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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

HALFAR, O. Logistické řešení doručovací služby u České pošty, s. p. Ostrava: 

katedra mechanické technologie, Fakulta strojní VŠB – Technická univerzita Ostrava, 

2009, 50 stran, Bakalářská práce, vedoucí: Novák, J. 

 

Bakalářská práce se zabývá volbou vhodné distribuční cesty v logistické síti České 

pošty, s. p. a následnými dopady zvolené varianty pro technologii provozu. Volba je 

zaměřena na snížení počtu zásilek na odkladných plochách v čase provozní špičky, 

zlepšení komunikačních možností a zvýšení efektivity třídícího stroje. Na základě 

poznatků z provedené analýzy současného stavu je navržena změna distribučního 

kanálu, která je podmínkou pro uvolnění odkladných ploch a zvýšení efektivity 

třídícího stroje. 

V závěru je provedeno celkové zhodnocení, včetně ekonomických podkladů. 

 
 

ANNOTATION OF THESIS 

 
HALFAR, O. Logistic solving of the delivery service at the Czech post offices. Ostrava: 

Department of Mechanical technology, Faculty of Mechanical Engineering VŠB – 

Technical University Ostrava,  2009, 50 p. Bachelor thesis, head: Novák, J. 

 

The thesis deals suitable distribution channels selection in logistic network at the 

Česká pošta, s. p., together with subsequent effects of the selected option for traffic 

load technology. The selection is focused on number of mailings reduction in rush 

hour time, on communication possibilities improvement and on efectivity increase of 

the assorting machine. By receipt of findings resulting from the present state analysis 

the change in distribution channels is suggested which is necessary condition the 

place aside areas to release and to increase efectivity of the assorting machine. 

The overall assessment is performed at the close of the thesis, including economic 

bases. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

ABD   automatizovaná balíková dodejna 

AZ   zásilkový balík (prefix produktu) 

APOST  automatizovaný poštovní systém 

BO   obchodní balík (prefix produktu) 

BT 1   poloautomatický třídič (označení typu) 

BX   obyčejný balík (prefix produktu) 

CFC   Culler/Facer/Canceller (oddělovací, stavěcí a razítkovací stroj) 

ČTÚ   Český telekomunikační úřad 

D + x   jedná se limit doby dopravy  

(př. D+1 = doručení zásilky následující pracovní den po podání) 

EMS   Express Mail Service (druh zásilky) 

FSM   Final Sorting Machine (stroj pro podrobné třídění) 

Gbkkqs  poštovní uzavřený nákladní vagón 

GPS   Global Positioning Systém (polohový družicový systém) 

HPS   hlavní (páteřní) přepravní síť České pošty (spojení SPU – SPU) 

IPF   Institut für Post und Fernmelde (poloautomatický třídicí stroj) 

IRV   Integrated Reader Video (stroj pro kódování zásilek) 

KH   kolejová hala 

Müller Martini název firmy vyrábějící třídiče velkých kusů listovních zásilek 

MOPOVO  monitoring poštovních vozů 

NEX   označení poštovních vlaků (následuje číselné označení) 

ObPS   oblastní přepravní síť (spojení SPU – ABD) 

OCR   optické čtení znaků 

OZ   odštěpný závod 

OŽP   ochrana životního prostředí 

PB   profi balík (prefix produktu) 

Postw   čtyřnápravový poštovní vagón 

Postw-u  zmodernizovaný poštovní vagón typu Postw 

RDV   Reader´s Digest Výběr (název podavatele) 

RPIM   roznáška propagačních/informačních materiálů 

SIPO   sdružené inkaso plateb obyvatelstva 

SPU   sběrný přepravní uzel 
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STI (odd.)  stavební a technicko-investiční (oddělení) 

T&T   track & trace (systém evidence a zpracování zásilek) 
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Úvod 

 
Efektivní využití logistické sítě a třídících strojů je jeden z předpokladů, který 

vede ke zvyšování hospodářského výsledku, založený na optimálním spojení a 

maximálním využití jeho jednotlivých prvků s cílem dosáhnout snížení doby průběhu 

procesu přepravy, snížení nákladů a zvýšení produktivity při minimálních požadavcích 

na zdroje.  

Ve své bakalářské práci se věnuji tématu Logistické řešení doručovací služby u 

České pošty, s. p. Jedná se o státní firmu, která zajišťuje převzetí, transport a předání 

zásilek, které zákazník České poště, s. p. (dále jen Česká pošta) svěří. Dále se tento 

podnik zabývá prodejem zboží a pomocí elektronických služeb zprostředkováním 

výstupů ze státních registrů. 

V prvních kapitolách své bakalářské práce představuji podnik Česká pošta od 

historie, přes současnost až po plány do budoucnosti, včetně produktů, technologie 

zpracování a logistické sítě. Od 4. kapitoly se pak věnuji volbě typu logistického 

spojení - specifikaci problému, návrhu volby a popisu technologických změn. 

Následuje rozbor vlivu obou řešení, a to jak vliv ekonomický, kapacitní, či vliv na 

samotný proces třízení. 

Cílem mé práce je porovnat rozdíl v nákladech a technologické náročnosti při 

volbě dvou typů logistických řešení – spojení pomocí silniční sítě a železniční sítě a 

rozhodnout o vhodnější variantě propojení. 
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1. Charakteristika podniku 
 

1.1. Historie podniku 

Česká pošta, byla založena Ministerstvem hospodářství České republiky (dále 

jen ČR) ke dni 1.3.1993. Společnost byla založena z důvodu rozdělení tehdejšího 

státního podniku Správa pošt a telekomunikací, s. p. Praha na dva samostatné 

podniky (Česká pošta a SPT Telecom, s. p.). Současně byla také z důvodu 

osamostatnění ČR 1. ledna 1993 oddělena slovenská část podniku a následně ve 

Slovenské republice založena nová společnost Slovenská pošta, s. p.  

V roce 1993 společnost Česká pošta zavádí na většinu svých poboček nový 

software, určený pro veškeré činnosti pošty (podání, pokladní činnost, dodání). 

Software, nazvaný jako Automatizovaný poštovní systém, je průlomový především 

v on-line datové komunikaci mezi jednotlivými pobočkami, dohledovým centrem a 

centrálním datovým skladem.  

Dne 25. května 1999 je zrušeno ambulantní třídění zásilek. Zásilky, které byly 

dosud třízeny zaměstnanci České pošty během své přepravy (především ve vagónech 

speciálně upravených pro tyto činnosti), jsou již nově zpracovávány a třízeny výhradně 

na poštách a v logistických centrech – SPU. Tím také dochází u větší části zásilek ke 

změně přepravy. Původní přeprava železniční je nově nahrazena přepravou silniční, 

což má za následek mohutnou investici do obnovy a zvětšení vozového parku.  

V roce 2005 je jako státnímu podniku přidělen Ministerstvem informatiky 

dohledový orgán, a to ČTÚ.  

Postupně od roku 2005 do jara 2007 je redukován počet SPU. Postupně jsou 

rušena logistická centra Chomutov 02, Přerov 02, Zlín 02, Jihlava 02 a Břeclav 02 a 

jejich činnost přebírají zmodernizovaná centra Ústí nad Labem 02, Olomouc 02 a nově 

postavené Brno 02.  

K 1. dubnu 2007 jsou také zrušeny veškeré OZ. Logistická, ekonomická a 

personální část OZ přechází přímo do kompetence generálního ředitelství České 

pošty a samotné pobočky – pošty přecházejí pod správu nově vzniklých organizačních 

jednotek – Regionů.  
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1.2. Současnost podniku  

Česká pošta poskytuje poštovní služby na celém území ČR. Mezi ně patří 

zejména podání, přeprava a dodání listovních, balíkových a peněžních zásilek jak ve 

vnitrostátním, tak v mezinárodním styku. Česká pošta je největším českým 

poskytovatelem poštovních služeb s dlouholetou tradicí a se silnou pozicí na trhu. 

Většinu činností provozuje v plně konkurenčním prostředí, vyhrazeny jsou jí pouze zá-

silky s obsahem písemností do hmotnosti 50 g.  

Síť poštovních a ostatních obslužných míst zůstává již delší dobu stabilizovaná. 

V současné době stále probíhá centralizace doručovací služby, jejímž cílem je 

zkvalitňování poskytovaných služeb a současně snižování nákladů. V posledních dvou 

letech se výrazně zvýšil podíl nákupů prostřednictvím internetových a zásilkových 

obchodů. Dle zveřejněných statistik dosahuje meziroční nárůst prodejů 

prostřednictvím tohoto obchodního kanálu 40 %. Česká pošta zajišťuje v této oblasti u 

tzv. „menších“ zásilek s hmotností do 30 kg majoritní přepravu. Na tento nárůst 

objemu přepravovaných zásilek je nutné reagovat navýšením, příp. úpravou 

přepravních kapacit. Proto je také v současné době navýšen objem investic na nákup 

dopravních prostředků určených na přepravu zásilek a na úpravu technologie pro 

zpracování těchto zásilek na SPU. 
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Graf č. 1. Přehled výnosů z provozní činnosti České pošty v letech 2002 – 2008. 
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1.3. Budoucnost podniku 

Významným úkolem České pošty je provoz a rozvoj jednotné sítě provozoven na 

celém území republiky s cílem plnit státem uloženou normu dostupnosti a kvality 

poštovních služeb. S tím samozřejmě souvisí i údržba a obnova prostředků přepravy 

zásilek, například automobilů a třídicích technologií. Hlavním strategickým cílem je 

udržení a zvýšení hodnoty podniku. Toho lze dosáhnout pouze při zachování a dalším 

rozvoji tradičních poštovních služeb, které jsou a ještě dlouho zůstanou hlavním 

zdrojem příjmů.  

