předpokladů musí být řešeno i umístění VLC. Procháze-

jící zbožové proudy jsou klíčem jeho ekonomického výnosu. Velkou výhodou v návaz-

nosti na znaky zbožových proudů je umístění s eventuálním napojením na všechny 

pozemní dopravní módy, vodní toky a také blízkost letiště je nespornou výhodou pro 

vybudování nového VLC. Do budoucna lze předpokládat nastupující dominanci želez-

niční a vodní dopravy mezi dopravními módy. Důležitým aspektem jsou i síťové zbo-

žové proudy, kdy probíhá vyhledávání partnerských subjektů ještě ve fázi přípravy VLC, 

které využijí vybudovaného VLC jako součást své dopravní sítě. [17] 

 

Tabulka 3 - Počet přepravených kontejnerů v ČR, 2012–2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 

TEU (ks) 759 676 823 934 862 179 918 774 958 429 

Zdroj: Vlastní zpracování, dle údajů [32] 

 

Společnost International Union of Railways (www.uic.org) prognózuje, že v roce 

2020 Česká republika přepraví celkem 1 963 000 TEU. To představuje dvojnásobné na-

výšení objemu oproti roku 2016. Pro zajištění dostatečných přepravních kapacit tohoto 

růstu je ekonomicky zdůvodnitelné zrealizovat v budoucnu síť VLC a kontejnerových 

terminálů v České republice. Pro každou navrhovanou lokalitu bude zapotřebí získat 

strategického partnera. Ti se mohou nacházet buď v místě výroby a spotřeby (např. 

automobilka Škoda Auto), nebo globální logistické společnosti (např. Maersk). Pro kva-

litní návrh je důležité využití možnosti porovnání s obdobnými situacemi a projekty, 

znalostních bází, ale nezbytně nutné je využití expertních týmů. Na základně analýzy 

zbožových proudů a její následné prognózy lze naplánovat výkonnostní charakteris-

tiky. [17] 

 

 

 

 

http://www.uic.org/
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Tabulka 4 - Mezioborové srovnání přepravních výkonů nákladní dopravy ČR, 2012–2016 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Přeprava věcí celkem (tis. tun)     435 449         447 367         491 625         549 085         539 063     

Železniční doprava        82 968            83 957            91 564            97 280            90 034     

Silniční doprava     339 314         351 517         386 243         438 906         431 889     

Vnitrozemská vodní doprava          1 766              1 618              1 780              1 853              1 779     

Letecká doprava                  9                      9                      9                      6                      6     

Ropovody        11 392            10 266            10 029            11 040              7 356     

Zdroj: Vlastní zpracování, dle údajů [32] 

 

Z tabulky 4 vyplývá, že podíl železniční dopravy se silniční dopravou v České re-

publice je velice nízký a podíl vnitrozemské vodní dopravy na celkovém množství pře-

pravených věcí je marginální, avšak tento druh dopravy je důležitý pro přepravu nad-

měrných a nadrozměrných nákladů.  

 

Tabulka 4 udává objem přepravených věcí v Pardubickém kraji: 

 

Tabulka 5 - Mezioborové srovnání přepravních výkonů nákladní dopravy v Pardubic-

kém kraji, 2014–2016 

 2014 2015 2016 

Přeprava věcí celkem (tis. tun) 28 227 30 840 32 711 

Železniční doprava 6 731 5 859 6 607 

Silniční doprava 21 496 24 981 26 104 

Vodní doprava 0 0 0 

Letecká doprava - - - 

Zdroj: Vlastní zpracování, dle údajů [33] 

 

Tabulka 5 potvrzuje trend z tabulky 4. Nákladní přepravě opět vládne silniční do-

prava a podíl železniční dopravy na celkovém objemu přepravených věcí se zmenšuje 

přibližně o 5 procentních bodů každým rokem. Vodní doprava vlivem nesjízdného ko-

ryta řeky Labe v letech 2014–2016 nepřepravila žádný objem nákladu a údaje o pře-

praveném nákladu pomocí letecké dopravy ve Statistické ročence Pardubického kraje 

nejsou obsažena. Dá se ovšem očekávat, že objem letecké dopravy by byl rovněž velmi 

malý. 
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4.1.2 Technicko-ekonomické parametry 

Technicko-ekonomické parametry lze navrhnout na základě dřívějších údajů a ná-

sledně odhadnout pomocí expertních metod investiční náklady při využití normativů 

staveb a znalostních databází, nebo porovnáním s podobnými projekty (např. vybudo-

vané veřejné logistické centrum na Slovensku). Primárně se jedná o náklady na [17]: 

• realizaci samotného veřejného logistického centra, 

• provoz, 

• napojení na vnější dopravní infrastrukturu (její kapacita je odvozena na základě 

výkonnostních charakteristik VLC) – železnice, silnice, vnitrozemské vodní cesty a 

letiště, 

• cena pozemků (majitelé České Přístavy a. s. a jedna fyzická osoba) 

 

a) Základní kritéria pro návrh na umístění a stanovení technicko-ekonomických para-

metrů. 

