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ABSTRAKT: 

Předmětem této bakalářské práce je analýza současného stavu lodní a letecké přepravy 

zboží mezi Českou republikou a Čínou nebo Severní Amerikou. V první části práce jsou 

objasněny teoretické poznatky, které jsou dále uplatněny v části praktické, která vede 
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je SWOT analýza, která popisuje pozitiva a negativa lodní a letecké přepravy zboží. 
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ABSTRACT: 

The aim of this bachelor thesis is to analyse the current state of maritime and air cargo 

transport between the Czech Republic and China or North America. The first part of this 

thesis deals with the explanation of the theoretical information which is later applied in the 
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evaluation is a SWOT analysis which describes positive and negative aspects of the 

maritime and air cargo transport. 
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1. Úvod 

Již od samých počátků bylo známo, že jak letadla, tak i lodě jsou dokonalým prostředkem 

pro přepravu nákladů. V případě letecké dopravy vždy existovala snaha přepravovat 

náklad, a především poštu pomocí balónů, vzducholodí a později letadel.  

O mnoho let dříve, než lidstvo vůbec znalo možnost dopravy ve vzduchu, se moc dobře 

vědělo, že po vodě jsme schopni přepravit objemnější a také těžší zboží než po pevnině. 

Právě z tohoto důvodu vznikala větší města poblíž vodních toků. Velkým přínosem v lodní 

přepravě zboží byl začátek využívání kontejnerů. 

V dnešní době je mezinárodní přeprava zboží velmi důležitým tématem, protože je běžné, 

že firmy vyrábějí své výrobky v místě, kde jsou pro jejich produkci převážně ekonomicky 

výhodnější podmínky než v místě jejich sídla. Transport zboží se v naprosté většině případů 

realizuje námořní cestou na obrovských kontejnerových lodích. Malé zásilky s nutným 

expresním doručením se standardně posílají letecky.  

Práce je rozdělena na čtyři hlavní části. V první z nich budou popsány teoretické základy 

lodní a letecké dopravy, které jsem nastudovala v odborné literatuře. Druhá se bude 

zaměřovat na technologii dálkové přepravy zboží jak lodí, tak i letadlem, kde budu popisovat 

přepravní jednotky, logistické technologie či procesy a náležitosti spojené s přepravou. Poté 

se budu mimo jiné pomocí kriteriální analýzy zabývat specifikací přepravy vybrané zakázky 

na trase ze Severní Ameriky nebo Číny do Evropy a v poslední části pomocí SWOT analýzy 

zhodnotím veškerá pozitiva a negativa již zmíněných dvou druhů přepravy. Cílem mé 

bakalářské práce je srozumitelně porovnat lodní a leteckou nákladní přepravu zboží  

na dlouhé vzdálenosti, přičemž se budu zaměřovat především na ekonomické, ekologické 

a časové hledisko. 

Měli bychom využívat spíše vodu nebo vzduch? Pádným argumentem pro leteckou dopravu 

je bezesporu rychlost a přesnost dodání. Hlavní nevýhodou je vysoká cena přepravy,  

která je několikanásobně vyšší než v případě využití lodní dopravy. I přes nižší cenu  

a předvídatelnost lodní dopravy však budou stále někteří přepravci spoléhat na leteckou 

dopravu. Jedná se především o přepravu zboží, které má nízkou nebo špatně 

předvídatelnou dobu trvanlivosti, nebo o zboží, které vzhledem ke svým vlastnostem nesmí 

být přepraveno po moři.  

Nejdůležitější relací v přepravě zboží na dlouhé vzdálenosti je trasa z Číny do Evropy. 

V posledních dvou letech se na této trase sice rozvíjí železniční doprava, ale podle studií 

expertů z oblasti logistiky bude pro přepravu zboží mezi Čínou a Evropou dále kralovat lodní 

doprava.  
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2. Historie logistiky a její definice 

2.1 Definice logistiky 

Obecně bývá pojem logistika odvozován od řeckých slov logistikon nebo logos. Slovo 

logistikon nám označuje důmysl či rozum, logos pak řeč, slovo, myšlenku, větu nebo rozum. 

Některé zdroje také udávají, že je slovo logistika amerického a vojenského původu: jedná 

se o překlad slova logistic, které se v Americe objevilo v průběhu druhé světové války  

pro označení přepravy zboží z místa výroby do místa použití.  

Historicky první zaznamenaná definice logistiky pochází z vojenství, uvedl ji byzantský císař 

Leontos VI. (886-911). [1, 2] 

Dnes již existuje celá řada různých definic logistiky, jako vědní disciplíny. Jedna velmi 

zajímavá definice byla uvedena v Institutu logistiky v Cambridge v roce 1995. 

„Logistika uvádí do vzájemných vztahů lidi, výrobní kapacity a informace tak, aby byli  

na správném místě, ve správném čase, ve správném množství, ve správné kvalitě  

a za správnou cenu [Cempírek, Kampf, 2005].“ 

2.2 Historie logistiky 

Logistika se do podoby, jak ji známe dnes, vyvíjela již po celá tisíciletí. První náznaky  

se objevily již ve starověkém Řecku, Římě a Byzanci, kdy se logistika využívala  

ve vojenství, při stavbě cest či v opatřeních proti hladomoru. V 9. století Byzantský císař 

Leontos VI. uvedl první historicky zaznamenanou definici logistiky, ve které popisoval celý 

proces zásobování armády, jak municí, tak potravinami. Logistiku také využíval  

pro plánování tažení armády. 

Ve středověku se pojem logistika používal při stavbách vojenských opevnění, kdy byly 

důležité matematické výpočty pro volbu optimální polohy střílen.  V průběhu 17. století byla 

logistika vnímána jako praktické počítání s čísly, zatímco v 19. století se objevovala  

ve vojenství.  

Ve vzdělání se obor logistika datuje roku 1885, kdy byl tento pojem uveden jako název 

jednoho kurzu na anglické námořní škole.  

Během 2. světové války logistika řešila problémy v zásobování a přesunech zboží  

na dlouhé vzdálenosti v americké armádě.  

K aplikaci logistiky v hospodářské sféře došlo v 50. letech 20. století v USA, kde se pomocí 

vojenských modelů z úspěšných bitev snažili snížit náklady v podnicích. Klíčový rok  
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ve vývoji logistiky je 1926, kdy japonská firma Toyota představila koncept Just in time (JIT). 

K největšímu rozmachu této metody došlo v Japonsku a v USA v 80. letech 20. století.  

Postupem času se vyvíjely další logistické technologie, které nám napomáhají k co nejlepší 

optimalizaci a koordinaci toků surovin, materiálů, výrobků, ale i toku informací či financí.  

[2, 3] 

3. Lodní a letecká nákladní doprava  

3.1 Letecká nákladní doprava 

Letecká doprava se používá k přepravě na dlouhé vzdálenosti a převážně pro zboží 

s krátkou dobou trvanlivosti. Je to nejrychlejší a zároveň i nejdražší způsob přepravy zboží. 

Doba přepravy činí v rozmezí od 2 do 5 dní, v závislosti na destinaci.  

Co se týče balení výrobků, v letecké přepravě většinou postačí pouze kartonová krabice  

či paleta (záleží na povaze přepravovaného výrobku). Z 99 % balení zařizuje odesílatel/ 

prodejce, protože zná přesnou specifikaci zboží, tedy i jeho náchylnost k teplotě, 

povětrnostním podmínkám apod.   

Zboží, které je přepravováno letecky, musí být vyhovující svým charakterem a nemůže se 

jednat o zboží, jehož přeprava je zakázána (některé výbušniny, silně hořlavé látky apod.). 

Pro leteckou přepravu je nejideálnější maloobjemové a v rámci možností lehké zboží. [4] 

Přepravované zboží se v letecké dopravě obecně dělí do čtyř skupin: 

1. spěšné, lehce rozbitné zboží, léčiva a jiný zdravotnický materiál, lidské orgány  

pro transplantaci apod., 

2. zboží s vysokou cenovou hodnotou, 

3. zboží, které s uplynulým časem ztrácí na ceně v důsledku dlouhotrvající přepravy – 

zkazitelné zboží, dále noviny, časopisy, filmy, fotografie pro tisk apod., 

4. zboží posílané do oblastí, kde je velmi pomalá, drahá, nespolehlivá či nemožná vodní 

nebo pozemní doprava (doprava na ostrovy, do odlehlých nebo ekonomicky 

zaostalých zemí) [4]. 

3.1.1 Historie letecké nákladní dopravy 

Letecká doprava je nejmladším a zároveň nejrychleji se rozvíjejícím druhem dopravy.  

V roce 1903 vzlétlo první motorové letadlo, které zkonstruovali bratři Wrightové, o dva roky 

později uskutečnili nejdelší let té doby. S jejich letadlem Flyer 3 uletěli 83 km, celá cesta 

trvala 1 hodinu a 13 minut.  
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Průkopníky české letecké tradice se stali Ing. Kašpar a jeho bratranec Evžen Čihák,  

kteří v roce 1911 uskutečnili první samostatný let z Prahy do Pardubic. Ještě téhož roku  

v prosinci zprostředkovali první let s cestujícími, jednalo se o přelet z Mělníka  

do Prahy – Chuchle.   

V průběhu první světové války došlo k velkému vzestupu rozvoje letecké dopravy,  

kdy v roce 2014 letadla dosáhla rekordní rychlosti 208,85 km/h a výšky 6120 m. Rozvoj 

civilní letecké dopravy nastal zejména po první světové válce, kdy začaly vznikat první 

letecké společnosti. Průkopníkem civilní letecké dopravy byla dnes již zaniklá společnost 

Pan American Airways, jejíž velká část byla později odkoupena společností Delta Airlines, 

která dnes patří mezi špičku na trhu. První společností, která stále provozuje svou činnost, 

je KLM, která vznikla na počátku 19. století. Tradiční ČSA vznikly v roce 1923. [5,6] 

Co se týče nákladní letecké dopravy, největší zlom nastal v roce 1947, kdy došlo k havárii 

vzducholodě Zeppelin "Hindenburg", což znamenalo prakticky konec vzducholodní 

nákladní přepravy zboží. Až do druhé světové války se tak letadly přepravovaly pouze 

osoby a pošta. Zboží se na paluby letadel vrátilo po druhé světové válce. Jednalo se však 

pouze o malé náklady (přeprava ovoce a zeleniny), velký rozvoj letecké nákladní dopravy 

nastal až počátkem 60. let s příchodem tryskových letadel Karavele či Ring 707. Koncem 

60. let se již začaly využívat palety a objevovala se velkoprostorová letadla druhé generace, 

například Boeing 747, Douglas DC 10 nebo Airbus. Prvně se nákladový prostor nacházel  

v širokém trupu pod palubou, která sloužila k přepravě osob. Počátkem 70. let přišel na trh 

"kombi" letoun Boeing 747, ve kterém se palety a kontejnery přepravovaly také na horní 

palubě za oddíly pro cestující. V roce 1972 se na lince Frankfurt nad Mohanem – New York 

objevil známý letoun, kterému se přezdívá Jumbo. Jedná se o Boeing 747 C, který byl  

v té době schopen přepravit až 100 tun nákladu. 

Vývoj světové nákladní přepravy byl nejdynamičtější v 70. letech minulého století,  

kdy do roku 1980 činil meziroční nárůst přepravovaného zboží cca 11 %. Letecká doprava 

si svůj největší boom již prožila, ale i tak můžeme nadále počítat s ročním nárůstem 5-6 %. 

[7] 

Obrovskou výhodou letecké dopravy je bezpečnost a rychlost, což jsou dvě kritéria,  

která jsou velmi důležitá jak pro odesílatele, tak i pro příjemce. Právě díky rychlosti můžeme 

leteckou dopravu využívat pro přepravu zboží s krátkou dobou trvanlivosti, jako jsou květiny, 

exotické ovoce či sezonní zelenina. Vysoká bezpečnost nám zaručuje malé množství 

ztracených či poškozených přepravovaných zásilek.  
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3.1.2 Typy nákladních letadel 

Existuje mnoho typů transportních letadel, která se liší především objemem nákladového 

prostoru, což je parametr, podle kterého se nejen cargo společnosti, ale i zákazníci 

rozhodují, jaký typ letadla využijí pro přepravu. Pro cargo dopravce je hlavním faktorem 

ziskovosti minimalizace nákladů a maximalizace zisků spojených s přepravou.  