Další nárůst příjmů bude realizován při nových nebo inovativních příležitostech. 

Podnik si je vědom skutečnosti, že úplná liberalizace poštovního trhu pro něj nebude 

znamenat žádné zjednodušení firemního života. Nelze proto očekávat, že Česká 

pošta udrží beze zbytku své dosavadní tržní podíly ve všech segmentech trhu. Jedním 

z nejdůležitějších projektů, které podnik čekají, je kompletní transformace a přestavba 

logistiky pošty. Dle prvních odhadů to bude trvat nejméně čtyři roky. Výsledkem by 

měla být flexibilnější a pružnější logistika, která bude doručovat rychleji, spolehlivěji a 

kvalitněji.  

1.4. Organizační struktura podniku 

Česká pošta je právnickou osobou, její právní a majetkové postavení je upraveno 

zákonem o státním podniku. Jménem státu vykonává funkci zakladatele Ministerstvo 

vnitra ČR. Regulátorem základních poštovních služeb je ČTÚ. Při řízení jsou v rámci 

České pošty uplatňovány tyto formy řízení: 

a)  přímé řízení, 

b)  nepřímé řízení, 

d)  maticové řízení, 

e) projektové řízení, 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců České pošty v roce 2008 činil 36 332 

přepočtených osob. Z celkového počtu tvořili 30,48 % zaměstnanci obsluhy pošt 

(přepážky, pokladníci a vnitřní služba), 33 % zaměstnanci doručování, 8,71 % 

zaměstnanci přepravy, 7,63% zaměstnanci správy a 20,18 % ostatní zaměstnanci. 

V důsledku organizačních změn bylo v roce 2008 uvolněno 1 816 zaměstnanců, 

v roce 2009 ke dni 1. 9. 2009 dalších 1085 zaměstnanců. 

U České pošty je veden systém typových pozic. Každá typová pozice je 

vytvořena na základě hodnocení kritérií náročnosti práce, nároků na kvalifikační 
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požadavky a osobnostních předpokladů. Pro typovou pozici je dále stanovena úroveň 

mzdy a je přiřazena k pracovním místům se stejnou nebo podobnou náplní práce, a 

tak je zajištěna rovnost v odměňování. 
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Diagram č. 1. Organizační schéma podniku - I. část. 
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Diagram č. 2. Organizační schéma podniku – II. část. 
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Diagram č. 3. Organizační schéma sekce interní logistiky. 
 

 

2. Produkty podniku 
 

Hlavním předmětem činnosti podniku je provozování poštovních služeb. Podnik 

je držitelem poštovní licence podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, v 

platném znění. 

Česká pošta poskytuje poštovní služby na celém území České republiky. Mezi ně 

patří zejména podání, přeprava a dodání listovních, balíkových a peněžních zásilek 

jak ve vnitrostátním, tak v mezinárodním styku. Ve zmíněném klasickém segmentu 

nabízí Česká pošta také služby expresní a kurýrní se zaručenou dobou dodání. 

Rozšířenou nabídkou je SIPO – zprostředkování platebních operací mezi 

obyvatelstvem a firmami dodávajícími veřejnosti služby a energie. Vedle tradiční 

činnosti zajišťuje Česká pošta také služby obstaravatelského charakteru, jakými jsou 

sekce 
interní logistiky 

odbor 
hybridní pošty 

odbor  
monitoringu přepravy 

odbor  
technologie přepravy 

SPU Praha 022 

odbor mezinárodního  
poštovního provozu 

SPU České Budějovice 02 

pošta Praha 120 

SPU Plzeň 02 

SPU Tábor 02 

SPU Brno 02 

SPU Ústí nad Labem 02 SPU Pardubice 02 

SPU Liberec 02 SPU Česká Třebová 02 

SPU Olomouc 02 SPU Ostrava 02 
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důchodová služba či služby pro bankovní, pojišťovací, sázkové a loterijní společnosti. 

Stále významněji se Česká pošta podílí i na trhu elektronických služeb. Vzhledem 

k tomu, že tato bakalářská práce je zaměřena na oblast interní logistiky a následnou 

doručovací službu, budou v následujících bodech popsány listovní a zejména balíkové 

zásilky. Ostatní produkty, především služby obyvatelstvu (SIPO, důchodová služba, 

aj.), nejsou, i z důvodu zpřehlednění situace mezi produkty, pro tuto práci podstatné a 

budou zmiňovány pouze okrajově. 

2.1. Listovní zásilky 

Tento produktový segment lze rozdělit do dvou základních skupin. A to do 

skupiny služeb povinných a skupiny služeb doplňkových. V roce 2008 se předpokládal 

výrazný pokles počtu listovních zásilek. Tyto předpoklady se ukázaly jako liché, a to 

jak u zásilek podléhajících cenové regulaci, tak i u zásilek v neregulovaném režimu. 

Elektronická komunikace v podobě e-mailu a SMS tedy tradičním formám 

korespondence spíš bránila v růstu, než aby je razantně vytlačovala. Přesto však s 

rozvojem dalších elektronických služeb, včetně těch, které jsou či se brzy stanou 

součástí portfolia České pošty (např. projekt datových schránek), lze snižování 

objemu listovních zásilek opět očekávat. Přijetí listovních zásilek, s výjimkou 

doporučených zásilek, pošta odesílateli nestvrzuje, v dokladech se neevidují, nemají 

podací číslo a Česká pošta za ztrátu, úbytek a poškození obyčejných zásilek 

neodpovídá. Zpracování listovních zásilek na SPU probíhá především na třídících 

strojích značky Siemens, které třídí na principu scanování PSČ. V případě 

nečitelnosti, či absence tohoto údaje je provedeno zatřízení pomocí dodatečného 

dodání PSČ videokodérkami, které pomocí scanu celé adresní strany zásilky příslušné 

PSČ přiřadí. Zásilky nevhodné pro strojní třízení (cca 20 %) jsou zpracovávány ručně 

pracovníky listovních třídíren. Následně jsou zásilky připojeny do předem stanovených 

svazků. 

Při zpracování listovních zásilek k přepravě nebo k dodání se tvoří tyto druhy 

svazků: 

� pro dodací pošty (např. 744 01 Frenštát pod Radhoštěm), 

� pro souhrn pošt v jednom místě, kde je více dodacích pošt (např. 746 Opava 1), 

� pro okresní instradovací síť (např. 783-786 Olomouc 02 okr.), 

� pro SPU (např. 30-35 Plzeň 02), 

� pro směrovací pásma (např. 1-2 Praha + střední Čechy). 
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2.1.1. Produkty povinné služby 

Do této skupiny se především řadí veřejnosti nejvíce známé produkty jako 

Obyčejné psaní - standard, Obyčejné psaní, veškeré slepecké zásilky, či doporučené 

listovní zásilky. Tyto vnitrostátní produkty jsou pro vlastníka poštovní licence zařazeny 

do základních služeb a je povinen je poskytovat. Rozsah těchto základních služeb je 

stanoven ČTÚ na základě nařízení vlády ČR. Pro tyto produkty je také stanoven limit 

doby dopravy zásilky od podání odesílatele až k dodání adresátovi, a to D+1 (zásilka 

musí být dodána adresátovi následující pracovní den po přijetí zásilky od odesílatele). 

Zároveň je ministerstvem vnitra stanovena kvóta pro úspěšnost doručení zásilky ve 

stanoveném limitu. Dodání v regionu podání zásilky musí být v limitu D+1 provedeno u 

95 % zásilek, dodání mimo region podání musí být v limitu D+1 realizováno z 93 %. 

Kontrolou plnění těchto limitů je pověřena nezávislá agentura, kterou vybírá ČTÚ. 

ČTÚ také schvaluje cenu těchto produktů, a to po předložení návrhu a dostatečnému 

ekonomickému podložení navrhované ceny. Vzhledem ke kvantitě těchto zásilek a 

povinnosti dodržet limit dopravy, je pro přepravu těchto zásilek nutno využít 

nejrychlejších dopravních prostředků. Pro přepravu mezi SPU se sídlem v Ostravě a 

SPU v Praze je proto vyžívána pravidelná letecká linka 3737, kterou pro firmu zajišťuje 

externí dopravce. Jsou jí odbavovány zásilky pro hlavní město Prahu a oblast 

středních, západních, jižních a severních Čech. Linka je provozována v omezení 

pondělí až čtvrtek a maximální celková hmotnost zásilek, včetně obalových 

prostředků, v letadle je stanovena na 1650 kg. Převoz zásilek mezi ostatními regiony 

je řešen výhradně silniční přepravou. Jako obalový prostředek pro přepravu těchto 

zásilek je využíván jutový, resp. silonový pytel a pro vybrané velikostní formáty je 

použito plastových přepravek. 