Jedná se o stávající a budoucí zbožové proudy v dané lokalitě, cena pozemků, do-

sažitelnost, soulad s územními plány daného města/regionu, vnější dopravní síť z hle-

diska ekonomicky únosných nákladů na navazující dopravní infrastrukturu, zajištění fi-

nancování výstavby a provozu VLC, regionální celospolečenské a podnikatelské efekty. 

V roce 2016 bylo v pardubickém kraji vyvezeno silniční dopravou 6 479 tisíc tun a 

dovezeno 5 069 tisíc tun zboží. V tom samém roce bylo dovezeno železniční dopravou 

4 627 tisíc tun a vyvezeno 1 933 tisíc tun zboží z jiných/do jiných krajů. Zboží tranzit-

ního charakteru v rámci kraje bylo za rok 2016 po silnici přepraveno 14 556 tisíc tun a 

po železnici 47 tisíc tun. Z toho vyplývá, že zboží se skrze Pardubický kraj přepravuje 

výhradně pomocí silniční dopravy.  

VLC musí vytvářet optimální podmínky pro přesun přepravovaného zboží ze silnice 

na železnici, popřípadě vnitrozemskou vodní cestu a tím tak docílit snížení dopravních 

externalit a dopad na životní prostředí v okolí dopravní infrastruktury a celého regionu. 

Vylepšení dopravní infrastruktury bude mít vliv na snížení nehodovosti a zlepšení eko-

nomické situace v regionu. 

Základní cena pozemků předurčených k možné výstavbě nového VLC, je dle eKa-

talogu Bonitované půdně ekologické jednotky Ministerstva zemědělství v průměru 

15,77 Kč/m2. Reálná cena pozemku však může být a často bývá diametrálně odlišná. 

Zde hraje velkou roli atraktivita pozemku, jeho ohodnocení majitelem, aktuální situace 
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na trhu s nemovitostmi apod. Předurčená plocha je zároveň dostatečné rozsáhlá pro 

případnou budoucí expanzi logistického centra. 

 

b) Výkonnostní charakteristicky VLC se stanovují dle zmíněných zbožových proudů.  

Primárně se jedná o roční předpokládanou kapacitu kontejnerů (počet TEU/rok), 

kapacitu a směrování kamionů a směrových vlaků, nákladních lodí v časovém měřítku, 

logistické operace pro veškeré použité dopravní módy včetně letecké dopravy, kapa-

citu skladových areálů, používané logistické technologie, celospolečenské přínosy lo-

gistického centra apod. 

Analýza provozních nákladů a výnosů je sestavována na základě výkonnostních 

charakteristik. Tato analýza je jedním ze vstupů do přínosů Cost Benefit Analýzy. Je 

zapotřebí stanovit k výkonnostním charakteristikám tarifní strukturu daných výkon-

nostních charakteristik a na základě toho sestavit analýzu provozních nákladů a vý-

nosů. Celospolečenské přínosy nového logistického centra zdůvodňují finanční pod-

poru daného projektu z veřejných zdrojů a řadí se mezi zvláštní část přínosů. Závěreč-

nou částí metodologického modelu je zpracování analýzy rizik. 

 

c) Provozní a investiční financování pro ostatní logistické operace. 

Do těchto operací se zahrnují logistické operace a vlastní přeprava zboží po vni-

trozemské vodní cestě a leteckou dopravu, kapacitu skladových areálů a využívané lo-

gistické technologie, nelogistické činnosti, logistické technologie pro stávající a pro-

gnózované zbožové proudy. U těchto logistických činností jsou úvodní provozní a ná-

kladové kalkulace prováděny expertními odhady. Tyto odhady čerpají z dat zbožových 

proudů se zohledněním prognózy vývoje a dalším porovnáním s obdobnými, ji reali-

zovanými, projekty a normativními údaji.  

