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Anotace 

 Diplomová práce je zaměřena na analýzu dopravního problému u státního podniku 

LESY SR, OZ Čadca. 

 Cílem je rozvržení rozvozu dřeva z lesních sprav do expedičních skladů tak, aby 

byly minimalizovány celkové náklady související s tímto rozvozem. V teoretické části a 

v aplikační části je použita modifikovaná distribuční cesta pro snížení celkových nákladů. 

Annotation 

 The Work focus on an analysis of transport problems of the state enterprise of 

forest named LESY SR, OZ ČADCA. 

 The goal of the Work is to allocate the distribution of wood from forest 

communities to forest deport with minimum cost. I try to cut the final costs using the 

modified distribution method in the application part and theoretic part of this work. 
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1. Úvod 

 Distribuční logistiku využívají organizace, které nejen pomocí výrobního procesu 

produkují produkty určené pro prodej, ale i ostatní přepravní a obchodní společnosti, které 

s ní přicházejí do styku. Oblastí distribuční logistiky je i problematika plánování 

přepravních tras. Součástí optimálního plánování přepravních tras je také řízení dodávek 

k cílovým místům. Efektivní způsob řídit dodávky by mělo mít trvalý vliv na ekonomický 

přínos, který vede ke snižování provozních nákladů. 

 V odvětvích náročných na dopravu, fyzickou distribuci nebo zpětnou logistiku 

způsobují rostoucí ceny komodit nárůst nákladů, který není možné nebo vhodné řešit 

zvýšením cen produktů pro konečného spotřebitele. Proto jsou firmy nuceny hledat nové 

možnosti efektivního řízení a optimalizace dopravy a distribuce. 

 V takových situacích se vytváří prostor pro investice do plánování nových projektů 

pro efektivní řízení logistického řetězců, zásob, dopravy a distribuce, jejichž přínosy 

mohou být v dnešním vysoce konkurenčním prostředí významnou konkurenční výhodou. 

K tomu firmy potřebují mít specializované a především inovativní informační nástroje. 

 V některých odvětvích tvoří doprava a distribuce zcela zásadní nákladovou položku 

v celkových nákladech organizace. Diplomovou práci jsem proto zaměřila na analýzu 

dopravního problémů u státního podniku LESY SR, OZ Čadca. 

 Cílem mé diplomové práce je rozmístění rozvozu dřeva z lesních středisek do 

expedičních skladů tak, aby byly minimalizovány celkové náklady související s tímto 

rozvozem. V aplikační části se budu snažit tyto celkové náklady snížit tím, že použiju 

modifikovanou distribuční metodu. V konečném důsledku by mělo jít o stanovení 

optimální výše nákladů na přepravu dřeva z lesních středisek do expedičních skladů. 

 V první kapitole jsem podrobně popsala charakteristiku státního podniku LESY 

SR. Popsala jsem jednotlivé orgány a celou organizační strukturu tohoto podniku. Zaměřila 

jsem se především na těžební činnost a lesní produkci státního podniku LESY SR. 
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 V druhé kapitole jsem se zaměřila na oblast dopravního problému. Provedla jsem 

formulaci jak ekonomického modelu, tak i matematického modelu dopravního problému. 

Dále jsem popsala modifikovanou distribuční cestu a uvedla jsem jednotlivé kroky jejího 

řešení. Na závěr jsem popsala možnosti zakončení výpočtu dopravního problému.  

 Třetí kapitola je aplikační část dopravních úloh. Cílem je provést analýzu 

dopravního problému, formulovat jeho ekonomický a matematický model, najít optimální 

řešení a interpretovat výsledky. 

 Při zpracovávání tohoto tématu jsem obdržela spoustu interních informací, které mi 

poskytl odštěpný závod Čadca. Poskytnuté interní informace jsem důsledně zpracovala a 

dospěla k určitému návrhu řešení dopravního problému. 
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2. Charakteristika vybrané společnosti 

Základní údaje a profil společnosti 

Obchodní název podniku   LESY Slovenské republiky, státní podnik 

Sídlo společnosti    Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 

Právní forma     státní podnik 

Datum vzniku     1. 7. 1999 

IČO      36038351 

IČ DPH     SK 2020087982 

Označení zápisu v Obchodním rejstříku zapsány v Obchodním rejstříku Okresního 

 soudu v Banskej Bystrici, dna 29. 10. 1999, 

 oddíl  Pš, vložka č. 155/S 

 Státní podnik Lesy Slovenské republiky vznikl 1. 7. 1999 na základě rozhodnutí 

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenské republiky, sloučením šesti bývalých 

regionálních poníků státních lesů. Základním předmětem činnosti s. p. LESY SR je správa 

lesního a ostatního majetku ve vlastnictví Slovenské republiky. Podnik realizuje vyvážené 

plnění všech funkcí lesa a udržitelné využívání hmotných a nehmotných produktů i služeb 

poskytovaných lesem. 

 Prvotním cílem činnosti společnosti je zajištění udržitelného obhospodařování lesů 

ve vlastnictví státu a ostatních uživatelů lesů tak, aby se při dodržení všech kritérií a zásad 

zlepšovala funkčnost a maximalizace pozitivních efektů hospodaření. V současné době je 

celá výměra lesních porostů obhospodařována 26 odštěpnými závody státního podniku 

LESY SR, certifikována podle systému PEFC nebo FSC. 

 Státní podnik LESY SR spravuje k 31. 12. 2008 celkem 953 090 ha, z toho na 

základě správy 702 164 ha, na základě nájmu 29 530 ha a na základě zákona o půdě 

221 396 ha. 