Pro zákazníka je to především poměr cena, dostupnost a rychlost. [8] 

Mezi nejznámější typy letounů využívaných pro cargo přepravu patří:  

• Boeing 747-8F, 

• Boeing 747 Dreamlifter,  

• Boeing 777F, 

• Antonov An-124 Ruslan, 

• Antonov An-225 Mrija, 

• Airbus A330-200F,  

• Airbus Beluga. 

Tabulka 1 Porovnání parametrů nejznámějších letounů využívaných ke cargo přepravě zboží (zdroj: autor, s 
použitím dat z [9,10]  

Boeing 

747-8F 

Boeing 

747 

Dream. 

Boeing 

777F 

Airbus 

A330-

200F 

Airbus 

Beluga 

Antonov 

An-124 

Antonov 

An-225 

Délka [m] 76,3 71,68 63,7 58,82 56,16 69,1 84 

Výška [m] 19,4 21,54 18,6 16,88 34 20,8 18,2 

Rozpětí 

křídel [m] 
68,4 64,4 64,8 60,3 44,84 73,3 88,4 

Max. 

rychlost 

[km/h] 

903 878 895 914 778 865 850 

Max. 

vzletová 

hmotnost 

[t] 

447 364 347 233 155 405 640 

Max. 

hmotnost 

nákladu [t] 

150 104 103 70 47 175 

250 + 

200 

(vně) 

Objem 

nákladové 

prostoru 

[m3] 

853 1840 652,7 469,2 1365 800 1220 

Max. 

dolet- bez 

nákladu 

[km] 

7630 7800 9045 7500 2780 16500 15400 
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Boeing 747-8F 

Jedná se o nákladní verzi největšího dopravního letounu 747-8 společnosti Boeing, jinak 

přezdívaného "Jumbo", který byl vyvinut z verze B747-400. Osmičková verze letounu  

se pyšní novými křídly s větším rozpětím, novým motorem a delším trupem. Jako první  

si B747-8F objednaly společnosti Cargolux a Nippon Cargo Airways.  

Boeing 747-8F pojme náklad o maximální hmotnosti 150 tun a objemu 853 m3,  

což je o 16% více než u předchozí nákladní verze Jumba určeného pro cargo lety.  

Do nákladního prostoru se vměstná až 34 palet nebo kontejnerů se základnou o rozměrech 

96"x125". [9, 11] 

 

Obrázek 1 Cargo verze největšího dopravního letounu Boeing 747-8F (zdroj: [9]) 

Boeing 747 Dreamlifter 

Boeing 747 Dreamlifter je dopravní letoun, který byl vyvinut z ještě do nedávna největšího 

dopravního letadla světa Boeing 747. Stále se však tento letoun může pyšnit největším 

objemem nákladového prostoru, který činí 1840 m3. Byl vyroben přestavbou letounu Boeing 

747 a všechny 4 kusy provozuje společnost Boeing Commercial Aircrafts. 

Tento letoun slouží stejně jako Airbus Beluga k přepravě velkých částí letadel  

od subdodavatelů k závěrečné montáži. [12] 
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Obrázek 2 Boeing 747 Dreamlifter – vznikl přestavbou dopravního letounu Boeing 747 (zdroj: [12]) 

Boeing 777F 

Boeing 777F byl vyvinut jako reakce na celosvětovou poptávku nákladních společností. 

Jedná se o jeden z nejmodernějších a technicky nejvyspělejších letounů na světě. 

Maximální hmotnost nákladu, kterou je schopný nést činí 103 tun. Nákladový prostor  

o objemu 652,7 m3 zahrnuje místo pro 37 palet a 17 m3 dalšího nákladu. [9] Hlavní paluba 

poskytuje přepravu standardních i nestandardních zásilek a efektivní uspořádaní  

v nákladovém prostoru. Tento dvoumotorový letoun, který je využíván pro přepravu  

na dlouhé vzdálenosti, poskytuje největší kapacitu nákladního prostoru ve své kategorii. 

Schopnost velkého doletu je pro provozovatele velmi ekonomicky výhodný, díky menšímu 

počtu nutných mezipřistání, což nám zaručí nižší náklady na přistávací poplatky, handling 

a také nižší čas na přepravu. [13] 

 

Obrázek 3 Jeden z nejmodernějších a technicky nejvyspělejších letounů – Boeing 777F (zdroj: [9]) 
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Airbus A330 – 200F 

Jedná se o nákladní verzi dvoumotorového široko-trupého dopravního letounu verze  

A330-200, který má při nákladu 65 tun dolet až 7500 km a při nákladu 70 tun uletí  

až 5900 km. Hlavní paluba poskytuje prostor jak pro palety a kontejnery, tak i pro 

nadrozměrné náklady. [10] 

Airbus A330-200F je schopen na hlavní palubě přepravit až 23 palet, uspořádaných vedle 

sebe, také 16 palet umístěných v jedné radě nebo kombinaci 9 kontejnerů AMA a 4 palet.  

Prostorná dolní paluba dokáže pojmout až 26 kontejnerů LD3 a 19,7 m3 dalšího nákladu. 

Hlavní paluba nákladového prostoru se pyšní dvěma teplotními zónami, z nichž jedna se 

nachází vzadu a druhá vpředu. Každá z nich je schopná udržovat jak nízké (5 °C),  

tak i vysoké (25°C) teploty. Airbus A330-200F je tedy letadlo, které je schopné přepravit  

i zboží, které je velmi citlivé na teplotu, včetně živých zvířat, květin, potravin nebo léčiv.  

[14, 15] 

  

Obrázek 4 Širokotrupý cargo letoun Airbus A330-200F (zdroj: [15]) 

Airbus A300-600ST Beluga 

Tento letoun, kterému se přezdívá "bílá velryba", je určen převážně pro přepravu dílů letadel 

společnosti Airbus, proto ho nejčastěji můžeme potkat na letišti v Hamburku a Toulouse. 

Maximální hmotnost přepravovaného nákladu činí 47, což nám napovídá, že tento letoun 

je pro přepravu neskladných, ale relativně lehkých nákladů. [10, 16] 

V roce 2014 se začal vyvíjet nový model tohoto letounu Beluga XL, který by měl pojmout  

o 30 % více nákladu, oproti stávajícímu modelu. Do jeho nákladového prostoru by se měly 

vmístit 2 křídla modelu A350, přičemž dnes má Airbus A300-600ST Beluga kapacitu 

"pouze" na jedno křídlo. Letouny mají být letos testovány pomocí zkušebních letů  

a do provozu vstoupit v roce 2019 [16]. 
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Obrázek 5 Airbus A300-600ST Beluga neboli „bíla velryba“ (zdroj: [10]) 

Antonov An-124 Ruslan 

V současnosti provozují Ukrajinský letoun Antonov An-124 Ruslan pouze 3 letecké 

společnosti – Antonov Airlines, Volga Dněpr a Maximus Air Cargo. Byl zkonstruován  

v 80. letech minulého století pro přepravu těžké vojenské techniky a nadrozměrných 

nákladů. Maximální hmotnost nákladu, který je letoun schopen přepravit je 150 tun  

a při této náloži má letoun dolet 4500 km. Pokud by nám letoun převážel pouze  

40 tun nákladu, je schopen letět až 12000 km bez mezipřistání. Antonov An-124 Ruslan má 

obrovskou výhodu při nakládce, díky svým hydraulickým nožkám, které jsou instalovány  

na spodní části přední nákladové rampy. Dokáže si tzv. kleknout, a tak mohou kupříkladu 

auta, která chceme přepravit najet přímo do nákladového prostoru. [17, 19] 

 

Obrázek 6 Antonov An-124 Ruslan (zdroj: [18]) 
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Antonov An-225 Mrija 

Letoun Antonov An-225 Mrija je, se svým devadesátimetrovým rozpětím křídel a délkou  

84 metrů, největším letadlem na světě. Je o celých 8 metrů delší než největší letadlo 

společnosti Boeing a přepraví až 200 tun nákladu, což je o 50 tun více než v případě  

již zmiňovaného Boeingu 747 – 8F. Byl zkonstruován jako nosič raketoplánu Buran a nyní 

se využívá k přepravě nákladů. [20] 

 

Obrázek 7 Antonov An-225 Mrija – nese raketoplán Buran (zdroj: [20]) 

 

3.1.3 Cargo terminál 

Cargo terminál je nejdůležitějším místem celého logistického řetězce přepravy zboží 

leteckou dopravou. Je to místo určené k překládce zboží, jeho skladování a nezbytné 

manipulaci k zajišťování požadovaných přeprav. Terminál má tři hlavní uživatele: leteckou 

společnost, provozovatele cargo terminálu a spediční společnost.  

Typ cargo terminálu je prakticky na každém letišti jiný, protože koncepce realizace záleží 

na potřebách majitele, což je buď letecká, nebo spediční společnost, a také na charakteru 

předpokládaných procesů. To například znamená: 

• cesty pohybu carga: import, export, přesun na vlastní území, očekávaná špičková 

provozní hodnota, 

• charakter zboží (široký sortiment nebo speciální zboží), 

• požadavky národního regulátora a očekávané kontroly, 

• očekávaná produktivita v provozu a bezpečnostní požadavky. 
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Při vytváření koncepce cargo terminálu je velmi důležité se také zaměřit na skutečnost,  

zda bude dodávané zboží již zabalené a připravené k přepravě (na leteckých paletách, 

nebo v kontejnerech), nebo bude do cargo terminálu dodávané jako kusové zboží,  

které je nutno před přepravou patřičně zabalit.  

Provozovatel cargo terminálu by měl poskytovat všechny služby potřebné pro odbavování 

zboží do letadla. Mezi tyto procesy patří: 

• odbavení všeobecného zboží a také všech speciálních druhů zboží (nebezpečné  

a radioaktivní zboží, živá zvířata nebo zboží podléhající zkáze), 

• služby při odbavení speciálních charterových letů, 

• odbavení kusového, patetizovaného i kontejnerizovaného zboží, 

• odbavení nadrozměrných nákladů, 

• avizování příchodu zásilky, vystavování všech nutných dokumentů a zajišťovat 

spojení se spedičními společnostmi [4]. 

Součástí cargo terminálu jsou odbavovací plochy pro nákladní letadla,  

které jsou uspořádány v závislosti na typu a velikosti provozovaných dopravních letadel. 

Budovy patřící ke cargo terminálu musí mít odpovídající administrativní zázemí,  

kde mají sídla spediční, letecké a logistické společnosti, poštovní organizace a balíkové 

služby. Moderní cargo terminál by měl být vybaven dokonalými informačními technologiemi, 

které umožňují automatizovanou manipulaci a skladování leteckých palet a kontejnerů,  

což zaručuje zkrácení času potřebného k odbavení.  

Na příjezdové straně terminálu musí být vybudovány rampy s můstky určenými  

pro nakládku a vykládku kamionů a v případě napojení na železniční dopravu i rampy 

určené pro nakládku a vykládku železničních vozů.  

V běžné praxi se můžeme setkat se třemi typy cargo terminálů: 

1. Basic Cargo Terminal: jedná se o nejjednodušší koncepci. Terminál je zpravidla 

jednopodlažní, který je jednoduše stavebně řešený, a veškeré manipulační procesy 

jsou vykonávány manuálně. Výhodou tohoto terminálu jsou poměrně nízké investiční 

a provozní náklady na potřebnou techniku.  

2. Mechanized Cargo Terminal: tato koncepce představuje již mechanizovaný 

terminál. Většinou je zapotřebí, aby měl podlahu s větší únosností a je obvykle více 

podlažní stavbou než Basic Cargo Terminal.  V případě tohoto terminálu je 

manipulace s paletami převážně mechanizována využitím vysokozdvižných 

zakládacích vozíků a systémem stohování cargo palet. Částečně je mechanizován  

i systém manipulace s kusovým zbožím.  
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3. Advanced Mega Terminals: tento velkoobjemový terminál je vhodný pro destinace 

s velkými objemy pohybu leteckého carga. Terminál je zpravidla víceposchoďový,  

aby bylo možné kapacitu co nejvíce maximalizovat. Pro tuto koncepci je 

charakteristické, že jsou všechny procesy mechanizovány a celkový administrativní 

proces je vysoce automatizovaný s využitím IT. [4, 7] 

3.2 Námořní nákladní doprava 

Obecně řešeno je námořní doprava naprostým opakem dopravy letecké. Je pomalá,  

ale vzhledem k možnému objemu zásilky velmi levná. Doba přepravy, myšleno z přístavu 

do přístavu, se pohybuje v rozmezí cca 15 dnů z USA, 35 dnů z Číny až po 65 dnů 

z Austrálie. Po moři se obecně přepravují velkoobjemové zásilky, jak celé technologické 

celky (např.: generátory o hmotnosti 250 tun), tak i kontejnerové zásilky, kdy si zákazník 

pronajímá celý kontejner a umístí si do něj veškeré své zboží. Přepravovat se samozřejmě 

dají také kusové zásilky, třeba jedna paleta, která se veze v tzv. sběrném kontejneru,  

kdy si zákazník pronajímá pouze nějakou část kontejneru.  