2.1.2. Produkty nepovinné (doplňkové) služby 

Tyto produkty již nejsou limitovány žádnými předpisy ze strany státu a cena za 

tyto produkty není regulována a je stanovena pouze firmou. Vznik těchto produktů 

odráží především poptávku trhu. Mezi tyto produkty patří hlavně tiskovinová zásilka a 

Obchodní psaní. Právě u těchto dvou produktů se v roce 2008 projevil zřetelný růst, 

což koresponduje zejména s nárůstem komerčních reklamních nabídek na trhu. 

Česká pošta proto tyto directmailové služby podporuje, stejně jako neadresnou 

distribuci propagačních a informačních materiálů pod obchodním názvem RPIM. 

Podchycení rostoucí poptávky na tomto trhu lze chápat jako úspěšný krok ke 

kompenzaci budoucího snížení objemů listovních zásilek. U těchto produktů není 
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vyžadována zákazníkem nutnost doručení následujícího dne a proto jsou zde 

nastaveny doby dopravy D+2, resp. u RPIM D+5. Tyto zásilky jsou v rámci celé ČR 

přepravovány silniční a hlavně železniční cestou. 

2.2. Balíkové zásilky 

Zatímco počty listovních zásilek během posledních pěti let spíše stagnují, trh 

zásilek balíkových v roce 2008 opět rostl. Zvláště při vědomí, jak ostré je konkurenční 

prostředí na trhu balíkových zásilek, je toto číslo pozitivním výsledkem, nicméně pro 

jeho udržení je třeba nadále aktivně sledovat potřeby klientů a přizpůsobovat nabídku 

jejich potřebám. Podle výroční zprávy České pošty za rok 2008 zaznamenávají 

některé balíkové produkty meziroční nárůst až 30 %, a to především ty produkty, které 

jsou využívané internetovými obchody.  

Veškeré balíkové zásilky jsou opatřeny čárovými kódy a jednotlivé produkty jsou 

od sebe odlišeny prefixem čárového kódu. Balíkové zásilky jsou tedy v rámci České 

pošty evidovány a třízeny pomocí snímání čárového kódu. Česká pošta má pro 

veškerou činnost s balíkovými zásilkami vytvořen software T&T.  

Tento software je napojen na centrální datový sklad, do něhož vstupují veškeré 

informace o podání zásilek na poště pomocí systému APOST a následně je pomocí 

tohoto software prováděno třízení a evidence zásilek.  

Třízení je prováděno na automatizovaných balíkových třídičích, které pracují na 

principu snímání čárového kódu, přiřazení PSČ z podacích údajů evidovaných 

v systému T&T a následného roztřízení pomocí přednastavených třídících programů. 

Zásilky nevhodné pro strojní zpracování jsou zpracovávány ručně a jejich snímání je 

prováděno ručními snímači.  

2.2.1. Produkty povinné služby 

Stejně jako u zásilek listovních je i v segmentu balíkových zásilek stanovena 

skupina produktů, kterou je povinna Česká pošta poskytovat zákazníkovi. Jedná se o 

Obyčejný balík a Cenný balík, který se liší od Obyčejného balíku především možností 

zákazníka ocenit zásilku až do výše 1 mil. Kč a v případě poškození či ztráty Česká 

pošta plně odpovídá za náhradu škody až do výše udané ceny. U obou typů zásilek je 

stanoven limit dopravy D+2, tudíž pro přepravu těchto zásilek je využívána především 

železniční síť. 
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2.2.2. Produkty nepovinné (doplňkové) služby 

Tyto produkty odrážejí především poptávku ze strany trhu. Mezi nejhojněji 

využívaný produkt lze jednoznačně označit Obchodní balík a Profi balík a jejich 

odnože Cenný obchodní balík a Cenný profi balík, které mají vyšší udanou cenu než 

30 tis. Kč. Tyto produkty jsou využívány především pro limit dopravy D+1 a jsou 

především volbou pro zákazníky internetových obchodů, kteří chtějí mít své 

zakoupené zboží v co nejkratším možném termínu u sebe. V současné době dochází 

ke sloučení jednotlivých skupin zásilek, takže v horizontu několika měsíců již budou 

pouze produkty Obchodní balík a Cenný obchodní balík.  

Velký nárůst počtu podaných zásilek oproti předcházejícím rokům zaznamenal 

produkt Zásilkový balík. Tento produkt byl vytvořen na základě požadavků velkých 

korporací, které se zabývají zásilkovým obchodem. Jedná se zejména o firmy 

MAGNET Blanche porte, Quelle, Reader´s Digest Výběr či Neckermann s. r. o., jejichž 

podání je prováděno v distribučních centrech uvedených firem, kdy údaje o podaných 

zásilkách jsou zasílány elektronickou cestou a fyzické převzetí zásilek zajišťuje Česká 

pošta přímo v distribučních centrech. Tito podavatelé patří mezi VIP klientelu našeho 

podniku a jejich objemy podání se pohybují okolo 100 tis. zásilek měsíčně. 

 

 
Obrázek č. 1. Adresní štítek Obchodního balíku a podací znaky Zásilkového balíku. 
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U těchto velkých podavatelů Zásilkových balíků není nutné vytvářet nový, 

jedinečný typ adresního štítku. Vzhledem k tomu, že jsou tyto zásilky u firem 

kompletovány jednotným systémem, jsou všechny zásilky dané firmy stejné. Obsahují 

již nejen potřebné podací i dodací údaje, ale většinou již bývají opatřeny také čárovým 

kódem s prefixem AZ, který následně Česká pošta využívá. U ostatních, menších 

podavatelů, se zásilka opatří specifickými podacími znaky na pobočce České pošty 

(viz. obrázek č.1).   

2.2.3. Produkt EMS 

Jako poslední mnou zmiňovaný produkt z této skupiny bude zásilka EMS. Zásilka 

EMS je produkt mezinárodní a zahraniční poštovní správy nabízejí tento druh zásilky 

se stejným názvem. Na základě mezinárodních dohod poštovních správ je produkt 

poskytován i v České republice a Česká pošta zároveň musí na základě těchto dohod 

splňovat mezinárodně dané podmínky. Tou nejzákladnější podmínkou je rychlost 

dodání. Zásilka musí být dodána adresátovi do jeho vlastních rukou (příp. 

zplnomocněnému zástupci) nejpozději následující pracovní den do 14. hodiny. Jestliže 

je zásilka směrována mimo území ČR, je podnik povinen do stanovené doby připravit 

zásilku na odeslání z výstupní pošty Břeclav 120 (pro území Slovenska a Rakouska) a 

Praha 120 (pro všechny ostatní destinace). V případě podání zásilky v pátek a 

vyznačení odesílatelem na adresním štítku musí podnik zajistit pokus o doručení i v 

sobotu. Česká pošta je povinna zajistit pokus o doručení také v neděli a státem 

uznávané svátky, ovšem pouze ve vybraných lokalitách – bývalých okresních 

městech.  

 

3. Logistická síť 
 

Poštovní zásilky, seskupené do větších celků podle druhů, se přepravují 

poštovními kursy v poštovní přepravní síti, kterou tvoří souhrn tratí poštovních kursů, 

jimiž jsou stacionární provozovny propojeny. 

Podle rozsahu činnosti rozeznáváme pošty: 

• bez přepravní funkce, které zpracovávají pouze podané zásilky, 

• pověřené funkcí ABD - zajišťují svoz materiálu od pošt bez přepravní 

funkce a výpravu závěrů pro SPU; dále zajišťují příjem materiálu od SPU a 

následné doručení zásilek; působí na stanoveném území, 
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• s funkcí SPU - zpracovávají zásilky pro pošty v jejich působnosti a zajišťují 

přepravu ve styku s přidělenými ABD, nebo s poštami. Zajišťují také styk s 

ostatními SPU, 

• vyměňovací - vyměňovacími poštami jsou pošty pověřené výpravou 

zásilek do zahraničí (výstupní pošty) a přejímáním zásilek ze zahraničí 

(vstupní pošty); vyměňovací pošty mohou být pověřeny činností pošty 

vyclívací, které zprostředkují celní projednávání poštovních zásilek. 

 

Každá pošta, která je otevřena, musí být v pracovních dnech zapojena nejméně 

jedenkrát denně pro příchod materiálu a jedenkrát denně pro odchod materiálu 

prostřednictvím pravidelného poštovního kursu. 

O sobotách musí být do poštovní přepravní sítě zapojeny pošty, které přijímají 

poštovní zásilky. 

Ve dnech pracovního klidu musí být zapojeny do přepravní sítě všechny SPU a 

pošty, které v těchto dnech dodávají, případně přijímají poštovní zásilky a vybírají 

poštovní schránky. 

Tyto podmínky zapojení poboček do přepravní sítě jsou z velké části určeny 

regulátorem České pošty, a to ČTÚ. 