 V rámci strategického řízení lidských zdrojů v s. p. LESY SR se věnuje velká 

pozornost péči o zaměstnance, jakož i jejich odbornému i osobnímu rozvoji. Podpůrným 
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pilířem ke spokojenosti zaměstnanců a jejich motivace je mzda, možnost odborného růstu 

a podpora sociálních aktivit. Tabulka č. 1 nám udává celkový počet zaměstnanců za rok 

2008, kteří jsou členěny do dvou kategorií. [3] 

Tabulka č. 1.: Fyzický stav zaměstnanců za rok 2008 

za rok 2008 celkem 4 353 

z toho v kategorii R 1 607 

z toho v kategorii technicko-hospodářský 

zaměstnanec 
2 746 

Zdroj: http://www.lesy.sk/files/downloads/vyrocne_spravy/LESY_SR_VS_2008.pdf 

2.1. Orgány a organizační struktura společnosti 

2.1.1. Orgány společnosti 

Orgány státního podniku LESY Slovenské republiky jsou: 

1. Generální ředitel 

 Je statutárním orgánem podniku, jmenovaný do funkce ministrem 

pôdohospodárstva SR, kterému je přímo podřízený. Ve věcích podniku koná samostatně 

ve smyslu platných právních předpisů, interních směrnic a pokynů ministerstva 

pôdohospodárstva SR. 

2. Dozorčí rada 

 Svou působnost a činnost vykonává v souladu se Zákonem č. 111/1990 Zb. o 

štátnom podniku, v znení neskorších predpisoch, obecně závaznými právními předpisy a 

statutem dozorčí rady. [3] 

2.1.2. Organizační struktura 

Organizační strukturu s. p. LESY SR tvoří 26 odštěpných lesních závodů a 4 

specializované: 

1. Odštěpný závod Lesné techniky 

http://www.lesy.sk/files/downloads/vyrocne_spravy/LESY_SR_VS_2008.pdf
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 Zaměřuje se na interní služby zejména v oblasti těžebních prací, odvozu dřevní 

hmoty a servisních činností lesní techniky. 

1. Odštěpný závod Semenoles 

 Zajišťuje služby v oblasti semenářských činností, produkce lesních a okrasných 

dřevin. Posláním je zachování genofondu Lesů Slovenska. 

2. Odštěpný závod Dřevařské výroby 

 Zabezpečuje proces zpracování dřevní hmoty na řezivo a výrobky ze dřeva. 

Zpracovává a vydává ceníky produktů dřevařské výroby určených k prodeji, resp. vlastní 

spotřebu v rámci podniku. 

3. Odštěpný závod Biomasa 

 Strategicky zajišťuje zpracování energetického dřeva za účelem výroby a prodeje 

energetické štěpky v rámci celé Slovenské republiky. Výroba a prodej 2 a 4 cm dlouhé 

kousky dřevní hmoty, převážně odpadní, vyráběné štěpováním na Štěpových strojích.  

 Organizační uspořádání umožňuje flexibilní přístup k úpravám počtu organizačních 

jednotek na jednotlivých stupních řízení. Přehled o celkovém počtu organizačních jednotek 

v rámci státního podniku LESY SR Banská Bystrica nám poskytuje tabulka č. 2. [3]  

Tabulka č. 2.: Organizační jednotky LESY SR, s. p. za rok 2008 

Počet 

Odštěpných závodů 26 + 4 

Lesních správ 169 

Lesních obvodů 1 061 

Expedičních skladů 73 

Specializovaných a ostatních středisek 36 

Účelových zařízení 5 

Zdroj: http://www.lesy.sk/files/downloads/vyrocne_spravy/LESY_SR_VS_2008.pdf 

http://www.lesy.sk/files/downloads/vyrocne_spravy/LESY_SR_VS_2008.pdf
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 Státní podnik Lesy Slovenské republiky Banská Bystrica má uspořádanou 

organizační strukturu formou třístupňového řízení, které se definuje organizačními 

jednotkami v rámci státního podniku: 

 První – základní stupeň řízení tvoří lesní správy, jiné správy, nebo střediska, které 

jsou základními organizačními jednotkami odštěpného závodu. Zajišťují přímo a 

bezprostředně lesní a jinou výrobu, jakož i další činnosti v rámci jednotek.  

 Druhý stupeň řízení tvoří odštěpné závody, vytvářené v rámci podniku. Ty zajišťují 

lesnickou činnost, resp. specializované činnosti v rámci podniku. Pobočky jsou 

samostatnými vnitro – podnikovým organizačními jednotkami s uzavřeným výrobním a 

ekonomickým cyklem. 

 Třetí stupeň řízení tvoří ústředí státního podniku - generální ředitelství. To 

představuje řídící centrum podniku, které přímo a nepřímo (metodicky) řídí odštěpní 

závody. [3] 

2.2. Lesní produkce 

2.2.1. Pěstitelská činnost 

Pěstitelská činnost je jednou ze základních součástí trvale udržitelného 

obhospodařování lesů. V roce 2008 byly na její realizaci vynaložené finanční prostředky v 

objemu až 971 528 tis. Sk. Tato činnost je důsledkem ozdravných opatření, souvisejících 

s bojem proti škodlivému hmyzu a revitalizací odumírajících smrkových porostů. Zvýšená 

pozornost je věnovaná obnově lesa jako nejnákladnějšímu výkonu. Výsledkem bylo 

dosažení až 45 % podílů přirozené obnovy, čím klesl podíl opakovaného zlepšení na 11 % 

z celkové obnovy. [3] 

2.2.2. Těžební činnost 

Roční plán těžby dřeva byl postaven na základě rozvahových úkolů vyplývajících z 

předpisů lesních hospodářských plánů (LHP) a přizpůsoben přednostnímu zpracování 

kalamit na Slovenku. Bilancované úkoly v těžbě dřeva byly 3 972 tis. m
3
, vytěženo za rok 
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2008 bylo 4 718 tis. m
3
, což je překročení rozvahových úkolů o 18,78 %. Roční plán těžby 

byl splněn na 100,96 %. [3] 

2.3. Obchodní činnosti s. p. LESY Slovenské republiky 

2.3.1. Obchod s dřevem 

Surové dříví je hlavní komoditou v realizaci obchodní činnosti s. p. LESY 

Slovenské republiky. Prostřednictvím prodeje surového dříví je zajištěna převážná část 

finančních prostředků potřebných nejen na lesnický provoz, jednoduchou reprodukci, ale i 

na financování ostatních činností státního podniku. Na trh se dřevem společnost nabízí 

kulatinové a vlákninové sortimenty listnatých a jehličnatých dřevin, v souladu s lesním 

hospodářským plánem. 