Expertní odhady investičních nákladů logistického centra se udávají vzorcem [17]: 

 

EiKT + EiA + EiO + EPOZ = EiLC 

 

kde: EiKT celkové investiční náklady kontejnerového terminálu 

     EiA celkové investiční náklady na logistiku silniční dopravy včetně vybudo- 

vání parkovišť a ostatního příslušenství 

     EiO  celkové investiční náklady na ostatní logistické činnosti 

  EPOZ náklady na vykoupení pozemků 

  EiLC  celkové investiční náklady na logistické centrum 
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4.1.3 Napojení na vnější dopravní sítě 

Nově vybudované veřejné logistické centrum je zapotřebí napojit na komunikace 

vyššího typu (alespoň II. třídy). Pokud VLC neleží u železnice, je nutné vybudovat vlečku 

s napojením na železniční koridor požadované propustnosti. Navrhované umístění lo-

gistického centra je vzdáleno zhruba 1 km od železniční stanice Pardubice-Svítkov. 

Obecně je nutné provést odhad investičních nákladů na napojení na stávající sítě (Va-

rianta 1 – napojení na v době návrhu již existující železnici, silnici, vodní cestu, letiště) 

a odhad investičních nákladů na vybudování nových sítí (Varianta 2 – v době návrhu 

železniční a siliční sítě neexistují, napojení na letiště a vodní cestu již musí existovat). 

Pokud by napojení na stávající dopravní sítě bylo levnější než vybudování nových, va-

rianta vybudování nových by se již dále nesledovala. Pokud by ale napojení na stávající 

dopravní sítě bylo dražší, musela by se použít metoda rizikové analýzy. [17] 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, dle údajů [17] 

 

Odhad cen, nebo výpočet nákladů na napojení logistického centra na dopravní in-

frastrukturu se provádí podle skutečných nákladů (projektové dokumentace) popří-

padě kombinací s údaji z minulosti. Pokud tyto údaje nejsou k dispozici, vychází se 

z historických údajů již realizovaných obdobných staveb. 

V rizikové analýze jsou posuzovány Varianty 1 a 2 dle míry pravděpodobností a 

míry dopadu při výskytu konkrétních rizikových faktorů u obou variant. Riziková ana-

lýza se provádí výhradně v případě, že výstavba budoucí dopravní sítě bude realizo-

vána v souladu s časovým harmonogramem výstavby logistického centra. 

Obrázek 16 - Schéma rozhodovacího postupu navazujících dopravních sítí 
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Pro co nejvyšší přesnost je nezbytně nutné v rizikové analýze zohlednit i faktory, 

jejichž pravděpodobnost výskytu je velmi malá, ale jejich dopad při výskytu je na pro-

voz logistického centra kritický. Pravděpodobnost výskytu faktoru rizika se volí na line-

ární stupnici 1, 2, 3, 4 (nepravděpodobný, málo pravděpodobný, značně pravděpo-

dobný, téměř jistý), ale pro ohodnocení celkového negativního dopadu se používá ne-

lineární stupnice 1, 2, 8, 16 (zanedbatelný, malý, velký, kritický). Mezi základní postupy 

rizikové analýzy patří stanovení jednotlivých rizikových faktorů a posouzení významu 

jejich přímého a nepřímého vlivu na danou variantu, hodnocení samotného rizika a 

řízení rizika. 

Výstupem analýzy rizik navazujících dopravních sítí je konkrétní návrh napojení lo-

gistického centra na vnější dopravní sítě. Daný návrh obsahuje technické parametry, 

ekonomické posouzení vybrané varianty pro napojení na dopravní silniční a železniční 

sítě a posouzení využití budoucích dopravních sítí. Riziková analýza obsahuje kritická 

místa projektu. Výstupem rizikové analýzy jsou realizovatelné varianty navazující in-

frastruktury, jejich investiční odhad, termín možné realizace a zajištění financování. Pro 

řízení rizik se používá citlivostní analýza, kde se vymezí největší zdroje rizik v daném 

projektu, uvede se jejich pravděpodobnost výskytu a eventuálně konkrétní opatření na 

jejich eliminaci. Výsledky z vypracované citlivostní analýzy slouží k optimalizaci vstupů 

v jednotlivých fázích projektu. [17] 

 