Česká pošta v současné době používá tři logistické sítě: 

� silniční 

� železniční 

� leteckou 

 

Poštovní přepravní síť je tvořena SPU, ke kterému jsou zapojeny jednotlivé 

koncové body - pošty (tzv. stacionární síť). SPU a provozovny jsou mezi sebou 

propojeny poštovními kursy (tzv. mobilní přepravní síť). Lze tedy říci, že poštovní 

přepravní síť je organizované propojení pošt a přepravních uzlů. 

 

Přepravní síť v rámci České pošty je rozdělena na: 

• hlavní přepravní síť (HPS) – propojuje SPU a zahrnuje i přepravu závěrů ve 

styku s vyměňovacími poštami a přepravu závěrů v mezinárodním styku, 

• oblastní přepravní síť (ObPS) - zajišťuje propojení pošt s SPU. Přepravní 

propojení může být realizováno přímo, nebo prostřednictvím překládky. 
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• účelová přepravní síť (ÚPS) - je vedena pro zajištění úkonů podávací a 

dodávací služby (např. sběrné jízdy od hromadných podavatelů, doručovací 

jízdy, rozvoz zásilek pro poštovní doručovatele apod.). 

 

 
Diagram č. 4. Zapojení poštovních přepravních sítí 
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3.1. Logistické centrum - SPU 

Jak již bylo řečeno, zásilky od podacích pošt a z výběrů poštovních schránek, se 

zpracovávají a třídí v logistických centrech. Tříděním se rozumí, že je jim určen 

nejvhodnější směr a optimální způsob dopravy (dle typu zásilky a odesílatelem 

zvolené služby).  

V roce 1997 bylo těchto přepravních uzlů okolo 70, po dokončení centralizace 

jich má být v ČR celkem 8 (zrušeny mají být ještě SPU Liberec 02, SPU Česká 

Třebová 02 a SPU Tábor 02). 

Česká pošta v současné době provozuje 11 těchto center. A to konkrétně: 

SPU Praha 022 – Malešice   SPU Plzeň 02 - Křimice 

SPU České Budějovice 02   SPU Tábor 02 

SPU Ústí nad Labem 02 – Předlice  SPU Liberec 02 

SPU Pardubice 02    SPU Česká Třebová 02 

SPU Olomouc 02     SPU Ostrava 02 

SPU Brno 02 – Štýřice 

 

 

 
 

Obrázek č. 2. Oblasti působnosti jednotlivých SPU. 
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3.1.1. Technologie zpracování listovních zásilek 

 Česká pošta používá k automatizovanému zpracování listovních poštovních 

zásilek různé třídicí stroje. V současné době je preferována kombinace strojů IRV a 

FSM, kterou České poště dodává firma Siemens. K razítkování zásilek se používají 

různé typy razítkovacích strojů.  

 

Základní typy třídících strojů: 

� Stavěcí a oddělovací stroj (CFC): Slouží ke stavění a oddělování listovních 

zásilek zejména vybraných z poštovních schránek; zásilky jsou tímto strojem 

připraveny k razítkování. Z tohoto důvodu jsou listovní zásilky opatřeny stavěcí 

značkou. Pro správné otočení zásilky slouží také luminiscence v poštovní 

známce. Tento stroj také umožňuje kontrolu pravosti poštovní známky. 

� Hrubý třídič (IRV):  Jedná se o Integrovaný systém s OCR automatickým čtením 

PSČ resp. adres zásilek, kódováním (nastříkáním čárového kódu do určité oblasti 

adresní strany) těchto zásilek a s videokódováním těch zásilek, které zařízení 

OCR nepřečetlo automaticky.  

� Jemný třídič (FSM): Slouží k dotřídění nakódovaných zásilek (pro dodací pošty a 

vybrané adresáty). Zásilky jsou tříděny podle nastříkaného čárového kódu. 

Poznámka: Adresní SPU na stroji FSM třídí zásilky nakódované na stroji IRV 

z odesílajícího SPU. 

� Poloautomatický třídič (IPF): Slouží k ručnímu kódování listovních zásilek. Na 

základě zadaného kódu (PSČ) jsou zásilky vytříděny do příslušných směrů. 

� Třídič velkých kusů (Müller Martini): Slouží k ručnímu kódování listovních zásilek 

(velkých kusů a svazků listovních zásilek). Na základě zadaného kódu (PSČ) 

jsou zásilky vytříděny do příslušných směrů. 

 

3.1.2. Technologie zpracování balíkových zásilek 

Balíkové zásilky jsou na SPU třízeny pomocí automatizovaných a 

poloautomatizovaných třídících strojů.  Využívány jsou stroje výrobců Müller Martini, či 

Siemens. Tyto balíkové třídiče plní funkce: 

• automatizované třídění balíků na základě sejmutí čárového kódu 

stacionárním scannerem a jeho spárování s adresními daty (PSČ) 

prostřednictvím provozní databáze systému T&T, 
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• poloautomatické třídění balíků na základě ručně nakódovaného PSČ, 

• evidenční – zásilky jsou při průchodu strojem nasnímány stacionárním 

scannerem a zaevidovány v systému T&T. 

Výstupy balíkového třídiče jsou v hlavní přepravní síti adresní SPU, v oblastní 

přepravní síti balíkové dodejny. 

 

 
Obrázek č. 3. Výstupy z balíkové třídiče. 

 

3.1.3. Manipulační a  provozní prostředky poštovní přepravy 

V poštovní přepravě využíváme pro zpracování, přepravu a manipulaci 

s poštovními zásilkami manipulační a provozní prostředky: 

o manipulační prostředky: valníky, přepravní klece a kontejnery, hydraulické 

zvedací plošiny, aku vozíky, vysokozdvižné vozíky, 

o provozní prostředky: poštovní pytle, plastové přepravky, třídnice, stojany 

na pytle, vázací stroje, razítkovací stroje. 

Pro vnitropodnikovou dopravu jsou využívány pásové a teleskopické dopravníky. 
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3.2. Organizace poštovních kurzů 

Přeprava materiálu se uskutečňuje poštovními kursy, zřizovanými v dopravních 

prostředcích příslušných odvětví dopravy. 

Základními hledisky členění poštovních kursů jsou: 

• důležitost a účelnost kursu, 

• rozsah činnosti kursu, 

• druh použité dopravy. 

Podle důležitosti a účelnosti rozeznáváme poštovní kursy: 

o rozhodné, které jsou posledním spojením pro přepravu závěrů k poštám 

pro včasné dodání zásilek. Od pošt tak, aby návazně byla zajištěna 

přeprava kursy v rámci logistických center. 

o nerozhodné, kterými se přepravují závěry v nerozhodných dobách. 

 

Poštovní kursy se označují číslem kursu, a to podle vnitropodnikových předpisů. 

Kursy vedené v HPS se navíc označují názvem kursu (např. A-P 0072 Ostrava-Praha-

Ostrava).  

Poštovní kurz musí dodržovat předepsanou trať, pořadí zastávek a jízdní řád. 

V případě nepravidelností informuje řidič kurzu dispečera příslušného SPU. 

 

3.2.1. Poštovní kurzy železniční 

Česká pošta využívá k přepravě zásilek přímé vozy železniční (dále jen pvž), což 

jsou samostatné kursy pro přepravu závěrů mezi dvěma nebo více přepravními uzly, 

kde manipulaci obstarávají pracovníci zapojených provozoven. Vozy jsou řazeny do 

speciálních vlaků, které jsou složeny výhradně z vagónů patřících České poště. 

Lokomotivy pro přesun těchto vlaků, včetně manipulace s nimi zajišťuje podnik ČD 

Cargo, a.s. Přímé vozy mohou být vypravovány pravidelně nebo podle potřeby. Kromě 

toho musí být vůz opatřen po obou stranách vozovou nálepkou, ze které musí být 

zřejmé, kterými vlaky a do které stanice má být přepraven.  

Vybrané pvž jsou monitorovány z úrovně hlavní dispečerské služby v Praze 

prostřednictvím dohledového systému MOPOVO, pracujícím na bázi GPS.  

Pro přepravu poštovních zásilek po železnici se používají poštovní vozy 

železniční čtyřnápravové (řady Postw) a dvounápravové (řady Gs). 
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3.2.2. Poštovní kurzy silniční 

Poštovní kursy silniční, které jsou k přepravě zásilek využívány Českou poštou 

nejhojněji se v jízdních řádech poštovních kursů silničních označují zkratkou A-P a 

číslem kursu. Jízdní řády poštovních kurs silničních musí být v souladu 

s vnitropodnikovými předpisy poštovní přepravy. Jízdní řády poštovních kursů 

silničních, zajišťujících přepravu poštovních závěrů v hlavní přepravní síti schvaluje 

generální ředitelství České pošty. 

V silniční dopravě jsou využívána vozidla s nosností do 3,5 t (Škoda Felicia, 

Renault Kangoo, Ford Tranzit, Iveco Daily), do 18 t (Avia, Iveco, Mercedes Benz) a na 

vybraných relacích také soupravy tahač+návěs. 

Mimo určených zastávek může vozidlo kursu zastavit jen v případech vyvolaných 

silničním provozem a nezávislých na vůli řidiče. 