Balení zásilky, stejně jako v případě letecké dopravy, zařizuje odesílatel. V lodní dopravě 

je balení všeobecně náročnější, ale opět záleží na povaze daného výrobku. Kupříkladu 

textil, který se převáží z Číny bude zabalen jinak než elektronické zařízení, kterému vadí 

nadměrná vlhkost.  

3.2.1 Historie námořní nákladní dopravy 

Námořní dopravu řadíme mezi nejstarší druhy dopravy. Není nám přesně známo,  

ve kterém letopočtu námořní doprava započala svou existenci, víme však, že se po vodě 

přepravovalo mnohem dříve, než začala existovat kolová vozidla. Většina měst, která byla 

odjakživa považována za centra obchodu, vznikala v blízkosti vodních toků právě proto,  

že po vodě bylo odjakživa možné přepravovat větší množství nákladu než po pevnině.  

Poprvé kontejner použila americká armáda během II. Světové války k přepravě vojenského 

vybavení a materiálu, které nebylo v Evropě k dispozici. Když se však podíváme na počátky 

námořní kontejnerové dopravy takové, jak ji známe dnes, musíme se vrátit do roku 1966, 

kdy motorová nákladní loď přepravila 250 plechových skříní z New Yorku do Rotterdamu.  

I přes to, že v samotných počátcích nikdo nezaznamenal, jakou revoluci způsobí tato plavba 

v přepravě zboží, všichni si uvědomovali, že tento způsob přepravy má nespočetné 

množství výhod.  

Šířka a výška kontejnerů byla mezinárodně určena na 8 stop, což je 2438 mm,  

s podmínkou, že měnit se může pouze délka, a to v rozmezí 10 až 40 stop. Námořním 

přepravcům nejlépe vyhovují 40stopé kontejnery, do kterých může být naloženo až 30 tun 
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zboží. Kapacitu kontejnerových lodí počítáme pomocí jednotky TEU (Twentyfoot Equivalent 

Unit), což odpovídá 20stopému kontejneru, který je doposud nejrozšířenějším typem.  

Počátkem 70. let byly lodě nakládány v rozmezí 500 až 800 jednotek TEU. O deset let 

později už vedle severoatlantických linek začala existovat i spojení s Afrikou a Austrálií  

a lodě v této druhé generaci měly kapacitu 1200 až 1500 kontejnerů. Třetí generaci 

reprezentují až 300 m dlouhé tzv. „kontejnerové expresy", které byly schopné na moři 

předehnat i válečné fregaty. Lodě čtvrté generace disponovaly širšími palubami  

a tedy i větší kapacitou, v tomto případě to bylo až 5000 jednotek TEU.  Na linkách 

spojujících Evropu s Japonskem, Hongkongem a Jihokorejskými přístavy docházelo  

k největšímu navyšování kapacity kontejnerových lodí, v roce 2005 se v těch místech 

budovaly přístavy, které byly přizpůsobené pro lodě s nosností až 9000 jednotek TEU. 

Šestá generace odstartovala v roce 2006, kdy byla na moře vypuštěna kontejnerová loď 

Emma Maersk s kapacitou 11 000 TEU a roku 2013 začala sedmá generace, kdy námořní 

lodě musí splňovat ekologické standardy a jsou schopné pojmout až 20 000 TEU. [20, 21] 

3.2.2 Typy nákladních lodí 

Cellular Container Vessel – Mobilní kontejnerová loď 

Loď tohoto typu je speciálně navrhována pro přepravu ISO kontejnerů. Tato plavidla jsou 

stále vyspělejší a vyspělejší, co se týče objemu a rychlosti. Postupně probíhá také 

zdokonalování nakládky a vykládky, což nám umožňuje zkrátit celkovou dobu doručení.  

[22, 23] 

Největšími kontejnerovými loděmi, z pohledu přepravní kapacity jsou: 

• MSC Oscar, Oliver, Zoe a Maya s kapacitou 19 224 jednotek TEU, 

• Maersk Emma s kapacitou 15 200 TEU a Maersk Madrid s kapacitou 20 568 TEU, 

• MOL Triumph s kapacitou 20 170 TEU (první kontejnerová loď, která je schopna 

přepravit více než 20 000 TEU). [21] 
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Obrázek 8 Kontejnerová loď od společnosti MSC (zdroj: [25]) 

  

Break – bulk freighter or General – Merchandise Ships 

Tyto lodě jsou určeny pro přepravu kusového zboží, které je zabaleno na palety, do pytlů 

nebo do beden, s výjimkou tekutin a sypkých hmot. Bývaly to velmi hojně využívané lodě, 

ale dnes se stává čím dál větším trendem spíše kontejnerová přeprava zboží, proto jsou 

tato plavidla využívána pouze zřídka. Stále jsou však obvyklé v částech světa, kde cargo 

přeprava není příliš vyspělá. Přeprava těmito loděmi je velmi náchylná ke zpoždění,  

z důvodu častých problémů spojených s nakládkou a vykládkou.  

S termínem Break-bulk freighter spojujeme také termín označující technologii sloužící  

pro manipulaci s nákladem, která se pro tyto lodě využívá. Jedná se o LOLO  

(lift – on lift – off). Lodě jsou vybaveny vlastním jeřábem, který usnadňuje překládku zboží. 

[22, 23] 

Roll – on roll – off (RORO) vessel 

Tento typ lodě je uzpůsoben pro přepravu kolových prostředků. Jsou vybaveny rampou, 

která jezdí nahoru a dolů, aby prostředky mohly jednoduše najet na loď a posléze zase 

vyjet. RORO lodě jsou principem podobné železniční cargo přepravě, přičemž obvykle jsou 

mnohem větší a mají více palub, aby bylo možné přepravit tisíce prostředků. Typicky  

jsou tyto lodě využívány pro přepravu dopravních prostředků na krátké vzdálenosti  

jako například z Velké Británie do Irska. [22, 23] 

LNG vessel 

Liquefied natural gas (LNG), česky zkapalněný zemní plyn, je mražen na teplotu mínus 

162 °C, což způsobí zmenšení rozměru na 1/600 z objemu v běžných podmínkách.  LNG 
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tankery jsou konstruované tak, že mají několik obrovských kulových kryogenických tanků 

umístěných podél celé délky nosné části trupu lodi. Zkapalněný zemní plyn se přepravuje 

např. z alžírského Arzewu do francouzského přístavu La Havre, z Aljašky do Tokia  

nebo ze severní Afriky do New Yorku. 

Lodní flotila je omezená a současně velmi náročná na údržbu a bezpečnost, také lodní 

terminály pro LNG jsou finančně velmi náročné. [22, 23] 

Combination Ships – kombinované lodě 

Tyto víceúčelové lodě jsou konstruovány pro přepravu různých druhů nákladů najednou. 

Typická kombinovaná loď má několik nákladových prostor, kde se do každé z nich umísťuje 

jiné zboží, ať už je to například dřevo, obilí nebo těžký náklad jako stroje či kontejnery. 

Menší kombi lodě mají často na palubě také jeřáb, aby zvýšily svou mnohoúčelovost  

a mohly si dovolit nakládat ve kterémkoli přístavu. Tento typ lodě je často používán  

na trasách, kde se přepravují pouze malá množství nákladů, jako mezi vyspělými  

a rozvíjejícími se zeměmi, nebo na malé ostrovy (například v jižním Pacifiku  

nebo v Karibském moři). [22, 23] 

Dry-Bulk Carriers – Loď na sypký náklad 

Dry-Bulk carrier je loď, která funguje na principu ropných tankerů, což znamená,  

že je pronajata na celou plavbu. Obecně řečeno jsou tyto lodě určeny k přepravě 

zemědělských produktů, jako je obilí, uhlí, ruda, železo, dřevo nebo cement.  

Někdy se tyto lodě označují termínem oil-bulk-ore (O-B-O) díky jejich přizpůsobivosti  

k nákladu, který převážejí. Není problémem, aby jednu část cesty byly používané  

pro převoz ropy a po důkladném vyčištění opět jako lodě sloužící k převozu zemědělských 

produktů. [22, 23] 

Lodě na sypký náklad ještě dělíme do čtyř hlavních kategorií v závislosti na velikosti: 

Handysize, Handymax, Panamax a Capesize. 

• Handysize 

Tyto menší lodě jsou obecně určeny k převážení sypkého nákladu či surové ropy. Hrubá 

únosnost těchto lodí se pohybuje v rozmezí 10 000 až 30 000 tun.  

• Handymax 

Stejně jako lodě typu Handysize, jsou i tyto určeny k přepravě sypkého nákladu či surové 

ropy s tím rozdílem, že mají větší hrubou únosnost, a to v rozmezí 30 001 až 50 000 tun. 
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• Panamax 

Toto označení se používá pro největší lodě, které jsou však stále schopny proplout 

Panamským průplavem, kterým projde loď s maximální šířkou 32,31 m, maximální délkou 

294,13 m a maximálním ponorem 12,04 m. Hrubá únosnost lodí typu Panamax se pohybuje 

v rozmezí 60 000 až 80 000 tun. Obecně jsou určeny k přepravě kontejnerů,  

přičemž největší kontejnerové lodě v dnešní době mají kapacitu okolo 20 000 jednotek 

TEU, což je asi 300krát více, než největší cargo lodě v roce 1956. [23, 25] 

  

 

Obrázek 9 Vývoj lodí typu Panamax (zdroj: [25]) 

• Capesize 

Loď typu capesize vzhledem ke svým rozměrům není schopna proplout Panamským 

průplavem a musí proplout kolem mysu Horn, pokud chce plout mezi Atlantským a Tichým 

oceánem. Ještě donedávna nedokázaly proplout přes Suezský průplav, takže musely 

využívat cestu kolem Mysu dobré naděje, ale po prohloubení průplavu v roce 2010 je jim již 

umožněno proplout Suezským průplavem. Lodě typu Capesize, určené pro přepravu 

hromadného nákladu, jsou specializované, jelikož 93 % těchto lodí se používá pro přepravu 

železné rudy a uhlí. Velmi velké lodě pro přepravu hromadného nákladu typu Capesize, 

které přesahují hrubou únosnost 200 000t, jsou téměř vždy určeny k přepravě železné rudy. 

[23, 25] 
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3.2.3 Cesty využívané pro lodní přepravu zboží mezi Evropou a Čínou nebo Severní Amerikou 

V případě lodní přepravy můžeme sledovat, že trasy, kterými lodě putují, se soustřeďují  

do tzv. koridorů. Tyto koridory zabírají pouze malou část prostoru moří a oceánů,  

což je pochopitelné. Rozmístění těchto koridorů je dáno potřebami světového hospodářství, 

vyvolanými zejména rozvojem výrobních sil a pokračující globalizaci.  

V praxi se námořní trasy obecně člení do tří skupin: 

1. Východ-západ: trasy mezi průmyslovými centry v Severní Americe, Evropě a Asii. 

2. Sever-Jih: trasy mezi severní a jižní polokoulí, zahrnuje také relaci mezi Evropou  

a Jižní Amerikou, Asií a Austrálií nebo mezi Jižní Amerikou a jihovýchodní Asií. 

3. Regionální a sběrná přeprava: zahrnuje přepravy na krátké vzdálenosti,  

které jsou zajišťovány loděmi s malou kapacitou, např. v rámci moří kolem Evropy,  

v oblasti jihovýchodní Asie, Karibiku apod. [21] 

 

Obrázek 10 Námořní trasy (zdroj: [26]) 

1. Evropa (Česká republika) – Čína 

Pokud je naším úkolem přepravit lodí zboží z Číny do České republiky, bude nutné využít 

také jiný druh dopravy než pouze lodní. Nejlepším řešením je v našem případě dopravit 

náklad do Rotterdamu či Hamburku a poté náklad přeložit na železniční či silniční vozidla.  