 Celkové dodávky dřeva v roce 2008 byly realizovány v objemu 4 643 339 m
3
. Z 

toho činily přímé dodávky 4 438 544 m
3
, vlastní spotřeba 9 797 m

3
 a vnitropodnikové 

dodávky 194 999 m
3
. Podstatnou část vnitropodnikových dodávek tvořila dodávky pro OZ 

Biomasa - 103 059 m
3
 a pro Odštěpný závod Dřevařské výroby - 84 754 m

3
. 

 Z celkových dodávek dřeva byl podíl jehličnatých kulatinových sortimentů 62,93 

% a podíl listnatých kulatinových sortimentů 40,02 %. Přímé dodávky byly realizovány 

v jehličnatém dřevě v podílu 61,54 % a v listnatém dřevě 38,46 %. 

 Průměrné tržby u jehličnatého dřeva dosáhli hodnotu 1 352 Sk/m
3
, u listnatého 

dřeva 1 401 Sk/m
3
. Celkové průměrné tržby byly realizovány ve výšce 1 370 Sk/m

3
. Podíl 

vývozu ze všech dodávek byl 2,19 %, což představuje 101 673 m
3
. Do exportu je zahrnut i 

prodej dřeva na veřejných dražbách. 

 Tabulka č. 2 poskytuje přehled vybraných ukazatelů hospodářské činnosti státního 

podniku LESY SR Banská Bystrica. 

Mezi další náplně obchodní činnosti společnosti patří: 

 dřevařská výroba, truhlářská výroba a obchod s řezivem, 

 lesní biomasa (činnost se zaměřuje na zpracování energetického dřeva z přebírek, 

rubních těžeb a především z kalamitních těžeb),  
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 sadbový materiál (semenářství, školkařtví, drobná lesní výroba), 

 myslivost a rybářství (vytváří samostatný výrobně-ekonomický okruh), 

 lesní školkařtví (semenářství, šlechtitelská činnost a záchrana geofondu),  

 chov koní. [3] 

Tabulka č. 3.: Plnění vybraných ukazatelů hospodářské činnosti rok 2006 – 2008 

Ukazatel 
Měrná 

jed. 

Skutečnost rok Meziroční změna 

2006 2007 2008 
2007-

2006 

2008-

2007 

Dodávky dřeva celkem m
3 3 579 

710 
3 911 777 4 438 544 332 067 526 767 

z toho jehličnaté (bez 

VS a VPD) 
m

3 1 960 

690 
2 284 867 2 731 675 324 177 446 808 

listnaté (bez VS a 

VPD) 
m

3 1 619 

020 
1 626 910 1 706 869 7 890 79 959 

Dodávky dřeva na 

vývoz celkem  
m

3 
163 499 58 255 101 673 -105 244 43 418 

z toho jehličnaté m
3 

35 384 23 282 74 822 -12 102 51 540 

 listnaté m
3 

128 115 34 973 26 851 957 871 -111 538 

Tržby za dřevo celkem tis. Sk 
5 236 

530 
6 194 401 6 082 863 957 871 - 111 538 

Celkové průměrné tržby 

dřeva jehl. + list. 
Sk. m

3 
1 462,8 1 583,5 1 370,5 120,7 - 213,0 

Zdroj: http://www.lesy.sk/files/downloads/vyrocne_spravy/LESY_SR_VS_2008.pdf 

http://www.lesy.sk/files/downloads/vyrocne_spravy/LESY_SR_VS_2008.pdf
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3. Teoretická východiska 

V této kapitole se budeme věnovat formulaci ekonomickému a matematickému 

modelu dopravních úloh, popíšeme si i základní přístupy k jejich řešení. 

3.1. Dopravní úlohy, formulace ekonomického a matematického 

modelu 

V dopravním problému se v typickém případě jedná o rozvržení rozvozu nějakého 

zboží či materiálu z dodavatelských míst (zdroje) odběratelům (cílová místa) tak, aby byly 

minimalizovány celkové náklady související s tímto rozvozem. V dopravním problému je 

definováno m-zdrojů (dodavatelů)  s omezenými kapacitami  

(množství, které je dodavatel schopen v daném období dodat) a n-cílových míst 

(odběratelů)  se stanovenými požadavky  (množství, které 

odběratel v uvažovaném období požaduje). Vztah mezi zdrojem a cílovým místem je vždy 

ohodnocen. Tímto ohodnocením mohou být například vykalkulované náklady na přepravu 

jedné jednotky zboží mezi zdrojem a cílovým místem nebo kilometrová vzdálenost mezi 

zdrojem a cílovým místem. Ekvivalentní přepravní sazby mezi zdrojem a cílovým místem 

označíme ,  

 Cílem řešení dopravního problému je naplánovat rozvoz nějakého zboží nebo 

materiálu mezi zdroji a cílovými místy, tzn. stanovit objem přepravy mezi každou dvojicí 

tak, aby nebyly překročeny kapacity zdrojů a aby byly uspokojeny požadavky cílových 

míst. 