Poštovní kursy silniční se člení na: 

• doprovázené silniční přepravy závěrů, v nichž poštovní pracovníci hotové 

závěry zprostředkovávají a doprovázejí, 

• silniční přepravy závěrů, v nichž doprovod poštovních pracovníků není 

nutný a přepravu závěrů obstarávají pracovníci cizích dopravců. 

 
Silniční přepravy závěrů se zřizují na sjednaných tratích přepravy poštovních 

zásilek zajišťovaných cizími dopravci. 

Silniční přepravy závěrů se sjednávají s příslušným dopravcem, a to na základě 

zvláštní smlouvy, ve které musí být přesně specifikovány veškeré právní, ekonomické 

a provozní záležitosti: 

� otázky odpovědnosti za případné škody na poštovních zásilkách, 

� druhy přepravovaných zásilek, 

� výměniště, 

� způsob předávání a stvrzování převzetí poštovních zásilek, 

� jízdní řád. 

3.2.3. Poštovní kurzy letecké 

Poštovními kursy leteckými se ve vnitrostátním styku rozumí letecké přepravy pro 

všechny druhy nákladních předmětů, v nichž doprovod poštovních pracovníků není 

nutný a přepravu závěrů obstarávají pracovníci externího dopravce. 

Leteckými přepravami závěrů se přepravují závěry až do maximální hmotnosti 

zátěže, dohodnuté s dopravcem podle nosnosti letadel.  
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Letecké přepravy závěrů sjednává generální ředitelství České pošty s příslušným 

dopravcem, a to na základě zvláštní smlouvy, ve které musí být přesně specifikovány 

veškeré právní, ekonomické a provozní záležitosti, které jsou stejné jako u poštovních 

kurzů silničních. 

Přepravu poštovních závěrů mezinárodního styku zajišťují mezinárodní letecké 

společnosti. Podmínky pro přepravu závěrů na jednotlivých mezinárodních leteckých 

linkách sjednává úsek mezinárodního provozu s příslušnými leteckými společnostmi 

nebo poštovními správami. 

O letových podmínkách, odložení, či zrušení letu, jsou útvary dispečerské služby 

dopravce povinny informovat příslušné dispečery poštovní přepravy, jakmile je tato 

skutečnost známa, aby bylo možné učinit nutná opatření a v případě potřeby zajistit 

náhradní přepravu. Je-li letecký kurs zrušen, např. pro nepříznivé povětrnostní 

poměry, zásilky se vypraví nejvhodnějšími nebo mimořádnými kursy. 

 

Listovní zásilky

45%

37%

18%

silniční přeprava letecká přeprava železniční přeprava 

 

Balíkové zásilky

39%

2%

59%

silniční přeprava letecká přeprava železniční přeprava 

 
 

Graf č. 2. Rozložení typů přeprav v logistické síti České pošty. 
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4. Systém racionalizace 
 

Racionalizace je proces, který vede k efektivnějšímu chodu podniku, založený na 

optimálním spojení a maximálním využití jeho jednotlivých prvků s cílem dosáhnout 

snížení doby průběhu procesu, snížení nákladů a zvýšení produktivity při minimálních 

požadavcích na zdroje.  

Základní nástroje racionalizace:  

- optimalizace provádění pracovních operací  

- vhodná volba logistického kanálu pro materiál 

- technické úpravy pracovišť 

- uspořádání pracovišť 

Základní postup racionalizace:  

-  poznání (analýza) pracovního systému  

-  posouzení funkce současného pracovního systému  

-  generování racionalizačních opatření  

-  realizace opatření  

-  vyhodnocení přínosů 1 

 

4.1.  Specifikace problému a návrhy na zdokonalení funkce systému 

Vzhledem ke značnému nárůstu přepravovaného materiálu mezi logistickými 

centry Ostrava 02 a Olomouc 02, a to v obousměrné relaci, nastala vhodná doba pro  

volbu dalšího, případně nového logistického kanálu mezi těmito SPU. Tento nárůst je 

především u balíkového materiálu s dobou dopravy D+2 a více. Pro zvládnutí objemu 

přepravy a tím i uspokojení potřeb zákazníka má firma plně vybavený vozový i strojní 

park. V případě zvolení jiného než současného způsoby přepravy je nutné přehodnotit 

technologii zpracování na obou centrech a případně také navrhnout změnu 

v uspořádání pracovišť.  

V současné době je pro spojení těchto center zvolena výhradně silniční způsob 

přepravy.  

 

____________________________________________________________________ 
1 NOVÁK, Josef, ŠLAMPLOVÁ, Pavlína. Racionalizace výroby. 2007. vyd. Ostrava : VŠB – TU 

Ostrava, 2007. Podstata a cíle racionalizace, s. 5-6. 
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Po prozkoumání všech přepravovaných objemů jsem zjistil, že vzhledem 

k nutnosti navýšení kapacity nemusí v současnosti zvolený typ přepravy být optimální 

variantou. Podnik má možnost využívat i jiný typ přepravy, a to železniční cestu. 

Hlavním úkolem je tedy zvolit správný distribuční kanál, který bude mít zásadní 

význam pro navýšení přepravního objemu, a zároveň tento distribuční kanál musí 

splňovat podmínky pro rychlost přepravy. 

Ruku v ruce s nárůstem materiálu, který je v současnosti přepravován, dochází 

k situaci, kdy na SPU Ostrava 02 je nedostatek odkladných ploch. Tento problém je 

způsobován návozem tohoto materiálu v brzkých ranních hodinách, kdy jsou 

zpracovávány zásilky s vyšší prioritou odbavení a není možné je ihned zpracovat, a 

tudíž dochází k následné kumulaci u třídícího stroje. Proto je nutné zahrnout mezi 

hlavní úkoly této práce řešení, resp. návrh varianty, která nebude tolik náročná na 

kapacitu odkládacích ploch na SPU Ostrava 02. 

Rozbor návrhu nové volby logistického spojení bude tedy probíhat ve třech 

rovinách:  a) v rovině vhodné volby typu přepravy, 

b) v rovině optimálního využití třídícího stroje a s co možná nejnižšími 

požadavky na kapacitu odkládacích ploch, 

c) v rovině nejefektivnější volby z pohledu ekonomického. 

  

Vzhledem k tomu, že problémy jsou způsobené především u SPU Ostrava 02, 

bude návrh nového řešení koncipován právě pro SPU Ostrava 02. 

 

4.2.  Specifikace distribučních cest 

V současné době lze SPU Ostrava 02 a SPU Olomouc 02 propojit pomocí dvou 

logistických kanálů, a to pomocí železniční a silniční sítě. 

• Silniční propojení: - Mercedes Benz Atego řada 18xx,  

- příjezd k SPU okolo 02.00 – 03.00 hod. 

• Železniční propojení: - vagón typu Postw-u, nebo typu Gbkkqs 

- příjezd k SPU v 07.00 hod ve vlaku NEX 54055. 

4.2.1. Volba silničního propojení 

Vzdálenost mezi oběmi logistickými centry je 101 km. Obě centra v současné 

době propojují dva pravidelné poštovní kurzy. Vzhledem k tomu, že přepravní kapacity 

obou kurzů jsou nedostatečné, je mimořádně veden ještě třetí, mimořádný, kurz.  
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Materiál určený k přepravě je výhradně ložen v přepravních prostředcích jako 

jsou přepravní klece, kontejnery, či speciální vozítka – ekoflexy určené pro přepravu 

poštovních přepravek. Výjimku tvoří pouze zásilky neskladné, které svými rozměry 

(tyče) či tvarem (válcové zásilky větších rozměrů) jsou nevhodné pro přepravu právě 

v těchto přepravních prostředcích. Ty jsou loženy ve vozidle volně.  

Kurzy jsou vedeny ve vozidle Mercedes Benz Atego 18xx, jehož parametry jsou 

přiloženy v následujícím přehledu. 

 

 
Obrázek č. 4. Mercedes Benz Atego 1835. 

 

Zdvihový objem 5880 cm3 
Výkon motoru 205 kW (279 hp) 
Třída emisí Euro 4 
Užitečné zatížení  12 570 kg 
Celková hmotnost 18 000 kg 
Rozvor 4 160 mm  
Odpružení vzduchové odpružení 
Výrobce nástavby Hagemann, s. r. o. 
Typ nástavby skříň 
Ložný prostor (D/Š/V) 6 100/ 2 460/ 2 250 mm 

Ložná plocha 15 m2 
 

Tabulka č. 1. Parametry vozidla. 
 

Vozidla nemusí být vybavena hydraulickými zdvižnými plošinami, neboť mezi 

standardy každého z logistických center tyto zdvižné plošiny (stacionární) patří. 

Každý z kurzů trvá 4 hodiny, kdy 3 hodiny trvá samotný přejezd mezi oběmi 

městy, 0,25 hodiny trvá nakládka u výchozího SPU Ostrava 02, 0,5 hodiny trvá 

vykládka a nakládka u SPU Olomouc 02 a opět 0,25 hodiny je stanoveno na vykládku 
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u SPU Ostrava 02. V případě že vozidlo provádí mimořádnou jízdu, je nutné po 

vykonání prvního kurzu čerpat bezpečnostní přestávku v délce trvání 30-i minut. 