Převážná většina přepravních společností volí pro přepravu nákladu mezi Čínou a Evropou 

trasu Šanghaj/ Šen-Čen – Southhampton/Rotterdam/ Hamburk. V případě využití této trasy 

loď pluje přes Adenský záliv a Suezský průplav. Obeplouvání Afriky se v praxi již přestalo 

praktikovat. Celá tato trasa čítá přibližně 20 až 22 tisíc kilometrů a doba přepravy činí  

26 až 35 dní v závislosti na aktuálních podmínkách. Tato trasa je používána  
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již od 19. století. Riziko nebezpečí této trasy spočívá v oblasti Adenského zálivu,  

kde se v minulých letech začaly množit útoky somálských pirátů, což v současnosti naštěstí 

ustává. [20] 

V poslední době se z politických důvodů uvažuje o využívání nové tzv. Severní cesty,  

která by vedla do norského přístavu Kirkenes, který právě z tohoto důvodu poslední roky 

prochází velkými modernizacemi.  Vedle zahnání obav z politické situace na dálném 

východě by si lodě v porovnání s cestou přes Suezský kanál ušetřily tisíce mil. Pokud by se 

v dohledné době také postavil plánovaný podmořský železniční tunel spojující Finsko  

a Estonsko, jednalo by se pak o nejvíce efektivní způsob přepravy zboží mezi Čínou  

a Evropou, který by vedle lodní dopravy využíval také dopravu železniční.  [27] 

2. Evropa (Česká republika) – Severní Amerika (východní pobřeží) 

Hlavní trasy, spojující Severní Ameriku s Evropou vedou severním Atlantikem. Průměrná 

doba přepravy mezi Evropou a východním pobřežím Severní Ameriky je při rychlosti 19 uzlů 

(35 km/h) přibližně 18 dní. Mezi hlavní evropské přístavy v této relaci patří Rotterdam, 

Antvepy, Bremerhaven, Felixstowe a Le Havre.  

Na východním pobřeží Severní Ameriky jsou nedůležitějšími přístavy Norfolk, Boston, 

Charleston a New York. Význam této trasy klesá od 90. let 20. století v souvislosti  

s přesunem výroby z USA a EU do oblastí východní Asie a Latinské Ameriky. Dalším 

důvodem poklesů může být také relativně vysoký růst spotřeby v Asii a Latinské Americe 

vůči USA a Evropě. Pro tuto trasu jsou charakteristické mírně vyšší objemy 

kontejnerizovaného vývozu z Evropy vůči dovozům z USA. [20] 

3.2.4 Průplavy  

Průplav je uměle vytvořená vodní cesta, ať už mezi moři, jezery či řekami, sloužící převážně 

ke zkrácení trasy. Součástí průplavů jsou často různé plavební komory, vodní tunely,  

či lodní zdviže, které lodím pomáhají překonat terénní překážky.  Celosvětově jsou 

nejdůležitějšími Suezský, Panamský a Korintský průplav.  

• Suezský průplav 

Jedná se o 169 km dlouhý kanál na území Egypta, spojující Středozemní a Rudé moře, 

který byl postaven v roce 1869. Průplav je rozdělen na dvě části (severní a jižní) Velkým 

Hořkým jezerem a tvoří hranici mezi Asií a Afrikou.  

Díky tomuto průplavu lodě nemusejí, stejně jako dříve, obeplouvat Afriku kolem Mysu Dobré 

naděje, anebo náklad přes Suezskou šíji přepravovat po zemi. Díky tomuto průplavu  

se cesta z Číny do Rotterdamu zkrátila o 42% a cesta z Číny do New Yorku o 30%. [28] 
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Postupně probíhá rozšiřování, prohlubování a celková modernizace průplavu. K největším 

změnám došlo v letech 2010 a 2015. V roce 2010 byl průplav prohlouben z původních  

18 metrů na 20. Díky tomuto nyní mohou kanálem proplouvat všechny lodě současnosti, 

krom asi třetiny největších supertankerů, které musí stále obeplouvat Afriku starou cestou. 

V roce 2015 bylo 35 km z průplavu rozšířeno a tím bylo docíleno obousměrného provozu. 

Dříve musely lodě plout v konvojích, které se míjely na rozšířených výhybnách, dnes mohou 

plout nezávisle celou cestu oběma směry. Tím se kapacita průplavu téměř dvojnásobně 

zvýšila, snížila se doba čekání z tehdejších 11 hodin na 3 hodiny a celková doba plavby 

průplavem se zkrátila na 10 hodin. [29] 

 

Obrázek 11 Porovnání vzdálenosti trasy přes Suezský průplav a starou cestou kolem Mysu Dobré naděje 

(zdroj:[28]) 

• Panamský průplav 

Tento námořní průplav se nachází ve Střední Americe, vede skrz Panamskou šíji a spojuje 

Karibské moře a Tichý oceán. Kanál je dlouhý 81,6 km a široký 150 až 305 m. Řadí se mezi 

největší a nejobtížnější inženýrské projekty, které kdy byly realizovány. Po otevření v roce 

1914 začal hrát klíčovou roli v námořní dopravě.  

Od roku 2010 do roku 2016 se ustavičně pracovalo na rozšíření průplavu, aby bylo možné 

proplutí lodí s velkou tonáží, tzv. Post – Panamax Ships (viz. kapitola 3.2.2).  [28] 
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• Nikaragujský průplav 

Nikaragujský průplav by měl v budoucnosti představovat nové spojení mezi Atlantikem  

a Pacifikem a konkurovat Panamskému průplavu. Jeho stavba započala koncem roku  

2014 a měla být dokončena koncem roku 2019, ale podle dosavadních informací bude 

stavba spíše ještě prodloužena.  

Kanál v Nikaraguji by měl být delší, širší i hlubší než 700 km vzdálený Panamský průplav. 

Trasa vodní cesty bude částečně vedena přes jezero Nikaragua. [30] 

 

 

Obrázek 12 Mapa znázornění Nikaragujského a Panamského průplavu (zdroj: [33]) 

3.2.5 Námořní přístavy 

Námořní přístavy tvoří páteř mezinárodního obchodu a jsou jeho klíčovými logistickými uzly. 

Hlavní funkcí námořních přístavů je nabízet služby související s pohybem nákladu  

(např.: nakládka a vykládka) a lodí. 

V Číně se nachází 10 z 20 nejvytíženějších přístavů světa. Na rozdíl od Číny, evropské 

přístavy se v tomto seznamu objevily pouze tři – Rotterdam, Hamburk a Antverpy.   

Je samozřejmé, že Čína je v lodní přepravě světová velmoc a zajímavý fakt je ten,  

že většina zboží, které je z Číny vypraveno, směřuje právě k nám do Evropy.  

Největší přístav na světě se nachází v Čínském Šanghaji, na jeho plochu by se vešlo  

470 fotbalových hřišť a ne nadarmo se říká, že tímto přístavem projdou téměř všechny věci, 

které máme.  
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Tabulka 2 TOP 20 největších kontejnerových přístavů Světa (zdroj: autor, s použitím dat z [31]) 

pořadí přístav, stát 
průchod kontejnerů v letech 2011-2015 [milion 

jednotek TEU] 

    2015 2014 2013 2012 2011 

1 Shanghaj, Čína 36,54 35,29 33,62 32,53 31,74 

2 
Singapore, 

Singapur 
30,92 33,87 32,60 31,65 29,94 

3 Shenzen, Čína 24,20 24,03 23,28 22,94 22,57 

4 
Ningbo-

Zhoushan, Čína 
20,63 19,45 17,33 16,83 14,72 

5 
Hong Kong, 

Čína 
20,07 22,23 22,35 23,12 24,38 

6 
Busan, Jižní 

Korea 
19,45 18,65 17,69 17,04 16,18 

7 Qingdao, Čína 17,47 16,62 15,52 14,50 13,02 

8 
Guangzhou 

Harbor, Čína 
17,22 16,16 15,31 14,74 14,42 

9 
Jebel Ali-Dubai, 

SAE 
15,60 15,25 13,64 13,30 13,00 

10 Tianjin, Čína 14,11 14,05 13,01 12,30 11,59 

11 
Rotterdam, 

Netherlands 
12,23 12,30 11,62 11,87 11,88 

12 
Port Klang, 

Malajsie 
11,89 10,95 10,35 10,00 9,60 

13 
Kaohsiung-

Taiwan, Čína 
10,26 10,59 9,94 9,78 9,64 

14 Antwerp, Belgie 9,65 8,98 8,59 8,64 8,66 

15 Dalian, Čína 9,45 10,13 10,86 8,92 6,40 

16 Xiamen, Čína 9,18 8,57 8,01 7,20 6,47 

17 

Tanjung 

Pelepas, 

Malajsie 

9,10 8,50 7,63 7,70 7,50 

18 
Hamburg, 

Něměcko 
8,82 9,73 9,30 8,89 9,01 

19 
Los Angeles, 

USA 
8,16 8,33 7,87 8,08 7,94 

20 
Keihin Ports, 

Japonsko 
7,52 7,85 7,81 7,85 7,64 
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3.2.5.1 Obchod České republiky se zámořím – námořní přístavy 

Z důvodu geografické polohy České republiky, společnosti, které se zabývají mezinárodní 

přepravou zboží z a do ČR, využívají námořní přístavy blízkých přímořských států.  

V současné době je mezinárodní obchod ČR se zámořím realizován cca přes  

12 evropských námořních přístavů.  Spojení s těmito námořními přístavy je realizováno  

po silniční, železnici nebo omezeně i po řece.  

Nejvíce využívaným přístavem pro dovoz a vývoz kontejnerizovaného zboží z a do ČR je 

samozřejmě Hamburk a Bremenhaven v sousedním Německu, poté Koper ve Slovinsku  

a Rotterdam v Nizozemí.   

Graf 1 Podíly vybraných evropských námořních přístavů na vývozu a dovozu kontejnerizovaného zboží z a do 
ČR se zámořím za rok 2013 (v %, v TEU) [zdroj: Hafen Hamburg Marketing e.V. 2014] 

 

4. Technologie nákladní námořní a letecké přepravy zboží 

4.1 Kontejnerová přeprava zboží 

Kontejner je standardizovaná intermodální přepravní jednotka, která funguje také jako 

přepravní obal.  Využívá se především v lodní, silniční a železniční přepravě zboží. 

Kontejner má mnoho výhod – usnadňuje manipulaci se zbožím, je uzpůsoben ke stohování 

do několika vrstev nad sebou a dá se opakovaně použít.  
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21%
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4.1.1 Kontejnery využívané v lodní přepravě zboží 

Technicky se jedná o přesně standardizovaný a unifikovaný předmět, který má dle normy 

mezinárodní organizace standardizací ISO, následující klíčové charakteristiky: 

• 3 běžné délky: 20, 40 a 45 stop (6,1 m; 12,2 m a 13,7 m), 

• výška: 8 stop a 6 palců (2,59 m); specifický je tzv. High – cube container, který je 

zvýšený o jednu stopu, 

• šířka: 8 stop (2,44 m), 

• hmotnost kontejneru: 2,5 až 4 tuny, 

• hmotnost nákladu: cca 25 tun. [32] 

Tabulka 3 Porovnání nejčastěji používaných ISO kontejnerů (zdroj: autor s použitím dat z [32]) 

Typ kontejneru 20' 40' 40' High Cube 

(HC) 

Technické údaje [stopa] 

(délka x šířka x výška) 

20' x 8' x 8,6 ' 40' x 8' x 

8,6' 

40' x 8' x 9,6' 

Vnější rozměry [mm] 

(délka x šířka x výška) 

6 058 x 2 438 

x 2 591 

12 192 x 2 

438 x 2 591 

12 192 x 2 438 

x 2 894 

Vnitřní rozměry [mm] 

(délka x šířka x výška) 

5 867 x 2 330 

x 2 350 

11 980 x 2 

330 x 2320 

11 988 x 2 330 

x 2 655 

Kapacita cca [m3] 33 67 70 

Váha [kg] 2 200 - 2 500 3 900 -  

4 000 

4 100 

Nosnost [kg] 21 800 -  

28 000 

26 000 26 000 

 

Objem kontejnerové přepravy se udává v mezinárodní jednotce TEU (Twenty – foot 

Equivalent Unit), která odpovídá kontejneru o velikosti 20 stop.  

V námořní přepravě se nejčastěji používají tzv. rejdařské 40' kontejnery, které se označují 

termínem Forty-foot Equivalent Unit (FFE/FEU). 