 Z hlediska matematického modelu je třeba stanovit hodnoty proměnných 

 které vyjadřují objem přepravy mezi i-tým zdrojem a j-tým 

cílovým místem. [1] 

3.1.1. Formulace ekonomického dopravního modelu 

Formulaci ekonomického modelu dopravního problému lze přehlédne vyjádřit ve 

formě tabulky (tabulka č. 4). 
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Tabulka č. 4.: Formulace ekonomického modelu dopravního problému 

Zdroje 
Cílová místa Kapacita 

O1 O2 …  On zdrojů
 

D1 

c11 c12 

x12 

… c1n 

a1 

x11 … x1n 

D2 

c21 c22 … 

… 

c2n 

a2 

x21 x22 x2n 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

D6 

cm1 cm2 … cmn 

am 

xm1 xm2 … xmn 

Požadavky cíl. míst  b1 b2 …. bn 

∑i ai 

∑j bj 

Zdroj: JABLONSKÝ, J.: Operační výzkum: kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 

3.vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. 92 s. ISBN 978-80-86946-44-3. 

 Při řešení dopravního problému je třeba uvažovat vztah mezi celkovou kapacitou 

všech zdrojů (součet kapacit) a všemi požadavky cílových míst (součet 

požadavků). 

Vyrovnaný, nevyrovnaný dopravní problém: 

a)  

 Jde o speciální případ dopravního problému, který budeme označovat jako 

vyrovnaný dopravní problém. Platí, že všechny požadavky budou přesně uspokojeny a 

všechny kapacity budou vyčerpány. 

b)  
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 V tomto případe, jde o nevyrovnaný dopravní problém. Při převisu na straně 

nabídky zůstane část kapacity nevyužita a podobně při převisu na straně poptávky nebudou 

uspokojeny všechny požadavky. [1] 

Nevyrovnaný dopravní problém lez převést na vyrovnaný dopravní problém dvojím 

způsobem: 

a) při převisu nabídky k modelu doplníme tzv. fiktivní cílové místo  (fiktivní 

odběratel). Pak jeho požadavek bude roven . Jde o rozdíl mezi 

celkovou kapacitou a všemi požadavky, tabulka č. 3 bude rozšířena o nový sloupec.  

b) při převisu poptávky k modelu doplníme tzv. fiktivní zdroj  (fiktivní dodavatel). 

Pak jeho kapacita bude rovna  . Jde o rozdíl mezi sumou požadavků a 

kapacit, tabulka č. 3 bude rozšířena o nový řádek. [1] 

3.1.2. Formulace matematického modelu dopravního problému 

Při formulaci matematického modelu vyrovnaného dopravního problému bude 

model obsahovat  proměnných vyjadřujících objem přepravy mezi i-tým zdrojem a  

j-tým cílovým místem, dále bude obsahovat  vlastních omezení. Vlastní omezení 

je dvojího druhu: 

a) prvních m představuje rovnováhu pro jednotlivé zdroje - součet dodávek ze zdrojů 

cílovým místům nesmí přesáhnout kapacitu jednotlivých zdrojů (vzhledem 

k vyrovnanosti dopravního problému bude roven této kapacitě), 

b) zbývajících n omezení přísluší jednotlivým cílovým místům - součet dodávek do 

jednotlivých cílových míst by se měl rovnat, také vzhledem k vyrovnanosti 

dopravního problému, jednotlivým požadavkům. [1] 
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Matematický model vyrovnaného dopravního problému vypadá následovně: 

 minimalizovat 

 

 za podmínek 

          

          

       

        

             

           

           

                          

                 

              

    

Zápis pomocí sumací: 

 minimalizovat 

  , 

 za podmínek 
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 Množina přípustných řešení vyrovnaného dopravního problému je určená 

soustavou  lineárních rovnic, které obsahují  proměnných, a podmínkami 

nezápornosti. Každé základní řešení této soustavy rovnic, které vyhovuje i podmínkám 

nezápornosti, je tedy i základním řešením dopravního problému. Hodnost rozšířené matice 

není rovna , ale pouze . 

 Proto v základním řešení vyrovnaného dopravního problému je pouze  

základních proměnných. Každá z těchto proměnných je v konkrétním případě kladná. Je-li 

počet základních proměnných nižší než , mluvíme o degenerovaném základním 

řešení. [1] 

3.2. Modifikovaná distribuční metoda 

Jedná se o výpočet dopravního problému pomocí modifikovaného algoritmu, který 

označujeme jako modifikovaná distribuční metoda. Tato metoda zahrnuje následující 

kroky: 

1. výpočet výchozího základního řešení, 

2. test optimality (v případě, že je řešení už optimální, ukončení výpočtu), 

3. výpočet nového základního řešení s lepší (nižší) resp. ne horší hodnotou účelové 

funkce, než v řešení předcházejícím. 

 Výpočet pomocí modifikované distribuční metody se realizuje v tabulce, která má 

stejnou formu jako tabulka č. 3. Při výpočtu výchozího základního řešení vyrovnaného 

dopravního problému se jedná pouze o to, vybrat  základních proměnných, tzn. 

doplnit do jednotlivých buněk tabulky  numerických hodnot (objemy přepravy). 

Potom by měly řádkové a sloupcové součty souhlasit s kapacitami a požadavky. [1] 

3.2.1. Výpočet výchozího základního řešení 

Pro výpočet výchozího základního řešení dopravního problému máme k dispozici 

několik metod. Tyto metody se liší pouze pravidlem pro nalezení základní proměnné 

v každém kroku výpočtu. Jedná se o tyto metody: 
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1. metoda severozápadního rohu – vybere základní proměnnou podle políčka, které je 

v tabulce vlevo nahoře, 

2. metoda maticového minima (indexní) – vybere pro obsazení políčko s minimální 

přepravní sazbou, 

3. Metoda VAM (Vogelova aproximační metoda) – umístí přepravu tak, aby zabránila 

umístění přepravy do políček s nevhodnými cenovými koeficienty. [1] 

Vogelova aproximační metoda 

 Metoda spočívá v tom, že pro každý řádek a sloupec se vypočítají tzv. diference, 

což je rozdíl mezi nejmenšími cenovými koeficienty v daném řádku nebo sloupci (uvažují 

se i nulové přepravní sazby u fiktivních činitelů). Nalezneme řádek nebo sloupec 

s maximální diferencí a tam obsadíme políčko s nejnižší sazbou. Diference může být i 

nulová, jsou-li dvě přepravní sazby v řádku nebo sloupci stejné. 