Vzhledem k tomu, že Česká pošta se snaží o maximální využití svých vozidel, je 

jediným vhodným intervalem, kdy nejsou vozidla již obsazena, pro možnost přepravy 

interval od 23:00 hod. do 03:00 hod. následujícího dne. Protože v nočních hodinách 

jsou na SPU třízeny zásilky s dobou dopravy D+1, není vhodné provádět návoz 

zásilek D+2 během noční směny. Při použití silniční varianty je ale možný návoz 

nejpozději okolo 03:00 hod. 

4.2.2. Volba železničního propojení 

Vzdálenost mezi oběmi logistickými centry je po železnici 105 km, a to včetně 

nezbytných přepřahání lokomotiv (z elektrických na dieselové) a následných posunů. 

Jak již bylo popsáno v kapitole 3.2.1. spojení probíhá pomocí speciálních poštovních 

vlaků. Obě SPU mají svojí kolejovou halu o dvou kolejích. V Ostravě provádí přesun 

poštovních vagónů z hlavního nádraží do kolejové haly společnost ČD Cargo, a.s.. 

v Olomouci ČD Cargo, a.s. po příjezdu vlaku na hlavní nádraží provede jen odpojení 

příslušných vagónů a odstavení na speciální kolej. Posuny po této koleji provádí 

zaměstnanci České pošty speciálním zařízením. V Olomouci tedy nejsou nijak závislí 

na společnosti ČD Cargo, a.s. v případech, kdy je nutné si přesouvat vagóny po 

kolejové hale. Na základě vzájemné smlouvy jsou pouze stanoveny časy, kdy mají být 

vozy připraveny na stanovených pozicích pro odjezd, resp. jsou stanoveny závazné 

časy pro příjezdy poštovních vlaků do cílových stanic. 

Časy, ve kterých se pohybují speciální vlaky jsou nastaveny tak, aby po příjezdu 

byly zásilky co nejdříve zpracovány. Taktéž je nastaveno, že jsou vypravovány zvlášť 

vlaky se zásilkami s limitem dopravy D+1 a zvlášť vlaky se zásilkami s dobou dopravy 

D+2.  

Česká pošta vlastní dva typy poštovních vagónů. Jedním z nich je vagón typy 

Postw, resp. Postw-u, což je vlastně modernizovaný předchůdce. Modernizace 

proběhla především ve vnitřním uspořádání, kdy byly odstraněny veškeré přepážky či 

jiné části, které znemožňovaly pohodlnou manipulaci. Tyto vagóny jsou především pro 

své konstrukční parametry, které jsou uvedeny pod obrázkem vagónu, Českou poštou 

preferovány. 
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Výrobce: Vagónka Studénka Váha vozu: 38 000 kg 
Roky výroby: 1984 - 1985 Váha nákladu: 16 000 kg 
Počet náprav 4 Max. celková váha: 54 000 kg 
Maximální rychlost: 145 km·hod-1 Ložná délka: 21 200 mm 
Délka vozu: 24 500 mm Ložná šířka: 2 657 mm 
Šířka vozu: 2 883 mm   Ložná plocha: 56 m2 

 
Tabulka č. 2. Parametry vozu Postw-u. 

 

 
 

Obrázek č. 5. Poštovní vagón typu Postw. 
 

 

Tento typ vagónu je používán pro přepravu zásilek s limitem dopravy D+1, a to 

především pro svou kapacitu a vyšší maximální rychlost. Lze jej ale také použít 

(zapojit) d poštovního vlaku se zásilkami D+2. Nevýhodou, z ekonomického hlediska, 

je informace, že se jedná o vůz čtyřnápravový. Důvodem je, že Česká pošta platí 

společnosti ČD Cargo, a.s. poplatek za ujetý nápravový kilometr. 

Druhým z používaných typů vagónů je typ Gs (celým označením Gbkkqs). Tento 

vůz je dvounápravový. Vzhledem ke své nižší konstrukční rychlosti a nižší ložné ploše 

je využíván pouze pro přepravu zásilek s limitem dopravy D+2. 

 
Výrobce: Vagónka Studénka Váha vozu: 16 000 kg 
Roky výroby: 1985 - 1991 Váha nákladu: 9 000 kg 
Počet náprav 2 Max. celková váha: 25 000 kg 
Maximální rychlost: 120 km·hod-1 Ložná délka: 12 620 mm 
Délka vozu: 14 750 mm Ložná šířka: 2 524 mm 
Šířka vozu: 2 650 mm   Ložná plocha: 31 m2 

 
Tabulka č. 3. Parametry vozu typu Gbkkqs. 
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Obrázek č. 6.  Poštovní vagón typu Gs. 
 
 

 

4.2.3. Přepravní prostředky 

Jak již bylo dříve zmíněno, materiál určený k přepravě je ložen v přepravních 

prostředcích a proto je vhodné uveřejnit také základní parametry těchto prostředků. 

Pomocí těchto parametrů následně můžeme vypočítat, po jednotlivých typech 

prostředků, maximální počet, který lze přepravit na ložné ploše každého z možných 

transportních vozidel. 

 

Přepravní klec Přepravní kontejner 
Nosnost klece 500 kg Nosnost kontejneru 220 kg 
Hmotnost klece (tára) 145 kg Hmotnost kontejneru (tára) 80 kg 
Hmotnost klece (brutto) 645 kg Hmotnost kontejneru (brutto) 300 kg 
Délka 1280 mm Délka 1110 mm 
Šířka   950 mm Šířka   730 mm 

Plocha 1,22 m2   Plocha 0,81 m2 
 

Tabulka č. 4. Parametry přepravních prostředků 
 

4.2.4. Sestavení ukazatele distribučních cest 

Nyní po zjištění všech rozměrových parametrů zvolených variant přepravy lze 

vytvořit přehled, ve kterém zjistíme kolik přepravních prostředků lze jednotlivými 

variantami přepravit. Jedná se o první z více ukazatelů, ze kterých budeme nakonec 

vybírat nejvhodnější variantu. Jedná se o vícekriteriální rozhodování. 
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počet přepravních prostředků typ dopravního prostředku ložná plocha 
(m2) přepravní klec přepravní kontejner 

Mercede Benz Atego 1835 15 12 18 
poštovní vůz typu Postw-u 56 45 69 
poštovní vůz typu Gbkkqs 31 25 38 

 
Tabulka č. 5. Výpočet maxima přepravních prostředků dle typu dopravy. 

 
 

Je samozřejmé, že ložná plocha nebude využívána jen pro jeden typ přepravních 

prostředků, ale k jejich kombinaci. Jak již bylo dříve uvedeno, dochází také k ložení 

volných, neskladných, zásilek. Tudíž nelze jednoznačně říci, že uvedené maxima 

přepravních prostředků budou na ložnou plochu naloženy. Nicméně tento výše 

uvedený přehled nám poskytuje dostatečný přehled o kapacitách ložných ploch. 

Lze také namítnout, že ložné plochy železničních prostředků jsou zbytečné velké 

a nedocházelo by tak k efektivnímu využití ložných ploch. Tuto námitku je nutné 

vyvrátit hned v zárodku, neboť nový návrh musí také počítat s možností (a 

plánovaným výhledem do budoucnosti), kdy množství těchto zásilek, například dalšími 

příchody nových podavatelů či vyšším podejem současného podavatele RDV, opět 

naroste a bude nutné opět hledat nové přepravní kapacity. 

 

4.3.  Systém SPU Ostrava 02 

V kapitolách 3.1.1. a 3.1.2. byla popsána technologie zpracování listovních a 

balíkových zásilek u České pošty. Zpracování balíkových zásilek u SPU Ostrava 02 je 

prováděno taktéž strojně, a to pomocí poloautomatického balíkového třídiče BT 1.  

4.3.1. Poloautomatický balíkový třídič 

Jedná se o jeden z nejstarších strojů, které jsou u České pošty využívány. 

V minulosti bylo řešeno, zda tento stroj nahradit zcela novým zařízením, nebo provést 

rekonstrukci stroje stávajícího. Byla zvolena varianta rekonstrukce stávajícího stroje.  

V roce 2003 byl, během již zmíněné úpravy stroje, balíkový třídič osazen 

stacionárním scannerem, který urychlil systém třízení a evidenci zpracovaných 

zásilek. 

 

 

 



 37 

 

Rok výroby 1979 
Výrobce Ostroj Opava 
Počet vstupů 2 
Maximální počet výstupů 15 
Třídící zařízení - variabilní 1- scanner 
  2- ruční taster 
Počet dopravníkových pásů 7 
Min. počet členů obsluhy 4 

Průměrná rychlost třídění 750 ks·hod-1 
Počet třídících programů 6 
Maximální hmotnost třízených zásilek 20 kg 

 
Tabulka č. 6. Základní parametry balíkového třídiče. 

 

 

Jak je zmíněno v přehledu má balíkový třídič dva vstupy. Prvním vstupem je 

vstup přímo z kolejové haly podél vagónů mezi kolejemi. Jedná se o 60 metrů dlouhý 

dopravníkový pás, který je umístěn ve výšce optimální pro vykládání zásilek přímo 

z jednotlivých vagónů. Tento dopravníkový pás je samozřejmě opatřen „stop lankem“, 

který slouží v případě potřeby k okamžitému zastavení jak samotného pásu, tak také 

k bezpečnému vypnutí celého třídícího stroje. Tento dopravníkový pás přivádí zásilky 

k samotnému třídícímu stroji. 