Na zevnějšek kontejneru se zaznamenává řada informací, potřebných pro přepravu. Jedná 

se o schválení kontejneru pro přepravu pod celní uzávěrou, identifikace kontejneru  

(BIC Code), označení typu kontejneru a schválení konstrukce kontejneru dle Mezinárodní 

úmluvy pro bezpečné kontejnery. [21,32] 
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BIC CODE  

Mezinárodní označení, které jednoznačně identifikuje kontejner na základě celosvětově 

platného kódu, který přiděluje Bureau International des Containers et du Transport 

Intermodal.  

Kód se skládá z třípísmenné identifikace vlastníka kontejneru, dále je písmeno označující 

kategorii kontejneru. Následuje šestimístné sériové číslo a za ním jedna kontrolní číslice. 

[33] 

  

 

Obrázek 13 BIC Code (zdroj: [33]) 

Smart containers 

Díky stále lepším inovacím v IT technologiích jsme dnes schopni sledovat velké množství 

proměnných faktorů v průběhu celé cesty kontejneru. Tato získaná data, jako například 

poloha, teplota uvnitř kontejneru či kontrola zavřených dveří, pomáhají přepravním 

společnostem předejít poškození či zničení zásilek. 

4.1.2 Kontejnery využívané v letecké přepravě zboží 

Stejně jako v jiných typech dopravy, i v letecké nám pro snazší přepravu slouží kontejnery. 

Zatímco technické parametry kontejnerů, které jsou používány v námořní a pozemní 

dopravě se řídí dle norem Mezinárodní organizace standardizací ISO, problematiku 

speciálních přepravních obalů pro leteckou dopravu popisují normy Mezinárodního 

sdružení leteckých přepravců IATA.  

Pro leteckou přepravu nákladů se používají kontejnery, které se označují zkratkou ULD 

(Unit Load Devices). Kontejner je vyroben tak, aby byl objem nákladového prostoru využitý 

co nejefektivněji. Má tvar kvádru a v závislosti na tom, zda je určen pro přepravu na spodní 

nebo horní palubě, má zkosené spodní nebo horní boční hrany. Pro naložení nákladu  
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do kontejneru se složí dveře, které jsou buď na jedné nebo na obou stranách kontejneru. 

V některých případech dveře nahrazuje plachta, což nám sníží hmotnost kontejneru.  

ULD obaly se používají jak pro přepravu v letadlech s širokým trupem, tak i v letadlech  

s trupem úzkým. Podle tohoto kritéria dělíme kontejnery do dvou skupin. Do první spadají 

větší, tzv."širokotrupé" letouny, kterými jsou především Boeing 747 či 777, Airbus A300, 

A310, A330 či A340 a McDonnell Douglas DC-10. Do druhé skupiny řadíme letadla s úzkým 

trupem, jako je Airbus A320 nebo Boeing 737.Letadla, která jsou uzpůsobená pro přepravu 

jednotek ULD, mají na palubě speciální válečkové dráhy určené pro snadnou manipulaci  

s nákladem. Stejně jako kontejnery pro námořní a pozemní přepravu, i ULD kontejnery se 

dají stohovat. [7, 34] 

4.2 Paletizace zboží 

Paleta je nosná plošina, která slouží jak k uložení, tak i k fixaci zboží a snadné manipulaci 

při nakládce a vykládce.  Podle použitého materiálu lze palety rozdělit na dřevěné, kovové 

a plastové.  

Základní rozměr palety je dle ISO norem 1 200 x 1 200 mm. V Evropě je však nejčastěji 

používaná tzv. europaleta, která má rozměry 1200 x 800 x 144 mm. Hmotnost samotné 

palety je cca 20 kg a její nosnost je obvykle 1 000 až 2 000 kg. Europaleta je typ výměnné 

palety, což znamená, že po složení přepravovaného zboží se europaleta nevrací zpět 

k odesílateli, ale je na ní naloženo jiné zboží nebo je předána spediční firmě.  

Dále známe tzv. US palety a v neposlední řadě také palety atypických tvarů. Velkou 

výhodou palet je, že se stejně jako kontejnery dají stohovat. [35] 

4.2.1 Bezpaletová technologie 

Do kategorie bezpaletových technologií řadíme zařízení, které nám umožňuje manipulaci 

se zbožím, které je místo na paletě, umístěno na speciální kartonové podložce,  

tzv. slip-sheet. Slip-sheet paleta je vyrobena ze speciálního kraftového papíru tak,  

aby dokázala odolávat vysokým tahovým silám. Hmotnost podložky je cca 400 – 700 g/m2, 

tloušťka je od 0,6 do 1,3 mm. Slip – sheet je možné použít opakovaně, většinou se však 

používá pouze jednorázově. Bezpaletová technologie zefektivňuje způsob nakládky  

i využití nákladového prostoru či skladových prostorů. K uchopení nákladu slouží speciálně 

vyvinuté nástavce PUSH PULL.  

Bepaletová technologie slip – sheet má dvojí využití. Dá se použít jako podklad pro zboží, 

stejně jako europaleta, ale také jako oddělovací podložka mezi jednotlivými vrstvami zboží.  
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Výhody bezpaletové technologie: 

• nižší pořizovací cena (slip – sheet paleta je přibližně o 60% levnější než klasická 

dřevěná euro paleta), 

• nižší hmotnost, což nám zaručí nižší cenu při transportu (slip – sheet váží max. 1 kg, 

dřevěná paleta 20 kg – proto se slip – sheety využívají hodně v letecké přepravě 

zboží), 

•  úspora nákladních a skladových prostor (1 000 slip – sheet palet využije prostor  

o velikosti 1 m3, zatímco 1 000 dřevěných euro palet potřebuje cca 70 m3). [35] 

 

Obrázek 14 Důkaz, že 1000 Slip – sheet nám zabere přibližně stejný prostor jako 10 palet (zdroj: [36]) 

 

4.3 Logistické technologie a procesy přepravy  

Logistických technologií a procesů přepravy využívaných v lodní a letecké přepravě zboží 

je nespočet. Já se v mé práci zabývám pouze těmi, které jsou z pohledu charakteru práce 

nejzajímavější. 

4.3.1 Door to door 

Nejčastějším způsobem přepravy je tzv. Door to door neboli přeprava z domu do domu. 

Celý proces přepravy od prodejce až k zákazníkovi má za úkol přepravce. Běžně  

se kontejnery naloží na kamion či železniční vozidlo, poté jsou dopraveny do přístavu,  

kde se nalodí a z cílového přístavu jsou poté opět buď po železnici, nebo po silnici 

přepraveny k zákazníkovi. Podobným způsobem je tzv. port to port, kdy přepravce 

dopravuje náklad pouze z přístavu do přístavu. Podtypem těchto způsobů přeprav je door 

to port nebo port to door. V tomto případě logistická společnost obstarává přepravu pouze 

ode dveří odesílatele do přístavu určeného objednatelem nebo opačně. [37] 
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4.3.2 Problémy s „poslední mílí“ 

Poslední míle neboli Last Mile je termín, který se používá v dodavatelském řetězci,  

ale také i v dopravním plánování pro popis pohybu zboží (lidí) od dopravního terminálu  

do cílové destinace. Zatímco globální logistický systém je schopen bez problémů přepravit 

velké objemy zboží nákladními loděmi, tak problém nastává v posledních pár kilometrech, 

kdy nastává doručování daného zboží až na místo určení zákazníkem.   

Dodávky na poslední míli jsou dnes problémem velké řady podniků, zvláště e-shopů,  

které se zabývají doručováním od skladu k zákazníkovi. Vzhledem k čím dál větší 

náročnosti a pohodlnosti zákazníků se firmy neustále snaží nabízet stále rychlejší  

a efektivnější průběh doručování zboží. [38] Mezi nejčastější problémy při doručování  

na poslední míli patří: nesprávná adresa, potíže s hledáním dané adresy, nezastihnutí 

zákazníka doma, apod. Všechny tyto problémy jsou velmi závislé na celkových nákladech 

doručování, proto se všechny doručovací společnosti snaží o začlenění co nejnovějších 

technologií pro optimalizaci těchto služeb. 

4.3.3 Způsoby nakládání zboží do kontejneru 

FCL (Full Container Load) - celokontejnerová přeprava, kdy odesílatel má zboží takové 

velikosti, aby zaplnilo celý objem kontejneru 

LCL (Less than Container Load) - kusová přeprava zboží, kdy odesílatel má zboží  

o velikosti, které nezaujímá celý objem kontejneru. Tento typ přepravy je velmi výhodný  

pro přepravu kusového zboží pro odesílatele a objednatele, kteří nelpějí na rychlém 

doručení. Kusové zásilky jsou doručovány do přístavu či nějakého terminálu a poté jsou 

postupně nakládány do tzv. sběrného kontejneru. Teprve, až když je kontejner zcela 

naplněn, tak je přepraven. [20] 

4.4 Ceny v letecké a lodní přepravě zboží 

Ceny přepravného se v letecké a lodní dopravě velice liší. Je samozřejmé, že vyšší bude 

cena letecké přepravy zboží, a to zpravidla přibližně 12-16 krát vyšší. Zatímco letecká 

doprava je výhodná zejména pro hodnotnější a nízkoobjemové zásilky, u kterých je důležitá 

rychlá doba dodání, u lodní dopravy platí pravý opak. 

4.4.1 Cenotvorba v letecké přepravě zboží 

Cenová politika aplikovaná v letecké zbožové přepravě se značně lidí od cenové politiky 

přepravy cestujících [7]. Cena za přepravu zboží může být stanovena buď v závislosti  

na hmotnosti nákladu nebo jeho objemu. Někdy může být také stanovena pevná částka  

za přepravní jednotku (kontejner či paleta), která je odvozena od nákladů na vykonání letu. 

Tarify pro leteckou dopravu vychází z předpisů IATA, které jsou vydávány v anglickém 
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jazyce v knižní formě (TACT - The Air Cargo Tariff) a to dvakrát za rok. Tarify, které udává 

společnost IATA, se řídí i dopravci, kteří nejsou členy mezinárodní organizace IATA.  

O výši přepravného dále rozhoduje spousta faktorů. Těmi nejdůležitějšími jsou: 

• váha, objem (prostorový), voluminéznost (poměr váha: objem), 

• celkové přepravované množství, 

• způsob uspořádání zboží - palety nebo kontejnery, 

• druh zboží (určité zásilky mají speciálně stanovené ceny), 

• sezona (proměnlivost poptávky v závislosti na nabídce - např. před Vánoci se ceny 

za přepravu mohou vyšplhat opravdu vysoko, 

• konkurence na trhu, 

• speciální požadavky na dobu doručení a zacházení se zbožím [20]. 

Součástí tarifů nejsou poplatky za vedlejší výkony pozemních služeb, které si individuálně 

stanoví jednotlivé letecké společnosti.  

4.4.2 Cenotvorba v lodní přepravě zboží 

Nastavení ceny za přepravní služby a schopnost liniového rejdaře ji přizpůsobovat 

aktuálním tržním podmínkám jsou klíčovými faktory konkurenceschopnosti, dlouhodobého 

přežití na trhu. [Rodrigue, 2013] 

Stejně jako v letecké přepravě zboží, tak i v lodní, rozhoduje o výši ceny přepravného celá 

řada faktorů. Hlavními položkami jsou: 

• sazba námořního dopravného, 

• přepravní náklady pozemních dopravců, 

• terminálové poplatky, 

• poplatky za proplutí průplavem, 

• poplatky, související s přepravou nestandardního nákladu,  

• poplatky týkající se obalů - palety, kontejnery (nutná fumigace, čištění apod.). [20] 

Při výpočtu přepravného je velmi významná tzv. BAF přirážka. Jedná se o cenový koeficient 

sloužící k vyrovnání aktuální ceny paliva na daném trhu. Zajímavé je, že si každý rejdař tuto 

přirážku určuje samostatně - nelze uplatňovat žádné kartelové dohody. Mezi faktory BAF 

patří: spotřeba paliva, doba námořní přepravy, faktor nerovnováhy mezi různými trasami, 

změna ceny paliva v daném období a očekávaná cena paliva v budoucnosti.  

Cena, kterou zákazník platí rejdaři za přepravu, se zpravidla odvíjí od toho, jaký náklad 

převážíme. Pro zákazníky, kteří chtějí přepravit zboží o velké hodnotě, není cena přepravy 
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až tak rozhodujícím faktorem, jako například pro zákazníky, kteří chtějí přepravit zboží  

o nízké ceně (bavlna, vlna, pryž, víno apod.). 