 Pro obsazení přepravy se vybere to pole, které má nejmenší přepravní sazbu 

v řádku nebo sloupci s maximální diferencí. Často existují řádky nebo sloupce se stejnou 

maximální diferencí. Pak z nich vybereme to pole, které má nejnižší sazbu. Po obsazení 

pole snížíme kapacitu a požadavky. Znovu přepočteme diference a postup zopakujeme. [4]  

3.2.2. Test optimality 

Test optimality spočívá ve výpočtu redukovaných cenových koeficientů , které 

budeme zapisovat do levého horního rohu každého pole tabulky. Platí, že:  

   pro každé neobsazené pole 

(nezákladní).  

1. Pro každou základní proměnnou  (každé pole) sestavíme rovnici:  

2. Jednu neznámou položíme rovnu nule a pak dopočítáme zbývající  

3. Proměnné vypočtené z předchozích kroků použijeme pro výpočet redukovaných 

cen  pro nezákladní proměnné, jsou to pole, kde máme objem přepravy roven 

nule. 
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 Jestli-že  je menší nebo rovno nule pro každou nezákladní proměnnou, potom 

řešení obsazené v tabulce je optimální. Když není optimální, musíme najít jiné optimální 

základní řešení s lepší hodnotou účelové funkce.[5] 

3.2.3. Volba vystupující proměnné 

Pro učení vystupující proměnné je třeba nejdříve zkontrolovat tzv. uzavřený okruh, 

což je posloupnost obsazených polí, která začíná a končí v klíčovém poli, tj. v poli, které 

určuje vystupující proměnná, v každém obsazeném poli okruh mění směr. 

 Po určení uzavřeného okruhu označíme jeho prvky střídavě symbolem  a , 

v klíčovém poli je symbol . Vystupující proměnná je určena minimální hodnotou  

z polí, která jsou označená symbolem . Pokud je v poli více proměnných s minimální 

hodnotou, zvolí se vystupující proměnná libovolně z nich. [1] 

3.3. Možnosti zakončení výpočtu dopravního problému 

Vyrovnaný dopravní problém má vždy optimální řešení a to buď jediné, anebo 

alternativní. Jediné optimální řešení má dopravní úloha v případě, že jsou všechny 

redukované koeficienty u nezákladních proměnných záporné. Když je alespoň jeden 

z těchto koeficientů roven nule, potom má dopravní úloha alternativní řešení. 

Degenerované řešení nastává tehdy, pokud je nulových koeficientů u nezákladních 

proměnných více, než má být. [1] 
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4.  Aplikace dopravních úloh 

Mým cílem je analyzovat dopravní problém, formulovat jeho ekonomický a 

matematický model, najít optimální řešení a interpretovat výsledky. 

4.1. Formulace modelu dopravního problému 

V předchozí kapitole jsem podrobně rozebrala model dopravního problému, ve 

kterém je definováno m-zdrojů s omezenými kapacitami, n-cílových míst se stanovenými 

požadavky a vykalkulované náklady na přepravu jedné jednotky. Model dopravního 

problému naformuluji tak, aby nebyly překročeny kapacity zdrojů a aby byly uspokojeny 

požadavky cílových míst. 

 Kapacity lesních středisek, požadavky na produkci a vykalkulované přepravní 

náklady jsou uvedeny v tabulce č. 5. Lesní správy a expediční sklady, které zabezpečují 

přímo a bezprostředně lesní a jinou výrobu, jsou základními organizačními jednotkami 

odštěpného závodu Čadca. Údaje o rozvozu  dřeva z dodavatelských míst (lesní 

správy) odběratelům (expediční sklady) byly zpracovány za rok 2009. 

 V příloze č. 2 je znázorněná organizační struktura odštěpného závodu Čadca, ve 

které jsou uvedené jednotlivé pozice pracovníků ve společnosti. Organizační struktura 

Lesních správ a expedičních skladů odštěpného závodu Čadca je znázorněná v příloze č. 3. 

[6] 
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Tabulka č. 5.: Analýza přepravy dřeva mezi středisky a expedičními sklady 

Zdroje 
Cílová místa Kapacita 

MES Turzovka MES Kanále MES Oščadnica MES Orava zdrojů 

LS Makov 

4,71 4,73  4,73 4,73 

44 400 44 400       

LS Čadca 
4,71 4,65 4,71 4,65 

42 500 15 600 5 500 14 750 6 650 

LS St. Bystrica 

4,73  4,65 4,65 4,88 

50 800   4 100 32 850 13 850 

LS N. Bystrica 

4,73  4,88 4,88 4,88 

76 150   19 200 42 200 14 750 

LS Povina 

4,73  4,65 4,65 4,65 

44 600   9 100 23 900 11 600 

LS Oščadnica 

4,73  4,71 4,65 4,71 

71 550   17 100 36 300 18 150 

Požadavky 60 000 55 000 150 000 65 000 
330 000 

330 000 

Zdroj: Příloha č. 4 

Celkové náklady vynaložené na celkový objem přepravy jsou: 

 

V následujících krocích se budu snažit tyto celkové náklady snížit tím, že pro návrh 

přepravy dřeva z lesních sprav do expedičních skladů, použiju modifikovanou distribuční 

metodu.  