4.2 Posouzení efektivity logistického centra  

Pro komplexní posouzení efektivity logistického centra je nutné zpracovat Cost 

Benefit Analýzu, která se zpracovává pro určení investičních nákladů navazujících do-

pravních sítí a náklady na výstavbu a provoz logistického centra. Výstupem Cost Bene-

fit Analýzy je hodnota ukazatelů vnitřního výnosového procenta, čisté současné hod-

noty a návratnost investice. Výstupem logistického centra je ekonomický a společen-

ský přínos. U dopravních projektů je nezbytné vypracování analýzy nákladů a přínosů 

z toho důvodu, že financování probíhá z veřejných prostředků a je zde předpoklad 

dlouhodobé životnosti projektu. Je nutné kalkulovat s časovou hodnotou peněz, tzn., 

že se musí využít dynamických metod hodnocení investic. [17] 

Dynamické metody hodnocení investic přihlížejí ke třem základním faktorům: 

• finanční přínosy (CashFlow) 

• čas 

• riziko 
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Mezi dynamické metody patří tyto ukazatele [vlastní poznámky autora z předmětu 

podnikové finance]: 

 

Metoda ČSH (čistá současná hodnota) či NPV (Net Present Value) 

Tato metoda udává, kolik peněz získá investor nad investovanou částku do pro-

jektu. Vzorec: 

 

𝑁𝑃𝑉 =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑟=0
− 𝐼𝑁𝑉 

 

INV počáteční investiční výdaj 

CFt  CashFlow v roce t 

n  počet let 

r  úroková míra 

 

Aby bylo možné investici přijmout, musí být NPV vždy větší nebo rovno 0. 

 

Metoda VVP (vnitřní výnosové procento) či IRR (Internal Rate of Return) 

Tato metoda označuje relevantní procentní výnos, který investice poskytuje bě-

hem trvání projektu. Je to taková hodnota, pro kterou je NPV = 0. Vzorec: 

 

0 =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

𝑛

𝑟=0
 

 

CF  peněžní toky v jednotlivých letech 

 

Investici do projektu je možné provést tehdy, je-li IRR větší nebo se rovná úrokové 

míře r. 

 

Index ziskovosti či PI (Profitability Index) 

Index ziskovosti vyjadřuje poměr přínosů k počátečním investičním výdajům. Vzo-

rec: 

𝑃𝐼 =  
∑

𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑛
𝑟=0

𝐼𝑁𝑉
 

 

Projekt je přijatelný, pokud je hodnota PI větší než 1. 
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Doba návratnosti či PP (Payback Period) 

Doba návratnosti udává, za jak dlouho dojde ke splacení počáteční investice. Vzo-

rec: 

 

𝑡 =  
𝐼𝑁𝑉

øCF
 

 

t  průměrná doba návratnosti 

øCF průměrný roční výnos 

 

Projekt je přijatelný, jestliže doba návratnosti je menší nebo se rovná době život-

nosti projektu. 

 

Výstupem logistického centra jsou ekonomické a celospolečenské přínosy. Mezi 

ekonomické přínosy se řadí přínosy z logistických operací (sklady, kontejnerový termi-

nál), přínosy z nelogistických operací a přínosy z dopravních činností. Mezi celospole-

čenské přístupy můžeme zařadit spolupráci s navazujícími výrobními centry a průmys-

lovými zónami, vybudování nové dopravní infrastruktury dle potřeb daného regionu a 

tím docíleného snížení kongescí a dopravních externalit a počtu nehod. Dále vytvoření 

nových pracovních míst, podporu souvisejících služeb pro provoz a vznik podnikatel-

ských subjektů apod. Podmínky pro získání statusu VLC jsou: napojení na silniční i že-

lezniční dopravu, podpora na regionální úrovni a umožnění přístupu podnikatelským 

subjektům bez omezení v případě volné kapacity uvnitř VLC. [17] 
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5 MODEL PROPOJENÍ VÝROBNÍHO ZÁ-

VODU A LOGISTICKÉHO CENTRA 

V této kapitole jsou zpracovány tři modely možného propojení výrobního závodu 

a logistického centra. 

 

Model A 

První model znázorňuje těsné propojení logistického centra s výrobním závodem. 

V tomto modelu je napojení na vnější dopravní sítě logistického centra protaženo až 

do výrobní zóny. Oba subjekty běžně sídlí v těsné blízkosti. Pokud je výrobní závod do-

statečně velký, má zpravidla své vlastní logistické centrum. Klíčová je lokace logistic-

kého centra, které by mělo být v dostatečné vzdálenosti dostupné napojení na vnější 

dopravní sítě. 