 

 
Diagram č. 5.  Vstup č. 1  pro balíkový třídič. 

 

 

Jako druhý vstup pro balíkový třídič je použit vstup u silniční rampy. Tímto 

vstupem se zpracovávají zásilky došlé silniční cestou, případně zásilky které nebyly 

ihned zpracovány a jsou uloženy na některé z odkladných ploch. 
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Diagram č. 6. Vstup č. 2  pro balíkový třídič s naznačením toku zásilek. 

 

Původně byly vytvořeny vstupy (skluzy) přímo na silniční rampě, do kterých se 

zásilky ihned po vyložení z ložné plochy vozidla vhodily. Vzhledem k tomu, že 

postupem času se docílilo stavu, kdy drtivá většina zásilek vhodných ke strojnímu 

zpracování je přepravována v přepravních prostředcích, došlo k odstranění těchto 

vstupů a byl vytvořen stávající vstup. 

 

4.3.2. Časové rozvržení třízení 

Jak je zřejmé z úvodních kapitol a následných indicií v jiných kapitolách, na 

balíkové třídiči jsou třízeny zásilky, které lze rozdělit dle priority třízení do dvou skupin. 

� zásilky s vysokou prioritou třízení – tyto zásilky jsou zpracovávány ihned 

po svém příchodu na SPU. Jedná se především o typ zásilek BO, PB, kdy 

je limit dopravy stanoven na D+1. 

� zásilky s nižší prioritou třízení – tyto zásilky přicházejí na řadu až po 

dotřízení zásilek s vysokou prioritou třízení, a to především v dopoledních 

hodinách. Jedná se především o typ zásilek AZ, BX, kdy je limit dopravy 

stanoven na D+2. 

 

V níže uvedeném grafu se objevuje činnost „změna třídícího programu“. Jedná 

se o přechod z třízení pro HPS na třízení pro ObPS a naopak. Při této změně je nutné 

především přeuspořádat a navýšit (při třízení pro ObPS) přepravní prostředky, neboť 

právě při třízení do ObPS je využit maximální počet výstupů, na rozdíl od třízení do 
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HPS, kdy je využita jen část výstupů a zbylá část provádí již tzv. předzpracování, což 

je činnost, na které není přímo závislá doba zpracování zásilek do HPS. 

 

  časový úsek 
činnost 6 8 10 12 14 16 18 20 22 0 2 4 

příchod zásilek D+1                                                 

třízení zásilek D+1                                                 

odchod zásilek D+1                                                 

příchod zásilek D+2                                                 

třízení zásilek D+2                                                 

odchod zásilek D+2                                                 

údržba stroje                                                 

změna třídícího programu                                                 
 

Graf č. 3. Snímek pracovního dne při zpracování balíkových zásilek. 
 

 

Z tohoto grafu je zřejmé, že příchod zásilek D+2 mezi 2. a 3. hodinnou ranní je 

nevhodný. Tento příchod zásilek nelze zcela eliminovat, neboť v tomto úseku přijíždí 

kurz z SPU Brno 02 a tento nelze efektivněji změnit. Nicméně, jak je také úkolem mé 

bakalářské práce, je nutné se pokusit upravit příjezd mimořádných kurzů z SPU 

Olomouc 02. Protože právě tyto nesystémové návozy materiálu vytvářejí velké nároky 

na odkladné plochy. Ještě zřetelněji bude možné kumulaci materiálu pozorovat na 

následujícím grafu. 

Při pohledu na graf, zejména na křivku zásilek na odkládací ploše, je nutné si 

uvědomit že na odkládací plochy se odstavuje také již zpracovaný, zatřízený materiál, 

který je připravený k odbavení. Překročení kapacity odkládacích ploch způsobuje 

situace, kdy je materiál ukládán i na jiná místa. Jedná se především o kolejovou a 

silniční rampu, což má za důsledek ztíženou komunikaci s ostatním materiálem, či 

zablokování některých stání na silniční rampě. 
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Přehled počtu zásilek u SPU
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Graf č. 4. Přehled toku balíkových zásilek. 
 

 

4.3.3. Vyhodnocení situace z kapacitního pohledu 

V současné době, kdy jsou zásilky přepravovány silniční cestou dostávají se 

k SPU Ostrava 02 v brzkých ranních hodinách, což způsobuje problémy na 

odkládacích plochách, viz. graf č. 4. V současnosti se tento problém daří zvládat jen 

za cenu blokování některých komunikačních prostor. Nicméně v případě navýšení 

počtu zásilek od SPU Olomouc 02 by se stav blížil ke kolapsu, neboť by docházelo 

k zahlcení třídícího centra. 

V případě příchodu železniční cestou bychom uvolnili odkladné plochy v úseku 

od 02.00 hod. do 07.00 hod. v průměru o 850 – 950 zásilek. Navýšení po 7. hodině 

ranní by nevzniklo, neboť zásilky v přepravních prostředcích by byly loženy ve 

vagónu, což je samo o sobě odkladná plocha, jindy nevyužitelná. Problém s nárůstem 
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jednoho vagónu v kolejové hale by nevznikl, neboť jedna ze dvou kolejí není plně 

obsazena. 

Pozdějším návozem materiálu je také možné zefektivnit činnost třídícího stroje. 

V případě, kdy je materiál odložen na odkládací ploše a zároveň na ranní směně do 

kolejové haly dorazí poštovní vlak NEX 54055 je pracovní četa prioritně odeslána na 

vykládku vlaku, ve kterém se také nacházejí i jiné typy zásilek, než balíkové. Dochází 

tedy k situaci, kdy zásilky jsou nejdříve vykládány z vlaku, roztřízeny a vloženy do 

přepravních prostředků. Ovšem tyto přepravní prostředky není kam uskladnit, neboť 

odkladné plochy blokuje navezený materiál ze silniční rampy. Proto následně je tento 

odložený materiál převezen na kolejovou halu a vyložen na závěr pomocí 

dopravníkového pásu z kolejové haly. Dochází tedy ke zbytečným přesunům a tím i 

časovým prostojům. 

Na základě těchto indicií bylo proveden kvalifikovaný odhad situace, když by  

zásilky dovezeny pomocí poštovního vlaku. V následující tabulce je naznačen časový 

úsek zpracování zásilek D+2 spolu se zpracovaným hodinovým množstvím zásilek a 

procentuálním využitím třídícího stroje. 

 

Procentuální využití třídícího stroje 
ve vybraném časovém úseku
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Graf č. 5. Procentuální znázornění změny využití BT. 
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současný stav navrhovaný stav 
Hodina 

počet zásilek % využití stroje počet zásilek % využití stroje 
6 830 92,22 830 92,22 
7 850 94,44 850 94,44 
8 830 92,22 830 92,22 
9 850 94,44 850 94,44 

10 780 86,67 800 88,89 
11 750 83,33 820 91,11 
12 660 73,33 780 86,67 
13 550 61,11 700 77,78 

 
Tabulka č. 7.  Porovnání využití třídícího stroje. 

 

Je nutné také říci, že při zvýšení efektivity třídícího stroje a zachování počtu 

zásilek dojde ke snížení samotného času třízení. 

Lze tedy konstatovat, že ukazatel posuzující efektivní využití odkladných ploch 

jednoznačně upřednostní variantu železničního propojení obou logistických center.  

 

5. Ekonomický rozbor variant 
 

Cílem rozboru bude vyčíslení jednotlivých variant. Hned na počátku tohoto 

vyčíslení je nutné zdůraznit, že některé uvedené jednicové ceny jsou pouze 

předpokládané, neboť podnik na základě obchodního tajemství tyto ceny 

nezveřejňuje. Jedná se především o mzdové náklady a ceny ujednané ve smlouvě se 

společností ČD Cargo, a. s. 

5.1.  Varianta silniční přepravy materiálu 

Bude vytvořen přehled pro v současnosti používanou silniční přepravu, tedy 

vozidla Mercedes Benz Atego řada 18xx.  

5.1.1. Náklady na pracovní sílu 

Průměrná superhrubá měsíční mzda pro řidiče by činila 28.780,- Kč měsíčně. 

Náklady na prémie, 13. a 14. plat pro zaměstnance činí cca 24.000,- Kč ročně. 

V superhrubé mzdě je zahrnuto sociální a zdravotní pojištění hrazené 

zaměstnavatelem. Měsíční náklady na pracovní sílu tedy činí 30.780,- Kč. 
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5.1.2. Náklady na vozidlo 

Cena za pohonné hmoty na jednu jízdu ve směru Ostrava – Olomouc – Ostrava : 

 

Průměrná spotřeba na 100 km    18,4 l 

Počet ujetých km  101 x 2   202  km 

Cena za litr pohonné hmoty - nafty              26,5 Kč 

CELKOVÁ SUMA                985,- Kč 

 

Cena za měsíc (s průměrným počtem 21 pracovní dnů) : 

 

Počet dnů s vedením kurzu      21  dnů 

Cena za jednu jízdu              985,- Kč 

CELKOVÁ SUMA           20.685,- Kč 

 

Poplatek za používání dálnic - mýtné ve směru Ostrava – Olomouc – Ostrava za 

měsíc (s průměrným počtem 21 pracovní dnů) : 

 

Počet náprav na voze        3  ks 

Emisní třída                 EURO 3 

Počet zpoplatněných km  66 x 2  132  km 

Cena mýtného za jednu jízdu            230,1 Kč 

CELKOVÁ SUMA              4.832,- Kč 

 

Náklady za údržbu nelze do nákladů započítávat, neboť vozidlo vykonává i jiné 

činnosti. 