4.1.1. Formulace ekonomického modelu 

Distribuční náklady mezi Lesními středisky a expedičními sklady byly 

vykalkulovány na  dřeva ve výši, která je uvedená v tabulce č. 6 (uvedené hodnoty 

jsou v eurech). 
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Tabulka č. 6.: Dopravní problém – formulace ekonomického modelu 

Zdroje 
Cílová místa Kapacita 

MES Turzovka MES Kanále MES Oščadnica MES Orava zdrojů 

LS Makov 

4,71 4,73  4,73 4,73 

44 400        

LS Čadca 
4,71 4,65 4,71 4,65 

42 500     

LS St. Bystrica 

4,73  4,65 4,65 4,88 

50 800      

LS N. Bystrica 

4,73  4,88 4,88 4,88 

76 150      

LS Povina 

4,73  4,65 4,65 4,65 

44 600      

LS Oščadnica 

4,73  4,71 4,65 4,71 

71 550      

Požadavky 60 000 55 000 150 000 65 000 
330 000 

330 000 

Zdroj: Příloha č. 4 

 Jedná se o vyrovnaný dopravní problém , to znamená, že všechny 

požadavky budou přesně uspokojeny a všechny kapacity budou vyčerpány.  

3.3.1.  Formulace matematického modelu 

Vzhledem k tomu, že se jedná o vyrovnaný dopravní problém, je možné formulovat 

matematický model následovně: 

Minimalizace účelové funkce 

 

Za podmínek 

 

 



  

  19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmínka nezápornosti 

   

4.1.2. Vogelova aproximační metoda 

V tabulce č. 7 jsem znázornila výchozí základní řešení. Jedná se o řešení získané 

Vogelovou aproximační metodou. Tato metoda poskytuje v typickém případě nejlepší 

řešení. 
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Tabulka č. 7.: Dopravní problém – Vogelova aproximační metoda 

Zdroje 

Cílová místa Kapacita  

MES Turzovka MES Kanále MES Oščadnica MES Orava zdrojů Diference 

LS Makov 

4,71 4,73  4,73 4,73 

44 400 

0,02;0;0;0;0;0;0;-;- 

   33 850
 

10 550
 

 

LS Čadca 

4,71 4,65 4,71 4,65 

42 500 

0;0;0;0;0;-;-,-;-; 

 
 

 42 500
 

 

LS St. Bystrica 

4,73  4,65 4,65 4,88 

50 800 

0;0;0;-;-;-;-;-;- 

  50 800
 

   

LS N. Bystrica 

4,73  4,88 4,88 4,88 

76 150 

0,15;0;0;0;0;0;0;0;0 

60 000
 

4 200
  

11 950
 

 

LS Povina 

4,73  4,65 4,65 4,65 

44 600 

0;0;0;0;-;-;-;-;- 

   44 600
  

 

LS Oščadnica 

4,73  4,71 4,65 4,71 

71 550 

0,06;0,06;-;-;-;-;-;-;- 

   71 550
 

  

Požadavky 
60 000 55 000 150 000 65 000 

330 000 

330 000 

Diference 

0,02 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

0 

0 

0 

0,08 

0,15 

0,15 

0 

0 

0 

0,06
 

0,02 

0,15
 

- 

0 

0 

0 

0 

0,08
 

0,15
 

0,15
 

 - 

- 

4,88 

4,88 

- 

- 

4,88 

- 
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Postup řešení 

 Nejdříve jsem si tabulku č. 7 doplnila o řádek a sloupec, do kterých jsem zapisovala 

vypočtené diference, což je rozdíl mezi nejmenšími cenovými koeficienty v daném řádku 

nebo sloupci. 

 Po výpočtu rozdílem mi vyšla největší hodnota 0,15 a jedno políčko (LS N. 

Bystrica/MES Turzovka) s nejnižší sazbou přepravních nákladů 4,73. Do tohoto políčka 

jsem umístnila největší objem přepravy (porovnání požadavky a kapacity). Požadavek 

expedičního skladu MES Turzovka byl naplněn a dochází k vyloučení celého sloupce. 

 Znovu jsme přepočetla diferenci ve všech řádcích a zbývajících třech sloupcích, 

přičemž při výpočtu rozdílů v řádcích jsem nebrala v úvahu sazby přepravních nákladů 

z políček prvního sloupce. Největší rozdíl 0,06 a políčko s nejnižší sazbou 4,65 bylo 

políčko LS Oščadnica/MES Oščadnica. Byla vyčerpána kapacita lesního střediska 

Oščadnica a dochází k vyloučení celého řádku. 

 V dalším kroku jsem přepočetla diferenci ve třech sloupcích a zbývajících pěti 

řádcích, přičemž při výpočtu rozdílů jsem nebrala v úvahu sazby přepravních nákladů 

z políček prvního sloupce a šestého řádku. Všechny rozdíly vyšli nulové. Vybrala jsem si 

to políčko, kde jsem mohla přemístit největší objem přepravy, tedy políčko LS St. 

Bystrica/MES Kanále. Do políčka s nejnižší sazbou 4,65 jsem přepravila 50 800 jednotek. 

Byla vyčerpána kapacita lesního střediska Stará Bystrica a dochází k vyloučení celého 

sloupce. 

 Opět jsem přepočetla diferenci ve třech sloupcích a zbývajících čtyřech řádcích. 

Největší rozdíl 0,06 a políčko s nejnižší sazbou 4,65 bylo políčko LS Povina/MES 

Oščadnica. Do tohoto políčka jsem umístnila 44 600 jednotek. Byla vyčerpána kapacita 

lesního střediska Povina a dochází k vyloučení celého řádku. 