V praxi je toto strategické propojení k vidění v Nošovicích na Frýdecko-Místecku, 

kde se nachází výrobní závod korejské automobilky Hyundai. V areálu se nachází pře-

kladiště, které je výhradně určeno pro tento výrobní závod. Překladiště zároveň slouží 

jako distribuční centrum k expedici vyrobených vozů dále do České republiky a růz-

ných míst Evropy. Do areálu je zavedena železnice a napojení na dálnici D48 po silnici 

III/4733 do vzdálenosti 2 kilometrů od hranice areálu. 

Výhody tohoto modelu jsou: jednoduché a přímé propojení výrobního závodu a 

logistického centra, těsná blízkost obou subjektů, daný výrobní závod má své vlastní 

logistické centrum a není tak závislý na jiných logistických centrech. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 17 - Model A 
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Model B 

Tento model je specifický tím, že logistické centrum a výrobní závod jsou umístěny 

v rozdílných lokacích. Logistické centrum je napojeno na silniční a železniční dopravní 

síť, případně vodní tok. Propojení logistického centra s výrobním závodem je zajištěno 

pomocí železniční vlečky. Toto řešení lze efektivně použít v případě, že vzdálenost 

mezi logistickým centrem a výrobním závodem je max. cca 5 km. Pokud by byla vzdá-

lenost delší, je vhodné využít i silniční dopravu. Pro vybudování železniční vlečky je 

zapotřebí zajistit pozemky, stavební povolení, kdy stavba musí být na pozemcích, které 

jsou tomu dle územního plánu dané obce určeny a způsob financování. Takové logis-

tické centrum by bylo využíváno pro sdružování zbožových proudů v daném regionu. 

Zboží určené pro konkrétního zákazníka bude ve skladě konsolidováno a zákazníkovi 

dopraveno jednak plně naloženým nákladním vozidlem v oblasti atrakčního obvodu, 

nebo v případě delší vzdálenosti, pomocí železniční dopravy do vzdálenějších desti-

nací. Tento způsob konsolidace při využití velkého dopravního vozidla nebo vlakové 

soupravy omezí celkový počet jízd nákladních vozidel a bude mít výrazný vliv na cel-

kové snížení intenzity dopravy. Tento způsob dopravy zboží k zákazníkovi zajistí lepší 

kvalitu doručování, lepší využití kapacity vozidel, snížení počtu jízd vozidel a ujetých 

kilometrů, snížení spotřeby pohonných hmot, méně prostojů vozidel a snížení nega-

tivních sociálních a ekologických dopadů plynoucí z využívání silniční dopravy. 

Mezi největší výhody tohoto modelu patří: snížení intenzity silniční dopravy, zlep-

šení kvality doručování zboží zákazníkovi, snížení nákladů na dopravu, zvýšení ekolo-

gie, ekonomie a efektivity dopravy. 

Obrázek 18 - Model B 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Model C 

Tento model je na rozdíl od předchozích dvou specifický tím, že logistické centrum 

paralelně obsluhuje více výrobních závodů najednou = technologie Hub and Spoke. 

Tento model je vytvořen na základě nutnosti zefektivnění a urychlení zbožových 

proudů v daném regionu. Spojení mezi logistickým centrem a výrobními závody bude 

zajištěno pomocí silniční a železniční dopravy, případně za využití vodního toku (v při-

měřeném atrakčním obvodu). Logistické centrum, které by obsluhovalo více výrobních 

závodů, by spravovalo větší objemy zboží. Z toho důvodu je vhodné kalkulovat s napo-

jením, kromě na silniční a železniční dopravní sítě, na vnitrozemskou vodní soustavu a 

pro případ naléhavé potřeby na nejbližší letiště. Takové logistické centrum pokryje po-

třeby celého regionu logistickými službami a bude poskytovat služby v potřebné kva-

litě a rozsahu a bude na něj navázána další podnikatelská činnost v regionu. Tím, že 

skrze logistické centrum prochází zboží, které je přepravováno dále, vzniká přidaná 

hodnota. Tento typ logistického centra se musí nacházet na významných trasách zbo-

žových proudů a musí být snadno napojitelný na důležité vnitrostátní a mezinárodní 

trasy. 

Největší výhody tohoto modelu jsou: schopnost logistického centra obsluhovat 

více výrobních závodů najednou, využití všech dostupných druhů dopravy (zejména 

železniční a vodní), snížení nákladů na dopravu, zvýšení kvality, ekologie a efektivity 

dopravy, dopravní pokrytí celého regionu, vznik přidané hodnoty. 