 

5.2.  Varianta železniční přepravy materiálu 

Bude vytvořen přehled pro oba typy použitelných vagónů, jak pro typu Postw-u, 

tak pro typ Gbkkqs.  

Společností ČD Cargo, a.s. je stanovena cena pro jeden nápravový kilometr na 

7,1 Kč. Dále podnik platí této společnosti paušální částky za provedené posuny do KH 

a na hlavní stanice. Nárůst u této položky nevzniká, neboť počet posunů u obou SPU 

zůstává zachován.  
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Nevzniká také žádný náklad za pronájem dalších vagónů, neboť ty jsou 

majetkem České pošty. Vagóny lze získat z tzv. záložních (pohotovostních) 

dopravních prostředků, které jsou vyčleněny u SPU Ostrava 02 na jedné z odstavných 

kolejí. 

Kurz by byl veden v omezení 1-5 (pondělí – pátek), neboť vedení nového kurzu 

v sobotu není z technologického hlediska účelné. Důvodem je fakt, že zásilky D+2 se 

v sobotu nedoručují a lze tedy tyto zásilky přepravit jinými řádnými kurzy v sobotu a 

v neděli, které nejsou kapacitně příliš vytížené. 

5.2.1. Varianta volby vagónů typu Postw-u 

 

Cena za jednu jízdu ve směru Ostrava – Olomouc – Ostrava : 

Počet náprav na voze        4  ks 

Počet ujetých km  105 x 2  210  km 

Cena za nápravový kilometr      6,6 Kč 

CELKOVÁ SUMA            5.544,- Kč 

 

Cena za měsíc (s průměrným počtem 21 pracovní dnů) : 

Počet dnů s vedením kurzu      21  dnů 

Cena za jednu jízdu           5.544,- Kč 

CELKOVÁ SUMA         116.424,- Kč 

 

Náklady za údržbu vagónu nelze do nákladů započítávat, neboť pravidelné revize 

a údržbu je nutné provádět i na záložních (pohotovostních) vozech. 

Náklady na pracovní sílu nevznikají, nedochází k doprovodu ze strany 

zaměstnance České pošty. 

5.2.2. Varianta volby vagónů typu Gbkkqs 

 

Cena za jednu jízdu ve směru Ostrava – Olomouc – Ostrava : 

Počet náprav na voze        2  ks 

Počet ujetých km  105 x 2  210  km 

Cena za nápravový kilometr      6,6 Kč 

CELKOVÁ SUMA            2.772,- Kč 
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Cena za měsíc (s průměrným počtem 21 pracovní dnů) : 

 

Počet dnů s vedením kurzu      21  dnů 

Cena za jednu jízdu           2.772,- Kč 

CELKOVÁ SUMA           58.212,- Kč 

 

I zde náklady za údržbu vagónu nelze do nákladů započítávat, neboť pravidelné 

revize a údržbu je nutné provádět i na záložních (pohotovostních) vozech. 

Nevznikají také náklady na pracovní sílu, neboť nedochází k doprovodu ze strany 

zaměstnance České pošty. 

 

5.3.  Konečné porovnání obou variant 

 

varianta Druh nákladů 
silniční železniční - Postw železniční - Gbkkqs 

Pracovní síla 30.780,- - - 
Mýtné   4.832,- - - 
Samotná jízda 20.685,- 116.424,- 58.212,- 

CELKEM 56.297,- 116.424,- 58.212,- 
 

Tabulka č. 8. Porovnání celkových nákladů. 
 

Z pohledy na tabulku finálních nákladů, lze konstatovat že z hlediska nákladů se 

jeví nejpřijatelněji varianta silniční. 

 

6. Celkové vyhodnocení a volba vhodné varianty 
 

Možné varianty přepravního spojení byly posuzovány z více pohledů a nyní je 

nutné posoudit jednotlivé ukazatele komplexně. Bude tedy nutné stanovit každému 

ukazateli koeficient důležitosti, abychom dosáhli jednoho konečného výsledku. 

Jednotlivé koeficienty byly navrženy na základě rozboru příslušných útvarů. Po 

vzájemné konzultaci poté došlo ke konečnému stanovení těchto ukazatelů. 
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pořadí dle ukazatele 

ukazatel silniční 
přeprava 

železniční 
přeprava 
Postw-u 

železniční 
přeprava 
Gbkkqs 

kapacita ložné plochy 3 1 2 
načasování příchodu materiálu 3 1 1 
snížení materiálu na odkladišti 3 2 1 
nákladovost 1 3 2 

 
Tabulka č. 9. Přehled pořadí typů přeprav dle ukazatelů. 

 

přepočet koeficientu 

ukazatel 
koeficient 

významnosti silniční 
přeprava 

železniční 
přeprava 
Postw-u 

železniční 
přeprava 
Gbkkqs 

kapacita ložné plochy 0,14 0,42 0,14 0,28 
načasování příchodu materiálu 0,16 0,48 0,16 0,16 
snížení materiálu na odkladišti 0,20 0,60 0,40 0,20 
nákladovost 0,50 0,50 1,50 1,00 

CELKEM 1,00 2,00 2,20 1,64 
Konečné pořadí - 2 3 1 

 
Tabulka č. 10.  Celkový přehled s konečným pořadím. 

 

Jako nejvýhodnější se jeví varianta železničního spojení pomocí vagónu typu 

Gbkkqs. Není sice vyhodnocena jako varianta ekonomicky nejvýhodnější, nicméně od 

nejlevnější varianty se liší cca o 5 %. Předností této varianty je vyřešení situace 

s nedostatečnou kapacitou odkladných ploch, neboť příjezd poštovního vlaku je 

situován do časového horizontu, kdy probíhá okamžité třízení zásilek tohoto typu. 

Další předností je, že samotná kapacita tohoto typu vagónu je oproti variantě silniční 

dvojnásobná. 

Druhou nejvhodnější variantou se jeví silniční přeprava vozidlem Mercedes Benz 

Atego řady 18xx, která v současnosti převoz nově vzniklého materiálu zajišťuje. 

Z možných variant je právě tato ekonomicky nejvýhodnější, nicméně hlavní 

nevýhodou je, že příjezd kurzu je situován do technologické špičky zpracování zásilek 

s vyšší prioritou. Zásilky musí být proto odkládány na odkládací plochy, kterých není u 

SPU Ostrava 02 dostatek. 

Jako nejhorší varianta byla zjištěna varianta železničního spojení pomocí vagónu 

typu Postw-u. Tento typ vagónu je sice kapacitně největší a příjezd k SPU je situován 

stejně jako u typy Gbkkqs, nicméně díky tak velké kapacitě vagónu je vagón 

konstrukčně řešen jako čtyřnápravový. Vzhledem k výpočtu vzniklých nákladů pomocí 
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ceny za nápravový kilometr je proto tato varianta dalece nejdražší a proto i pro 

Českou poštu nejnevýhodnější. 
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7. Závěr 
 

Ve své bakalářské práci jsem se zabýval volbou vhodného typu přepravy 

materiálu a racionalizací provozu balíkového třízení se záměrem uvolnit přeplněné 

kapacity odkladných ploch. Cílem bylo navrhnout řešení, které bude vhodné 

z komplexního hlediska a povede ke snížení množství materiálu na odkladných 

plochách. 

 

Z  analýzy současného stavu vyplývá, že optimalizovat situaci u odkladných 

ploch lze zejména správným načasováním návozu neprioritního materiálu. Tuto 

podmínku lze realizovat díky změně logistického spojení, a to na železniční spojení 

pomocí vagónu typu Gbkkqs. 

 

Další racionalizační úsilí by mělo být vyvíjeno v oblasti úpravy odkladných ploch. 

Očekávaný nárůst zásilek s nižší prioritou zpracování, i přes optimální čas návozu, by 

mohl způsobit další problémy s kapacitou odkladných ploch. Neboť je třeba počítat 

s faktem, že i již zpracované zásilky v přepravních prostředcích čekající na expedici, je 

nutné na tyto plochy odkládat a právě očekávaný nárůst zpracovaných zásilek 

znamená v důsledku i vyšší nároky na odstavné plochy. V případě výrazného posunu 

v této oblasti je poté možné uvažovat nad návratem k současné variantě spojení, tedy 

k silniční volbě pomocí vozidla Mercedes Benz Atego řady 18xx, která v ekonomickém 

rozboru variant vyšla jako nejvhodnější. 

 

Vzhledem k výsledkům provedeného celkového zhodnocení lze konstatovat, že 

navržená racionalizační opatření budou pro SPU Ostrava 02 přínosná. 
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