 V dalším kroku jsem přepočetla diferenci ve třech sloupcích a třech řádcích. Po 

výpočtu rozdílů mi vyšli dvě největší hodnoty 0,08 a zároveň i dvě políčka s nejnižšími 

sazbami přepravních nákladů 0,65. Zvolila jsem si to políčko, do kterého jsem mohla 

přemístit největší objem přepravy, tedy políčko LS Čadca/MES Orava. Byla vyčerpána 

kapacita lesního střediska Čadca a dochází k vyloučení celého řádku. 
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 Ve zbývajících sloupcích a řádcích jsem přepočetla diferenci. Po výpočtu rozdílem 

jsem získala tři největší hodnoty 0,15. V úvahu jsem brala jenom to pole, do kterého jsem 

přemístila největší objem přepravy. Do políčka LS Makov/MES Oščadnica jsem přepravila 

33 850 jednotek (rozdíl mezi požadavky 150 000 a objemem políčka LS Oščadnica/MES 

Oščadnica, LS Povina/MES Oščadnica). Byl naplněn požadavek expedičního skladu 

Oščadnica a dochází k vyloučení celého sloupce. 

 Znovu jsem přepočetla diferenci ve zbývajících sloupcích a řádcích. Do políček 

s nejnižší sazbou přepravních nákladů jsem umístnila už jen zbývajících 10 550, 11 950 a 

4 200 jednotek. 

 Z tabulky č. 7 jsem získala řešení, o kterém musím rozhodnout, zda je optimální 

nebo výchozí pro „modifikovanou metodu“. 

4.2. Modifikovaná distribuční metoda 

Modifikovaná distribuční metoda (MODI) je přesnou metodou pro nalezení 

optimálního řešení dopravního problému. 

4.2.1. Optimální řešení 

Při hledání optimálního řešení budu vycházet z řešení získaného Vogelovou 

aproximační metodou. V metodě MODI toto výchozí řešení podrobím testu optimality, 

pokud vyhoví, jedná se o optimální řešení, pokud nevyhoví, musím výchozí řešení upravit 

tak, aby bylo optimální.  

 Tabulku č. 8 jsem si doplnila o sloupec  a řádek . Základním proměnným  

jsem přiřadila  a  podle vztahu  a to tak, že za jednu z těchto základních 

proměnných jsem zvolila 0, nejlépe v tom řádku či sloupci, v němž je nejvíce obsazených 

polí. 
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Tabulka č. 8.: Dopravní problém – optimální řešení 

Zdroj: vlastní výpočet 

 Po doplnění tabulky sloupcem  a řádkem  jsem si vybrala ten řádek a sloupec, 

kde je nejvíc obsazených polí. Z tabulky č. 8 zřetelně vidíme, že nejvíc obsazených polí má 

řádek LS Nová Bystrica a sloupec MES Oščadnica, MES Orava. Do sloupce MES 

Oščadnica jsem umístnila 0 a dopočetla ostatní  

   

  

  

 Výsledky jsem zapsala do sloupce  a dále dopočetla ostatní  a : 

  

  

  

Zdroje 

Cílová místa Kapacita  

MES Turzovka MES Kanále MES Oščadnica MES Orava zdrojů ui 

LS Makov 

4,71 4,73  4,73 4,73 

44 400 

 

   33 850
 

 10 550
 4,73 

LS Čadca 

4,71 4,65 4,71 4,65 

42 500 

 

   42 500
 

4,65 

LS St. 

Bystrica 

4,73  4,65 4,65 4,88 

50 800 

 

  50 800
 

  4,65 

LS N. 

Bystrica 

4,73  4,88 4,88 4,88 

76 150 

 

60 000 4 200
 

 11 950
 

4,88 

LS Povina 

4,73  4,65 4,65 4,65 

44 600 

 

   44 600
 

 4,65 

LS 

Oščadnica 

4,73  4,71 4,65 4,71 

71 550 

 

   71 550
 

 4,65 

Požadavky 
60 000 55 000 150 000 65 000 

330 000 

330 000 

vj 
- 0,15 0 0 0 
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 V dalším kroku si ověřím, zda všechny vypočtené cenové koeficienty  splňují 

kritérium optimality (hodnota musí být záporná) u každého pole s . Pokud žádná 

vypočtená hodnota 
 
nebude kladná, je nalezené řešení optimální. 

 Proměnné vypočtené z předchozích kroků jsem použila pro výpočet redukovaných 

cenových koeficientů  pro nezákladní proměnné. Vypočetla jsem rozdíly 

 pro všechny neobsazené pole: 
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4.3. Možnosti zakončení výpočtu 

Všechny vypočtené cenové koeficienty  jsou rovny nebo menší než nula, to 

znamená, že řešení obsazené v tabulce je optimální. Vzhledem k tomu, že dopravní 

problém má optimální řešení, je třeba určit, zda je jediné nebo alternativní. Jsou-li některá 

, existuje ještě jiné, alternativní řešení. 

 Z výpočtu rozdílů  plyne, že jde o konečné řešení. Cílem aplikační 

části bylo minimalizovat účelovou funkci, tedy šlo o snížení celkových nákladů spojených 

s přepravou dřeva z lesních správ do expedičních skladů. Abychom zjistili, zda jsem 

snížila náklady související s rozvozem dřeva, je potřebné vypočítat účelovou funkci 

následovně: 

 

 Náklady na přepravu jsou při tomto způsobu uspokojení požadavků expedičních 

skladů danými kapacitami středisek nejnižší. 

4.4. Očekávaný přínos navrhovaného dopravního modelu 

Realizací výše navrhovaného dopravního modelu dosáhneme snížení celkových 

nákladů na přepravu dřeva z  lesních správ do expedičních skladů. Takto navrhovaný 

dopravní model vede ke snížení celkových nákladů na přepravu dřeva. Při provedení změn 

byly uspokojeny požadavky jednotlivých expedičních skladů a vyčerpány kapacity lesních 

středisek. 
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Graf č. 1.: Celkové roční náklady na přepravu  dřeva 

 

 Celkové roční náklady na přepravu dřeva, které vznikly odštěpenému závodu 

Čadca za rok 2009, jsou ve výši 1 561 800 . Po rozmístění rozvozu
 

dřeva pomocí 

Vogelovy aproximační metody je odhadované roční snížení nákladů na přepravu                

o 15 233 . 
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5. Vyhodnocení a návrh řešení 

 Cílem páté části diplomové práce je navrhnou zlepšení v oblasti distribuční 

logistiky. Navrhované opatření se týkají rozvozu dřeva z lesních správ do expedičních 

skladů. Tyto úpravy nemají vliv na kvalitu výrobků ani služeb související s distribucí. 