Obrázek 19 - Model C 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Závěr 

Současný stav logistických center v České republice lze charakterizovat tím, že ne-

existuje schválená jednotná koncepce na úrovni státu ani vyšších územních celků, 

které by podporovaly vznik veřejných logistických center, a tím i ekonomický a hospo-

dářský růst regionů, národního hospodářství, ekologii a bezpečnost přepravy. Od roku 

2010 lze pozorovat progresivní vývoj v oblasti výstavby nových kontejnerových termi-

nálů v oblastech strategických dopravních uzlů České republiky, která jsou v soukro-

mém vlastnictví. V České republice je dále velmi mnoho logistických center, ve kterých 

se vyskytuje pouze jeden druh dopravy – silniční. Tato logistická centra, která se na-

chází v okolí hlavního města Prahy, velkých výrobních společností (Škoda Auto) a stra-

tegických dopravních uzlů, plní spíše funkci překladišť a skladů.  

Existence veřejného logistického centra (nebo jejich sítě) nemůže být závislá 

pouze na jednom faktoru. Do úvahy je potřeba vzít nejen celkovou analýzu současných 

podmínek, ale primárně prognózu zákaznických požadavků v budoucím období. Vý-

hody vybudování veřejných logistických center spočívají primárně v podobě důležité 

součásti dopravní politiky státu ve smyslu trvale udržitelné a ekologické dopravy (vli-

vem použití více druhů dopravy) a jako nástroj státní a regionální politiky, ze kterých 

plynou výhody a vyšší konkurenceschopnost podnikatelských subjektů, krajů a regi-

onů. Jednou z podmínek pro získání statusu VLC je napojení na silniční i železniční do-

pravu 

Vlivem předpokládaného budoucího nárůstu objemu přepravovaného zboží je ne-

zbytně nutné snížit objem nákladní dopravy na přetížené silniční infrastruktuře využi-

tím dalších druhů dopravy – primárně železniční. Železniční nákladní doprava na 

území České republiky má vysoký potenciál, který stále není dostatečně naplněný. Při 

úpravě labské vodní cesty lze realizovat nákladní dopravu využitím vnitrozemských 

vodních cest. Zajištění celoroční splavnosti řeky Labe na území České republiky od 

státních hranic s Německem do Mělníka a dále až do Pardubic je dlouho připravovaný 

projekt, který by strategicky umožnil celoroční propojení České s přístavem Hamburk. 

Toto spojení by mělo pro Českou republiku velký význam, jelikož by bylo možné rychlé 

dosažení různých míst na území Evropy, následně i světa. Tato trasa je rozhodnutím 

Evropské komise z 19. října 2011 zařazena do sítě TEN-T. Vnitrozemská vodní doprava 

může v budoucnu figurovat jako významný cenový regulátor železniční, a hlavně sil-

niční dopravy.  

  



 63 

Seznam použité literatury 

1. SOUČEK, Zdeněk a Jiří MAREK. Strategie úspěšného podniku: (systém strategického 

řízení). Ostrava: Montanex, 1998. Ekonomika – obchod – finance. ISBN 80-85780-93-3. 

2. MINTZBERG, Henry. The strategy process: concepts, contexts, cases. 4th ed. Upper 

Saddle River, NJ: Prentice Hall, c2003. ISBN 978-0130479136. 

3. LHOTSKÝ, Jan. Strategický management: jak zajistit budoucí úspěch podniku. [Česko: 

J. Lhotský], 2010. ISBN 978-80-251-3295-1. 

4. KRAMBERGER, Tomaz, Vojko POTOCAN a Vesna Mia IPAVEC. Sustainable logistics and 

strategic transportation planning. Hershey: Business Science Reference, An Imprint of 

IGI Global, 2016. ISBN 978-1-5225-0001-8. 

5. PERNICA, Petr. Logistika pro 21. století: (Supply chain management). Praha: Radix, 

2005. ISBN 80-86031-59-4. 

6. CHRISTOPHER, Martin. Logistics & supply chain management. Fifth Edition. New York: 

Pearson Education, 2016. ISBN 978-1-292-08379-7. 

7. SIXTA, Josef a Václav MAČÁT. Logistika: teorie a praxe. Brno: CP Books, 2005. Business 

books (CP Books). ISBN 80-251-0573-3. 

8. SVOBODA, Vladimír. Doprava jako součást logistických systémů. Praha: Radix, 2006. 

ISBN 80-86031-68-3. 

9. MURPHY, Paul Regis a A. Michael KNEMEYER. Contemporary logistics. Twelfth edition. 

New York, NY: Pearson Education, 2018. ISBN 978-0134519258. 