I přes fakt, že je lodní přeprava nejlevnějším druhem přepravy velkoobjemového zboží  

na dlouhé vzdálenosti, rejdařské společnosti se stále snaží ceny ještě více snižovat. 

Trendem se v poslední době stal tzv. slow steaming, jehož cílem je snižování rychlosti.  

Díky nižší rychlosti dochází ke značné úspoře paliva, které představuje asi 50% celkových 

nákladů na přepravu. Samozřejmě má i tento způsob šetření svá úskalí. Starší kontejnerové 

lodě jsou konstruovány na určitou rychlost a při snížení rychlosti se sníží i otáčky a z tohoto 

důvodu dochází k většímu opotřebení některých částí motorů. Tímto se rejdařským 

společnostem zvyšují tzv. příležitostní (oportunitní) náklady na opravy. [20, 21] 

4.5 Dokumenty potřebné pro přepravu zboží 

Jak v letecké, tak i námořní nákladní dopravě, je nutné pro přepravu zboží vystavit jisté 

dokumenty. V případě lodní dopravy se jedná o náložný list neboli konosament, v letecké 

pak stejně jako v ostatních druzích dopravy list nákladní.  

4.5.1 Letecký nákladní list (Air waybill – AWB) 

Letecký nákladní list je dokladem o převzetí zboží k přepravě, který doprovází zásilku  

od okamžiku jejího převzetí dopravcem až do jejího vydání příjemci.  

Celý proces probíhá tak, že odesílatel nebo agent předá dopravci písemné „Pokyny  

pro vystavení leteckého nákladního listu“ a poté dopravce potvrdí převzetí zboží k přepravě 

vrácením potvrzeného originálu leteckého nákladního listu. Odesílatel je také povinen 

předat dopravci zvláštní písemné pokyny pro přepravu zvláštních druhů zboží v souladu 

s předpisy. Odesílatel je odpovědný za správnost a úplnost údajů uvedených v leteckém 

nákladním listu  a je odpovědný za škodu, kterou dopravce utrpí proto, že údaje a prohlášení 

odesílatele o zboží byly nepřesné či neúplné. 

Z právního hlediska se jedná o potvrzení smlouvy, která byla uzavřena mezi odesílatelem 

a leteckým dopravcem pro přepravu zboží. Teoreticky by tento doklad dal přirovnat 

k letence pro přepravu cestujících.  

V rámci programu zjednodušování a zmodernizování procesů připravila asociace IATA 

systém E-freight. Tento systém nahrazuje dvě třetiny papírových dokumentů, které jsou 

nezbytné pro leteckou nákladní přepravu, elektronickými zprávami. Výsledkem tohoto 

projektu jsou především nižší náklady, rychlejší vyřízení, vyšší přesnost a bezpečnost. [7] 
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5.2.2 Konosament – Bill of Landing (B/L) 

Konosament, jinak také nákladný list, je cenný dokument používaný pro přepravu nákladů 

po moři. Má nezastupitelný význam především v liniové námořní přepravě, ale využívá se 

také v trampové námořní přepravě a dílčím způsobem i v dopravě kontejnerové.  

Pro majitele tento dokument představuje přepravní doklad i právo disponovat s nákladem.  

Konosament vydává dopravce, který dopravu po moři provádí. Údaje, které mají být 

v konosamentu napsány, je odesílatel povinen dopravci písemně sdělit.  

Existují čtyři typy konosamentů, a to: námořní, multimodální, naloďovací a přejímací. 

Námořní konosament kryje pouze přepravu po moři (tzv. port to port) a multimodální 

konosament kryje přepravu nejen po moři, ale i dále, až do konečného místa určení. 

Naloďovací neboli palubní konosament osvědčuje nalodění na palubu lodi (tzv. on board), 

přejímací konosament (receipt for carriage) vystavuje dopravce po převzetí nákladu 

k přepravě, ale ještě před jeho naložením na loď. V praxi se většinou používá naloďovací 

konosament, přejímací nikoliv. [20] 

4.6 Podmínky pro přepravu zboží INCOTERMS 

INCOTERMS, International Commercial Terms, jsou mezinárodní obchodní podmínky  

pro přepravu zboží, které upravují platby za dopravu, rizika a povinnosti mezi dopravcem, 

kupujícím a prodávajícím. Tyto podmínky se používají v mezinárodních kupních 

smlouvách.  

Byly vydány Mezinárodní obchodní komorou (ICC) pro usnadnění mezinárodního obchodu. 

Prakticky na tyto podmínky INCOTERMS obchodník odkazuje přímo ve smlouvě 

mezinárodního obchodního styku. Z hlediska řízení jsou INCOTERMS smluvním 

obchodním standardem, který akceptují vlády, právní autority a obchodní společnosti  

po celém světě. [20] 

Doložky INCOTERMS upravují především: 

• způsob, místo a okamžik předání zboží kupujícímu, 

• způsob, místo a okamžik přechodu výloh a rizik z prodávajícího na kupujícího, 

• další povinnosti stran při zajišťování dopravy, průvodních dokladů, kontroly, pojištění, 

celního odbavení apod. [39] 
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5.Specifikace přepravy vybrané zakázky 

S pomocí dat ze společnosti DSV Air & Sea s.r.o., jsem si pro specifikaci přepravy vybrané 

zakázky zvolila přepravu deskových her. Deskové hry vozí pro firmu Albi především  

po moři, ale výjimečně také letecky.  

5.1. Balení zakázky 

V případě přepravy deskových her bude balení pro přepravu jak lodí, tak i letadlem totožné. 

Jednoduše se zboží pouze naskládá do kartonových krabic, poté se kartonové krabice 

vyskládají na paletu a nakonec se celá paleta s krabicemi obalí folií, aby nám to tvořilo 

celek.  

Balení zásilek z 99% zajišťuje sám zákazník, jelikož nejlépe zná povahu výrobku, takže ví, 

jak nejlépe daný produkt zabalit, aby nedošlo k poničení během přepravy.  

Kupříkladu zásilky, které podléhají korozi, či nesmí navlhnout, se musí přepravovat  

ve speciálních "seaworthy" obalech, kdy se pro přepravu používají speciální dřevěné bedny 

a vakuová folie. [40] 

5.2 Trasy přepravy zásilky 

Při trasování zásilek vycházíme z procesu přepravy Port to Door, neboli z přístavu  

až do domu. V mém případě se jedná o doručení z přístavu v čínské Šanghaji a New Yorku 

v Severní Americe do skladu firmy Albi v Červeném Kostelci, takže pro přepravu budeme 

muset využívat větší množství dopravních prostředků než jen loď a letadlo.  

V lodní letecké přepravě budeme využívat přístav v Hamburku a v případě letecké dopravy 

pak Letiště Václava Havla v Praze.  

5.2.1 Průběh cesty s využitím námořní dopravy 

• Trasa Šanghaj – Hamburk  

Tato trasa je vedena z Čínského přístavu v Šanghaji do západoevropského Hamburku. 

S pomocí internetové aplikace searoutes.com a webové stránky společnosti Maersk jsem 

vytvořila přesnou trasu z čínského přístavu v Šanghaji do německého přístavu v Hamburku.  

Linky z Číny do Evropy jsou vedeny následující trasou: Žluté moře – Východočínské moře 

– Jihočínské moře – Singapurský průliv – Malacký průliv – Indický oceán – Arabské moře 

– Adenský záliv – Rudé moře – Suezský průplav – Středozemní moře – Gibraltarský průliv 

– Atlantský oceán – Lamanšský průliv – Severní moře.  
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Linek, které směřují z Číny do Evropy, vede samozřejmě více, ale všechny jsou víceméně 

vedeny podobnou cestou s tím rozdílem, že každá linka obsluhuje jiné přístavy, takže tímto 

způsobem dochází k určitým minimálním odbočkám od hlavní trasy. 

Námořní vzdálenost se mezi přístavem Šanghaj a západoevropskými přístavy pohybuje 

v rozmezí 19 000 až 21 000 km. Celková cesta z šanghajského do hamburského přístavu 

trvá přibližně 30 až 35 dní. 

 

Obrázek 15 Mapa trasy z Číny (Šanghaj) do západní Evropy (Hamburk) (zdroj: autor s použitím [41, 42]) 

• Trasa New York – Hamburk  

Tato trasa je vedena ze Severní Ameriky, přesně z přístavu v New Yorku  

do západoevropského Hamburku. 

Stejně jako v případě mé první trasy, i pro vygenerování námořní cesty z amerického New 

Yorku do německého Hamburku jsem použila internetovou aplikaci searoutes.com  

a webovou stránku rejdařské společnosti Maersk. 

Linky ze Severní Ameriky do Evropy jsou obvykle vedeny následující trasou: Severní 

Atlantský oceán – Severní ledové moře, další možností je proplout přes Lamanšský průliv. 

V případě generování trasy vždy záleží na tom, ve kterých přístavech je potřeba cestou 

případně zastavit. Námořní vzdálenost je mezi přístavem v New Yorku a přístavem 

v Hamburku cca 7 000 km a celková cesta trvá cca 15 až 20 dní.  
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Obrázek 16 Mapa trasy ze Severní Ameriky (New York) do západní Evropy (Hamburk) „severní“ cestou 
(zdroj: autor s použitím [41, 42]) 

Obrázek 17 Trasa ze Severní Ameriky (New York) do západní Evropy (Hamburk) přes Lamanšský 
průliv (zdroj: autor s použitím [41, 42]) 

 

• Přístav Hamburk - sklad Albi v Červeném Kostelci  

Pro přepravu z Hamburku do Červeného Kostelce se nejvíce využívá doprava železniční  

a poté také kamionová. V případě kamionové přepravy je celý tento proces poměrně 

jednoduchý. Kontejner se po celním odbavení v přístavu naloží na kamion, odkud dojede 
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až do České republiky, kde se vyloží. U železniční přepravy je to trošku složitější. Nákladní 

vlak musí jet přes vlakové terminály, a to v závislosti na místě vykládky. Cílová stanice  

pro námi přepravované deskové hry se nachází v Červeném Kostelci, který je nejblíže 

vlakovému terminálu v České Třebové, kam celková cesta z Hamburku včetně nutných 

záležitostí trvá přibližně 3 dny. Vlaková přeprava tedy končí v tomto místě, kde je přeložena 

na kamion a takto již dorazí až k zákazníkovi do Červeného Kostelce. Celní kontrola  

a následné proclení probíhá buď na celnici cestou do skladu v Červeném Kostelci  

nebo přímo v terminálu v České Třebové.  

Průběh cesty s využitím letecké dopravy 

5.2.2 Průběh cesty s využitím letecké dopravy 

Cesta zásilky letadlem je několikrát rychlejší a zároveň i dražší než doprava námořní. 

V případě letecké přepravy zboží nastává problém ohledně dostupných kapacit. Nejhorší 

situace nastává v období před Vánoci, kdy výrazně roste počet zásilek, které mají být 

přepraveny. Vzhledem k velké poptávce samozřejmě rostou také ceny přepravy,  

a to dokonce několikanásobně.  

• Šanghaj – Letiště Václava Havla  

Trasa zásilky z Číny do České republiky činí cca 8539 km (vzdušnou čarou) a délka celé 

cesty je přibližně 2 dny.   

Naše zásilka z letiště Shanghai Pudong přiletí na letiště Václava Havla do Prahy. 

• New York – Letiště Václava Havla  

Trasa zásilky z New Yorku do České republiky činí cca 6569 km (vzdušnou čarou) a délka 

se pohybuje stejně jako v případě cesty z Číny cca 2 dny.  

• Letiště Václava Havla – sklad Albi v Červeném Kostelci 

Pro přepravu z Letiště Václava Havla jsme vzhledem ke skutečnosti, že Letiště v Praze 

nemá přístup k železnici, odkázáni pouze na dopravu kamionovou. Celý proces probíhá 

velice jednoduše. Na letišti po celním odbavení vyzvedne zboží smluvená sběrná služba  

a dopraví ho do skladu v Červeném Kostelci.  
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5.3 Ekonomické dopady 

Pokud se zaměříme na rozdílnost cen přepravy deskových her společnosti z Číny  

nebo Severní Ameriky do Evropy za požití lodi nebo letadla, tak zjistíme, že rozdíly jsou fakt 

obrovské. Ceny za přepravu jsem získala od společnosti DSV Air&Sea,  

která se, jak už z názvu vyplývá zabývá právě lodní a leteckou přepravou zboží.  