Jedná se o možnost snížení nákladů, které jsou pro podnik také velmi důležité. Smyslem 

bylo naplánovat přepravu dřeva z lesních správ do expedičních skladů tak, aby nebyly 

překročeny kapacity zdrojů a aby byly uspokojeny požadavky cílových míst. 

Tabulka č. 9.: Rozmístění rozvozu dřeva – optimální řešení 

Zdroj: vlastní výpočet 

Zdroje 

Cílová místa Kapacita 

MES Turzovka MES Kanále MES Oščadnica MES Orava zdrojů 

LS Makov 

4,71 4,73  4,73 4,73 

44 400    33 850
 

 10 550
 

LS Čadca 

4,71 4,65 4,71 4,65 

42 500    42 500
 

LS St. 

Bystrica 

4,73  4,65 4,65 4,88 

50 800   50 800
 

  

LS N. 

Bystrica 

4,73  4,88 4,88 4,88 

76 150 60 000 4 200
 

 11 950
 

LS Povina 

4,73  4,65 4,65 4,65 

44 600    44 600
 

 

LS 

Oščadnica 

4,73  4,71 4,65 4,71 

71 550    71 550
 

 

Požadavky 
60 000 55 000 150 000 65 000 

330 000 

330 000 
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5.1. Návrh řešení rozmístění rozvozu dřeva 

 Přijetím změn v rozmístění rozvozu dřeva z lesních správ do expedičních skladů, 

viz tabulka č. 9, je odhadované roční snížení nákladů na přepravu o 15 233 . Při 

současných nákladech na dopravu je to přibližně 0,98 %. 

 Podstatou tohoto navrhovaného opatření je umístit do políček s největší diferencí a 

s nejnižší sazbou přepravních nákladů největší objem přepravy (porovnání požadavky a 

kapacity). Tím dosáhneme, že: 

1. přeprava bude ucelená, 

2. dosáhneme operativnější přepravu, 

3. nejsou překročeny optimální náklady, 

4. nejsou překročeny kapacity lesních správ a jsou uspokojeny požadavky expedičních 

skladů. 

 Navrhovaný model dopravního problému můžeme považovat za optimální, kdy 

opravdu dochází ke stanovení optimální výše nákladů na přepravu dřeva z lesních středisek 

do expedičních skladů. 

5.2. Vyhodnocení 

Navrhované změny v rozmístnění rozvozu dřeva z lesních středisek do expedičních skladů 

přinášejí hmatatelné výsledky, především ve stanovení optimální výše přepravních 

nákladů. To by mělo mít trvalý vliv na ekonomický přínos pro odštěpný závod Čadca.  

 Celkové roční náklady na přepravu dřeva, které vznikly odštěpnému závodu Čadca 

za rok 2009, jsou ve výši 1 561 800 . Principem tohoto navrhovaného dopravního modelu 

bylo, dosáhnou stanovení optimální výše přepravních nákladů, která činí 1 546 567 . 

Náklady na přepravu jsou při tomto způsobu uspokojení požadavků expedičních skladů 

danými kapacitami středisek nejnižší. 
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6. Závěr 

 Cílem mé diplomové práce byl stanovit návrh přepravy dřeva z lesních středisek do 

expedičních skladů tak, aby byly minimalizovány celkové náklady související s tímto 

rozvozem. V úvodu nastiňuji, jak je distribuční logistika a její optimální plánování 

přepravních tras důležité proto, aby firma obstála v dnešním vysoce konkurenčním 

prostředí. 

 V dnešní době dramaticky rostoucích cen energie a paliv jsou firmy nuceny hledat 

nové možnosti efektivního řízení a optimalizace dopravy a distribuce. V některých 

odvětvích tvoří doprava a distribuce zcela zásadní nákladovou položku v celkových 

nákladech organizace. 

 V státním podniku LESY Slovenské republiky tvoří doprava a distribuce zcela 

zásadní nákladovou položkou v celkových nákladech. Jejich velikost stále roste a my 

musíme určit příslušná opatření na stanovení optimální výše přepravních nákladů. 

Příslušná opatření se týkají distribuční logistiky. Naplánovat přepravu dřeva z lesních 

středisek do expedičních skladů tak, aby byly minimalizovány celkové náklady související 

s tímto rozvozem. 

 Diplomovou práci jsem proto zaměřila na analýzu dopravního problémů u státního 

podniku LESY SR, OZ Čadca. 

 Přijetím změn navrhovaného dopravního modelu dojde ke snížení celkových 

nákladů na přepravu dřeva o 15 233 . Celkové náklady na přepravu dřeva z lesních 

středisek do expedičních skladů se tak snížily přibližně o 0,98 %. Takovýto efektivní 

způsob řídit přepravu dodávky by mělo mít trvalý vliv na ekonomický přínos pro odštěpný 

závod Čadca. 

 Diplomová práce byla zaměřena na optimalizaci distribuční logistiky v odštěpném 

závodu Čadca. V státním podniku LESY SR je celkový počet odštěpných závodů přibližně 

30. Kdyby se organizace nad mým návrhem zamyslela a aplikovala by dopravní úlohy do 

každého odštěpného závodu, z globálního hlediska by bylo snížení celkových nákladů na 

přepravu dřeva mnohem větší. 
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 S ohledem na uspokojení požadavků expedičních skladů danými kapacitami 

středisek a stanovení optimální výše nákladů přepravy dřeva lze uvést, že byl splněn cíl 

diplomové práce, kterým byla optimalizace distribuční logistiky ve firmě LESY SR š.p. , 

OZ Čadca. 
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