10. VIESTOVÁ, Kristína, Ferdinand DAŇO a Elena LABSKÁ. Úvod do logistiky. Bratislava: 

Vysoká škola ekonomická, 1991. Vysokoškolské skriptá. ISBN 80-225-0304-. 

11. SLÍVA, Aleš. Základy projektování logistických systémů. Ostrava: Vysoká škola 

báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2731-5. 

12. BÍNOVÁ, Helena. Výběr dopravních módů v logistickém systému. Praha: Česká 

technika - nakladatelství ČVUT, 2017. ISBN 978-80-01-06176-3. 



 64 

13. BÍNA, Ladislav. Provozování letecké dopravy a logistika. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 2014. ISBN 978-80-7402-855-7. 

14. BŘEZINA, Edvard a Helena BÍNOVÁ. 17DLOG - Dopravní logistika. V Praze: 

Nakladatelství ČVUT, c2014. ISBN 978-80-01-05612-7. 

15. ŠIROKÝ, Jaromír. Technologie dopravy. Třetí upravené vydání. Pardubice: Univerzita 

Pardubice, 2016. ISBN 978-80-7560-017-2. 

16. PERNICA, Petr. Logistika pro 21. století: (supply chain management). Praha: Radix, 

2005. ISBN 978-80-8603-159-0. 

17. BÍNOVÁ, Helena. Návrh logistického centra. Praha: Česká technika - nakladatelství 

ČVUT, 2016. ISBN 978-80-01-06003-2. 

18. GRUBEROVÁ, Petra. Přeprava nadměrných věcí po labské vodní cestě z ČR nebo do 

ČR. Praha, 2013. Diplomová práce (Ing.). České vysoké učení technické v Praze. Fakulta 

dopravní, ústav logistiky a managementu dopravy. Vedoucí práce Helena Nováková. 

19. Stručná definice logistiky. Logistika [online]. CZ: Logisitka, 2018 [cit. 2018-03-18]. 

Dostupné z: http://logistika-cz.studentske.cz/2008/10/strun-definice-logistiky.html 

20. Technologie RFID = bezdotykový radiofrekvenční automatický identifikační systém. 

D-PROG [online]. Praha, 2018 [cit. 2018-04-04]. Dostupné z: http://www.d-

prog.cz/dprog25/index.php/cs/pro-rfid 

21. Největší překladiště v České republice. Nákladní doprava [online]. Praha, 2014 [cit. 

2018-04-15]. Dostupné z: http://www.nakladni-doprava.info/nejvetsi-prekladiste-v-

ceske-republice/ 

22. Transport and Port. Port of Antwerp [online]. Antwerp, 2018 [cit. 2018-04-15]. 

Dostupné z: http://www.portofantwerp.com/en/transport-and-port 

23. RAIL HUB Terminal PRAGUE-UHRINEVES (CZ). METRANS EU [online]. Prague, 2013 [cit. 

2018-04-29]. Dostupné z: https://www.metrans.eu/terminal-operations/rail-hub-ter-

minal-prague-uhrineves-cz/ 

24. Metrans otevřela kontejnerové překladiště v České Třebové. Elogistika [online]. 

Prague, 2013 [cit. 2018-04-29]. Dostupné z: https://www.elogistika.info/metrans-

otevrela-kontejnerove-prekladiste-v-ceske-trebove/ 

http://www.portofantwerp.com/en/transport-and-port


 65 

25. RAIL HUB - Terminal CESKA TREBOVA (CZ). METRANS EU [online]. Prague, 2013 [cit. 

2018-04-29]. Dostupné z: https://www.metrans.eu/terminal-operations/rail-hub---

terminal-ceska-trebova-cz/ 

26. Das Güterverkehrszentrum Dresden. Das Güterverkehrszentrum Dresden [online]. 

Dresden, 2011 [cit. 2018-04-29]. Dostupné z: http://www.gvz-

dresden.de/index.php/News.html 

27. Investice do budoucnosti vodních cest v České republice. Silnice - Železnice 

[online]. Praha, 2006 [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: http://www.silnice-

zeleznice.cz/clanek/investice-do-budoucnosti-vodnich-cest-v-ceske-republice/ 

28. Železniční mapy ČR. Správa železniční dopravní cesty [online]. Praha, 2016 [cit. 