Ve své práci „přepravuji“ dvě EURO palety klasických rozměrů. Každá z nich má hmotnost 

500 kg, celkově tedy manipulujeme se zbožím o hmotnosti 1000 kg. V případě námořní 

přepravy budou naše palety naloženy do LCL kontejneru, takže naše zboží bude naloženo 

do tzv. sdíleného kontejneru a přepraven spolu se zbožím od dalších přepravců.  

Tabulka 4 Ceny za přepravu z Číny či Severní Ameriky do Evropy (uvedené pouze z letiště na letiště či z 
přístavu do přístavu, bez poplatku za pojištění, který činí 0,3 % z hodnot přepravovaného zboží) (zdroj: autor, 

s použitím dat od společnosti DSV Air&Sea) 

 
Námořní přeprava Letecká přeprava  
přístav Hamburk letiště Václava Havla v 

Praze 

Severní Amerika – 
New York 

600 EUR 2500 EUR 

Čína – Šanghaj 550 EUR 2800 EUR 

 

Tabulka 5 Ceny přeprav z přístavu či letiště do skladu v Červeném Kostelci (zdroj: autor, s použitím dat od 

společnosti DSV Air&Sea) 

 
Sklad Albi - Červený Kostelec 

 kamionová doprava železniční doprava 

přístav Hamburk 1100 EUR 798 EUR* 

letiště Václava Havla v 
Praze 

- - 

*cena dopravy je uvedena včetně překládky na kamion na vlakovém terminálu v České Třebové a také následné 

cesty kamionem do skladu v Červeném Kostelci 

Jak můžeme vidět v tabulce č.4, ceny přepravy stejnými dopravními prostředky mezi Čínou 

nebo Severní Amerikou a Evropou se nijak markantně neliší. Jediný velký rozdíl je však 

v použitém druhu dopravy, proto je samozřejmé, že pro námi přepravované deskové hry  

se vyplatí lodní doprava, proto se velmi vyplatí co nejlépe předvídat objemy prodaného 

zboží, aby byl vždy dostatečný čas na přepravu zboží lodí.  

V tabulce č. 5 jsou uvedeny ceny přepravy z přístavu Hamburk do skladu Albi v Červeném 

Kostelci, ze kterých jasně vyplývá, že nejlepším ekonomickým řešením je využít železniční 

dopravu. Cenu dopravy z Letiště Václava Havla se mi bohužel nepodařilo zjistit,  

ale je jisté, že bude uskutečněna kamionovou přepravou, vzhledem k nenávaznosti Letiště 

Václava Havla na železnici.  
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5.4 Ekologické dopady  

Tvrzení, že je některá doprava ekologická je samo o sobě protimluv. I přes veškeré snahy 

o co nejekologičtější dopravu však stále i v dnešní době naprostá většina nákladních 

dopravních prostředků potřebuje k provozu fosilní paliva a jejich spalování má vždy 

negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí.   

Obecně se dá říci, že letecká doprava z hlediska ekologie vůbec nepřipadá v úvahu, 

zatímco lodní doprava je brána jako nejekologičtější druh dopravy. Skutečnost je však 

poměrně složitější.  

Sektor vodní dopravy podle odhadu ročně vyprodukuje 1 miliardu tun CO2 a odhaduje se, 

že do roku 2050 se tento objem zvýší až na 1,6 tun CO2. Velké kontejnerové lodě jsou 

poháněny obřími motory o výkonu před sto tisíc koní, které jsou v provozu 24 hodin denně 

přibližně 280 dní v roce. Nejzávažnějším problémem je palivo, které pohání motory velkých 

kontejnerových lodí. Lodní palivo obsahuje tisíckrát více síry než běžný diesel a je směsí 

méně rafinovaných a levnějších vodních produktů včetně motorové nafty, těžkého topného 

oleje a zkapalněného zemního plynu. Nejvíce rizikovým je těžký topný olej, který je těsně 

před asfaltem jedním z posledních zbytků, které vznikají rafinováním nafty.   

Co se týče emisí CO2, který vzniká spalováním topných olejů, tak je pravdou,  

že 15 největších lodí světa vyprodukuje více této látky než všechna auta světa, kterých je 

přibližně 1,1 miliarda. Oxid siřičitý je značně toxický pro rostlinné organismy, je jedním 

z důvodů vzniku kyselých dešťů a u lidí způsobuje převážně dýchací zdravotní potíže. 

Problém s emisemi CO2 v námořní kontejnerové přepravě zboží by však snadno vyřešili 

modernější motory, které by spalovali kvalitnější paliva. Otázkou však je, kdo by tuto 

modernizaci a následný nákladnější provoz financoval.  

Při vyhodnocování ekologičnosti je nutné brát v potaz také fakt, jak velké množství zboží 

daný dopravní prostředek přepraví. Spolu s touto myšlenkou se nám rovnou nabízí letecká 

doprava, se kterou se slovo ekologie vůbec nedá rovnat. Námořní přeprava je sice 

v přepočtu na objem přepraveného zboží stále největším producentem oxidu siřičitého,  

na druhou stranu je zároveň nejekologičtějším způsobem dopravy z hlediska emisí 

skleníkových plynů, mezi které se oxid siřičitý neřadí. Faktem je, že přibližně dvacetkrát 

více emisí vyprodukuje letecká doprava, což si můžeme jednoduše uvést na příkladu od 

přepravní společnosti DHL. V případě, že přepravujeme 1 tunu zboží, tak na 1 kilometr 

letecká doprava vyprodukuje 625 g CO2, přičemž námořní doprava pouze 13 g. Je však 

samozřejmé, že vzhledem k objemům přepravovaného zboží námořní doprava ve finále 

vyprodukuje až několikrát větší množství CO2, protože se ročně po moři přepraví  

asi 90 % veškerého zboží. [43, 44] 
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5.5 Multikriteriální analýza 

Na závěr porovnání lodní a letecké přepravy deskových her na relacích Severní Amerika – 

Evropa a Čína – Evropa jsem se rozhodla vytvořit multikriteriální analýzu,  

ve které porovnám 5 nejdůležitějších kritérií:  

1. cena přepravy, 

2. doba přepravy, 

3. ekologičnost, 

4. bezpečnost, 

5. překládka – nutná z důvodu doručení až do skladu Albi v Červeném Kostelci. 

Co se týče ceny a doby přepravy, tak je samozřejmé, že lodní doprava je pomalá a levná, 

zatímco doprava letecká rychlá a drahá. Je však důležité se zaměřit také na bezpečnost, 

ekologičnost a překládku, která je nutná u obou druhů přeprav. Je možné, že tyhle tři kritéria 

nám vykompenzují vysokou cenu letecké dopravy. 

Kritéria v analýze budou ohodnocena stupnicí 1 až 10, přičemž 1 je nejhorší a 10 nejlepší. 

Dále každé kritérium ohodnotím také stupnicí důležitosti 1 až 3, kdy 3 značí nejvyšší 

důležitost. 

5.5.1 Relace Severní Amerika – Evropa  

Trasa ze Severní Ameriky do Evropy se jak v lodní, tak i letecké dopravě vzdálenostně příliš 

neliší. Hlavní námořní trasy ze Severní Ameriky do Evropy vedou Severním Atlantikem  

a měří přibližně 7 000 km. Vzdálenost vzdušnou čarou trasa činí okolo 6 500 km. Časově 

cesta lodí ze Severní Ameriky do Evropy zabere o 15 dní více času než v případě 

přepravení zboží letadlem.  

Tabulka 6 Multikriteriální analýza na relaci Severní Amerika – Evropa (zdroj: autor, s použitím dat od 
společnosti DSV Air&Sea) 

Kritéria Váha 
Ohodnocení letecké 

přepravy 
Ohodnocení lodní 

přepravy 

Cena přepravy 3 1 10 

Doba přepravy 3 10 1 

Ekologičnost 1 4 6 

Bezpečnost 2 9 7 

Překládka 2 6 5 

Součet  67 63 
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Už předem jsem očekávala, že při vytvoření této analýzy na relaci ze Severní Ameriky vyjde 

letecká doprava jako výhodnější varianta. To, co nám ji zvýhodňuje je bezpečnost, 

ekologičnost a snadnější překládka.  

Když se zaměříme na bezpečnost, tak je samozřejmé, že letecká doprava je o něco 

bezpečnější než lodní. Na moři se kontejnerové lodě mohou potýkat s mnoha riziky, jako je 

možnost okradení piráty. Další problémy z pohledu bezpečnosti způsobuje nepříznivé 

počasí, které se v lodní dopravě projeví mnohem více než v dopravě letecké. 

V nepříznivých povětrnostních podmínkách může dojít k sesunutí kontejneru 

do moře a v případě mrazivého počasí k zamrzání oceánů či moří. 

Co se týče ekologičnosti, je velmi obtížné rozhodnout, která z našich dvou druhů doprav je 

více ekologická. Pokud se však zaměříme na přepravování deskových her, tak nám na této 

relaci vychází lépe námořní doprava, vzhledem k tomu, že loď urazí více méně stejnou 

vzdálenost jako letadlo a při té vzdálenosti vyprodukuje menší množství emisí. V otázce 

ekologičnosti však musíme myslet také na dopravu, která nám zajišťuje doručení z letiště  

a z přístavu do skladu v Červeném Kostelci. Z přístavu Hamburk jsme schopni zboží 

přepravit jak silniční, tak i železniční dopravou. Jako ekologičtější samozřejmě vítězí 

doprava železniční i přes to, že z České Třebové musí být zboží přeloženo na kamion a do 

cílové stanice tak dojede po silnici. Dopravu z Letiště Václava Havla v Praze do skladu 

v Červeném Kostelci jsme schopni z důvodu nenávaznosti Letiště na železnici zajistit pouze 

po silnici. Do naší cílové destinace je však trasa z Prahy kratší než cesta z Hamburku a 

tedy v ekologičnosti zvítězí doručení letadlem.  

Posledním našim kritériem je složitost překládky, která je vzhledem k povaze zboží,  

které přepravujeme, více méně stejná, až na problémy při clení, které se však můžou objevit 

stejně jak v přístavu, tak i na letišti. Jedinou větší složitost představuje nutnost dvojí 

překládky při cestě z Hamburku do Červeného Kostelce. 
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5.5.2 Relace Čína – Evropa 

Trasa z Číny do Evropy je díky přesunu produkce velkého množství firem do Číny či dalších 

států v Jihovýchodní Asie, nejdůležitější relací v lodní přepravě. Délky tras lodí a letadlem 

se oproti druhé relace velice liší. Letadlo urazí pouhých 8 500 km a loď v průměru  

20 000 km.  

Tabulka 7 Multikriteriální analýza na relaci Čína – Evropa (zdroj: autor, s použitím dat od společnosti DSV 
Air&Sea) 

Kritéria Váha 
Ohodnocení letecké 

přepravy 
Ohodnocení lodní 

přepravy 

Cena přepravy 3 1 10 

Doba přepravy 3 10 1 

Ekologičnost 1 4 5 

Bezpečnost 2 8 4 

Překládka 2 6 5 

 - 65 56 

 

V případě relace z Číny do Evropy jsem očekávala, že jako výhodnější druh dopravy vyjde 

doprava lodní. Myslím si, že vítězství letecké dopravy nám způsobuje skutečnost, jaký typ 

zboží přepravujeme.  

Co se týče ekologičnosti, tak mám v této relaci opravdu velké pochyby vhledem k velké 

rozlišnosti vzdáleností, které loď či letadlo urazí. Pokud se zaměříme pouze na emise 

vyprodukované do ovzduší, tak pořád více emisí způsobuje doprava letecká.  

V lodní dopravě však můžeme brát v úvahu také znečišťování moří a narušování 

podmořského světa, které je v tomto případě o mnoho větší než v případě kratší relace  

ze Severní Ameriky do Evropy. V následné dopravě z letiště či přístavu do skladu 

v Červeném Kostelci nejsou žádné odchylky oproti druhé relaci. 

Bezpečnost je na trase z Číny do Evropy o mnoho problematičtější. Při přepravě letadlem 

může nastat ohrožení v souvislosti letu nad rizikovými oblastmi světa, jako je například 

Rusko. V námořní dopravě však ve srovnání s dopravou leteckou nastává během cesty 

větší množství rizikových situací. Největším problémem je velký počet pirátů, převážně 

v okolí Adenského zálivu Somálští piráti, jejichž útoky poslední dobou naštěstí ubývají. 