2018-05-01]. Dostupné z: http://www.szdc.cz/o-nas/zeleznicni-mapy-cr.html 

29. Dálniční síť ČR. České dálnice [online]. Praha, 2018 [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: 

http://www.ceskedalnice.cz/dalnicni-sit/ 

30. Železniční síť v ČR. Správa železniční dopravní cesty [online]. Praha, 2018 [cit. 2018-

05-01]. Dostupné z: http://www.szdc.cz/o-nas/zeleznice-cr/zeleznicni-sit-v-cr.html 

31. Tranzitní železniční koridory. Ministerstvo dopravy ČR [online]. Praha, 2018 [cit. 

2018-05-01]. Dostupné z: https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Drazni-

doprava/Zeleznicni-infrastruktura/Tranzitni-zeleznicni-koridory 

32. Ročenka dopravy 2016. Ministerstvo dopravy ČR [online]. Praha, 2017 [cit. 2018-05-

01]. Dostupné z: https://www.sydos.cz/cs/rocenka_pdf/Rocenka_do-

pravy_2016.pdf 

33. Statistická ročenka Pardubického kraje. Český statistický úřad [online]. Pardubice, 

2017 [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: https://www.czso.cz/docu-

ments/10180/45948594/33009217.pdf/ab30bbd0-7c0f-4f22-8738-

5fc609ffb3e7?version=1.11 

 

  

http://www.ceskedalnice.cz/dalnicni-sit/
http://www.szdc.cz/o-nas/zeleznice-cr/zeleznicni-sit-v-cr.html
https://www.sydos.cz/cs/rocenka_pdf/Rocenka_dopravy_2016.pdf
https://www.sydos.cz/cs/rocenka_pdf/Rocenka_dopravy_2016.pdf


 66 

Seznam obrázků 

Obrázek 1 - Grafická charakteristika úrovní managementu ..................................................... 9 

Obrázek 2 - Investování do excelentní kvality procesů přináší větší výhody .................. 13 

Obrázek 3 - Trend vývoje dodavatelských a zákaznických nejistot ..................................... 15 

Obrázek 4 – Základní dělení logistiky.............................................................................................. 19 

Obrázek 5 – Dělení logistiky ................................................................................................................ 20 

Obrázek 6 - Jednoduchý logistický systém ................................................................................... 21 

Obrázek 7 - Složky logistického systému ...................................................................................... 24 

Obrázek 8 - Schéma logistického řetězce ..................................................................................... 25 

Obrázek 9 - Logistická obsluha zákazníků ..................................................................................... 37 

Obrázek 10 - Příklad využití technologie RFID v logistickém centru ................................... 40 

Obrázek 11 - Základní kritéria pro metodologii návrhu logistického centra .................... 46 

Obrázek 12 - Vodní cesty v ČR ............................................................................................................ 47 

Obrázek 13 - Železniční mapa ČR – tranzitní koridory .............................................................. 48 

Obrázek 14 - Dálniční síť v České republice .................................................................................. 49 

Obrázek 15 - Návrh na umístění VLC v Pardubicích ................................................................... 50 

Obrázek 16 - Schéma rozhodovacího postupu navazujících dopravních sítí .................. 55 

Obrázek 17 - Model A ............................................................................................................................. 59 

Obrázek 18 - Model B ............................................................................................................................. 60 

Obrázek 19 - Model C ............................................................................................................................. 61 

 

  



 67 

Seznam tabulek 

Tabulka 1 - Ekonomický efekt firmy Ericsson po zavedení technologie centralizace 

skladů .................................................................................................................................................. 31 

Tabulka 2 - Přehled intermodálních logistických center a kontejnerových terminálů v 

ČR .......................................................................................................................................................... 41 

Tabulka 3 - Počet přepravených kontejnerů v ČR, 2012–2016............................................... 51 

Tabulka 4 - Mezioborové srovnání přepravních výkonů nákladní dopravy ČR, 2012–2016

 ............................................................................................................................................................... 52 

Tabulka 5 - Mezioborové srovnání přepravních výkonů nákladní dopravy 

v Pardubickém kraji, 2014–2016 ............................................................................................... 52 

 



 68 

Seznam příloh 

Příloha 1 – Industrial Map 2017/2018 Czech Republic, Cushman & Wakefield



 69 

  



 70 

  



 71 

  



 72 

 



 73 

Evidence výpůjček 

Prohlášení: 

Dávám svolení k půjčování této diplomové práce. Uživatel potvrzuje svým podpisem, 

že bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury. 

 

Jméno a příjmení: Jan Varecha 

V Praze dne: 18. 05. 2018 Podpis:  

 

Jméno Oddělení/ Pracoviště Datum Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