Neopomenutelnou součástí narušení bezpečnosti na trase z Číny do Evropy je nestálá 

politická situace na Dálném východě, právě z tohoto důvodu se vyvíjí nová trasa, která by 

vedla severní cestou. V neposlední řadě je důležité zmínit také nepříznivé počasí,  
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které stejně jako u relace ze Severní Ameriky do Evropy může značně snížit bezpečnost 

přepravovaného zboží. Překládku bych na této relaci zhodnotila stejně, jako v relaci 

předešlé.  

5.5.3 Závěrečné vyhodnocení obou tras 

Celou multikriteriální analýzu jsem provedla na základě nastudované odborné literatury  

a konzultacích se společností DSV Air&Sea. Po zjištění výsledků pro mě bylo velkým 

překvapením, že v případě obou relací by letecká doprava byla výhodnější oproti dopravě 

lodní. Je však nutné brát v úvahu, že tohle je pouze jakási teoretická analýza a skutečnost 

se značně liší. Pro logistické společnosti, které se zabývají přepravou zboží mezi Severní 

Amerikou či Čínou a Evropou je samozřejmě nejdůležitější cena a ta je nejnižší v případě 

přepravy lodí. Analýza na naší trase sice ukazuje, že vysoká cena letecké přepravy se 

vykompenzuje bezpečností a překládkou, která je v mém náročnější v přepravení po moři 

kvůli nutné dvojí překládce cestou z přístavu k zákazníkovi. Ve skutečnosti se logistickým 

firmám samozřejmě vyplatí využívat lodní přepravu, a to hlavně na trase z Číny do Evropy 

a přepravu leteckou pouze v případě, že je potřeba doručit zboží co nejrychleji, například 

v období před Vánoci, kdy je veliká poptávka a může se stát, že firmám docházejí zásoby, 

a proto je důležité zboží doručit co nejdříve, aby firma zbytečně nepřicházela o zákazníky 

a zisk. Právě v takovýchto případech dochází k opravdovému vykompenzování vysoké 

ceny letecké dopravy.  
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6. Vyhodnocení vybraných druhů přepravy 

Hlavním cílem mé práce je celkově porovnat lodní a leteckou přepravu určité zásilky mezi 

Čínou nebo Severní Amerikou a Českou republikou, rozhodla jsem se vypracovat SWOT 

analýzu, která nám přehledně shrne, jaké má který druh dopravy klady a zápory.  

SWOT je zkratka složená z počátečních písmen: 

S = Streghts (silné stránky)  

W = Weaknesses (slabé stránky) 

O = Opportunities (příležitosti) 

T = Threats (hrozby) 

SWOT analýza je tvořena čtyřmi kvadranty, kdy levá část zaznamenává faktory, které mají 

na námi zkoumanou věc pozitivní dopady a pravá část naopak zobrazuje dopady negativní, 

které je potřeba zpracovat, potlačit nebo být připraven na jejich důsledky. Horní oddíl 

mapuje faktory interní povahy, které jsme schopni ovlivnit a dolní oddíl zahrnuje externí 

vlivy okolního prostředí, jako je počasí, politická situace, stabilita trhu a další podobné 

faktory, které nejsme schopni ovlivnit.  

V následujících dvou tabulkách jsou přehledně zobrazeny všechny silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby námi zvolených druhů přeprav.  

Tabulka 8 SWOT analýza letecké přepravy zboží 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

krátká doba přepravy vysoká cena přepravy 

frekvence spojů náročná překládka 

nízké náklady na balení zásilek 
vysoké náklady na celní odbavení a 
letištní kontrolu zboží 

dobře předvídatelné časy přepravy malá přepravní kapacita 

bezpečnost 
zvyšující se zátěž na životním 
prostředí (hluk, emise) 

vhodná pro přepravu zboží s krátkou 
dobou trvanlivosti  vzdálenost letišť od center měst 

 

vysoký stupeň variabilních nákladů 
přepravy – náklady na palivo, na mzdy 
zaměstnanců či servis leteckého parku 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

modernizace cargo terminálů rostoucí riziko terorismu 

využití nákladového prostoru letadla při 
přepravě osob závislost na počasí (povětrnostní vlivy) 

zvyšování objemu přepravních kapacit problémy s "last mile" 
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Tabulka 9 SWOT analýza námořní přepravy zboží 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

nízká cena přepravy dlouhá doba přepravy 

velká přepravní kapacita omezená síť dopravních cest 

výhodná pro přímořské státy 
vysoká pravděpodobnost poškození či 
ztráty kontejneru (nejčastěji v 
přístavech) 

úspory díky využívání lodí s velkou 
kapacitou 

špatně předvídatelné časy přeprav 

možná přeprava velkých a těžkých 
zásilek 

vysoké emise CO2 a oxidů síry 

výhodná pro přepravu nákladů z hustě 
osídlených oblastí v okolí Čínského 
pobřeží 

vysoké náklady na balení zásilek 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

rozvoj "smart kontejnerů" pirátské útoky 

snížení spotřeby pomocí technologie 
"slow steaming" 

rostoucí riziko terorismu 

navyšování kapacity kontejnerových lodí zamrzání některých moří a oceánů 

rozvoj kontroly kontejnerů, což přispívá k 
vyšší bezpečnosti 

kongesce v okolí úžin (průplavy, 
průlivy apod.) a přístavů 

výstavba nového norského přístavu 
Kirkenes – nová dopravní cesta z Číny 
do Evropy 

nepříznivé počasí 

rozvoj automatizovaných přístavních 
terminálů 

politická situace – válečné konflikty na 
Blízkém východě 

výstavba podmořského železničního 
tunelu mezi Finskem a Estonskem  

přetěžování kontejnerů 

  přeprava nebezpečných látek a zbraní 
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7. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo přehledně a srozumitelně porovnat lodní a leteckou 

přepravu zboží na dlouhé vzdálenosti. Lodní a letecká doprava jsou asi dva nejrozlišnější 

druhy přeprav, jaké jsem si pro svou práci mohla vybrat. Stručně lze říci, že lodní doprava 

je levná a pomalá, letecká zase drahá a rychlá. V praktické části porovnávání jsem 

vycházela z reálných dat, které mi poskytla společnost DSV Air&Sea, a to na trasách z Číny 

a Severní Ameriky do Evropy.  

Při porovnávání je důležité se zabývat především skutečností, jaké zboží chceme přepravit. 

V případě, že přepravujeme zboží s krátkou nebo špatně předvídatelnou dobou trvanlivosti 

či zboží s velkou hodnotou, tak nepochybně použijeme leteckou dopravu. Naopak, když 

chceme přepravit levnější a rozměrné zboží s neomezenou dobou trvanlivosti, tak 

bezesporu použijeme lodní dopravu. Nejdůležitějšími kritérii pro výběr vhodného 

dopravního prostředku sloužícímu k přepravě je cena, doba přepravy a ekologické dopady 

na životní prostředí. 

Nejdůležitější relací v lodní přepravě zboží je jistě trasa z Číny do Evropy a to díky rozvoji 

průmyslu v Číně a zemích Jihovýchodní Asie. Za poslední roky se do těchto míst přesunulo 

velké množství produkce světových firem, což má za následek trvalé zvyšování 

přepravených objemů zboží z Číny do Evropy. V Číně a zemích v Jihovýchodní Asie  

se nacházejí také největší přístavy světa. Je tedy samozřejmé, že relace Čína – Evropa je 

z tohoto pohledu mnohem zajímavější než druhá relace, která je součástí mé práce.  

Co se týče letecké přepravy zboží, tak tam se důležitost relací nijak zvláště neliší.  

V první části mé práce jsem se věnovala teoretickým základům týkajících se lodní a letecké 

přepravy zboží. Celou tuto část jsem pomocí podkapitol rozdělila do dvou částí, přičemž ta 

jedna se věnuje lodní dopravě a ta druhá dopravě letecké. V obou případech jsem 

popisovala především historii obou druhů dopravy, typy letadel a lodí používaných pro 

cargo dopravu. Dále se zabývám cargo terminály, přístavy či průplavy.  

V další, tedy druhé části jsem se zabývala technologií námořní a letecké přepravy zboží, 

kde jsou hlavním tématem přepravní jednotky, logistické technologie, procesy přepravy, 

cenotvorba a náležitosti nutné k přepravě zboží. Velkým přínosem v lodní přepravě zboží 

byl začátek využívání kontejnerů. Díky kontejnerizaci zboží jsme dnes na kontejnerových 

lodích schopni přepravit až dvacet tisíc těchto standardizovaných přepravních jednotek 

naložených zbožím. Pro leteckou přepravu je velkou výhodou bez paletová tzv. slipsheet 

technologie, která svými dokonalými vlastnosti nahrazuje obvyklé dřevěné euro palety. 

Největším problémem jak v letecké, tak i v lodní přepravě je poslední část přepravního 

řetězce, což se označuje jako doručování na „poslední míli“. Pro doručení z letiště  
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či z přístavu se z 90% využívá silniční doprava, v ostatních, lepších případech doprava 

železniční.  

Ve třetí části jsem se věnovala specifikaci přepravy vybrané zakázky jak lodí, tak i letadlem 

z Číny nebo Severní Ameriky do Evropy, jejíž součástí je také multikriteriální analýza. 

Přepravovanou zakázkou byly deskové hry od společnosti Albi. Vzhledem k povaze tohoto 

výrobku se způsob balení jak pro přepravu lodí, tak i letadlem nijak neliší. Je to vše 

jednoduše naloženo na paletu a upevněno průhlednou fólií. Další částí při specifikaci 

přepravy deskových her byly trasy, které jak loď, tak i letadlo musí pro doručení do Evropy 

urazit. Trasy začínaly v obou našich případech v Šanghaji nebo v New Yorku a končily 

v případě lodní dopravy v přístavu Hamburk a v případě letecké dopravy na Letišti Václava 

Havla v Praze, odkud dále pokračovaly do skladu společnosti Albi v Červeném Kostelci. 

Vzhledem k cílové destinace je samozřejmé, že budeme nuceni využívat větší množství 

dopravních prostředků než pouze loď nebo letadlo. Doručení z Hamburku do Červeného 

Kostelce se může uskutečnit buď pomocí silniční nebo železniční dopravy, oproti tomu 

doručení z Letiště Václava Havla v Praze pouze silniční dopravou, kdy se využívá tzv. 

sběrná služba. V případě letecké dopravy bylo možné uvést pouze vzdálenost vzdušnou 

čarou, přičemž vzdálenost z Číny do Evropy je asi o 2000 km větší než vzdálenost ze 

Severní Ameriky do Evropy, ale doba doručení je více méně stejná. U lodní dopravy se 

vzdálenosti poměrně liší. Zatímco loď ze Severní Ameriky do Evropy urazí pouhých 7 000 

km za 10–15 dní, tak z Činy do Evropy cesta potrvá asi 35 dní, během kterých urazí 

přibližně 20 000 km. Pokud se zaměříme na ekonomické hledisko obou druhů přeprav,  

tak vždycky vyjde levněji námořní kontejnerová přeprava, která je v naše případě přibližně 

5krát levnější než přeprava letadlem. Na poslední míli se nám pak z Hamburku, kde máme 

na výběr buď železniční nebo kamionovou dopravu, vyplatí doprava železniční s překládkou 

na kamion v České Třebové. Pro společnost Albi je tedy důležité dobře předpovídat 

množství zboží, které prodají, aby měli vždy dostatečné množství času pro doručení pomocí 

lodní dopravy.  

Poslední část mé bakalářské práce tvoří SWOT analýza, která všeobecně vyhodnocuje 

silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby obou druhů dopravy a tím nám napomáhá 

k celkovému vyhodnocení.  

Při zpracovávání své práce jsem se podotýkala především s problémem nedostatku 

odborné literatury související s tématem. Další překážkou bylo hledání přesných dat, 

protože společnosti zajišťující přepravu zboží si své obchodní údaje velmi zodpovědně 

chrání a proto je nezveřejňují. V případě zjišťování délky a průběhu trasy lodí jsem využila 

dvě internetové aplikace, kde jsem si jakožto fiktivní přepravce vygenerovala přesnou trasu. 
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V letecké dopravě jsem uvedla vzdálenost pouze vzdušnou čarou, protože najít přesné 

letecké trasy je nemožné. V průběhu celé práce tedy bylo nutné velké množství dat 

odhadnout na základě informací z odborné literatury.  

Doufám, že moje práce bude přínosem pro všechny zvídavé lidi, kteří se chtějí dozvědět 

něco více o lodní a letecké přepravě zboží na dlouhé vzdálenosti. Já jsem se díky ní 

dozvěděla velké množství zajímavých informací z oblasti mezinárodní logistiky.  
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