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ABSTRAKT 

Podn tem pro optimalizaci dopravní sít  v podniku byl popud ze strany vedení. Vytvo ila se 

nová odb rní místa, stávající se zrekapitulovala a tak se stala dosavadní dopravní sí  

nedostate nou. Pro nalezení optima v rámci rozvozu bylo provedeno m ení a seznámení se 

blíže s konkrétní problematikou. Následn  došlo ke zpracování dat a vyhodnocení. P i 

zpracování byla použita nap íklad Vogelova aproxima ní metoda nebo metoda nejbližšího 

souseda.  

Klí ové slova: 

rozvoz, metoda VAM, optimalizace, odb ratelé 

ABSTRACT 

The impulse for the optimization of transport network of the company comes from 

management. New purchase points arised, existing ones were recapitulated and current 

transport network become insufficient because of that. Measurements and closer 

familiarization with issues were carried out to find the optimum in the scope of company. 

After that data processing and evaluation take place using for example Vogel approximation 

method or the travelling salesman problem. 

Keywords: 

distribution, VAM method, optimization, customers 
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Úvod 

 
Optimalizace rozvozových linek byla realizována ve výrobním podniku se sídlem v Kun icích 

pod Ond ejníkem, který byl založen v roce 2011. V podniku se nachází výrobní hala pro 

široké spektrum výroby zboží. Rozvoz zboží probíhá pomocí automobilové dopravy na 

4 dopravních trasách. Podn tem pro realizaci optimalizace dopravní sít  v podniku byl popud 

ze strany vedení. V dopravní sfé e se vytvo ila nová odb rní místa, stávající se 

zrekapitulovala a tak se stala dosavadní dopravní sí  nedostate nou. Podnik se potýká 

s velkými výdaji a proto je jeho snahou optimalizovat náklady všech svých inností. 

V podniku se nenachází pevn  stanovený plán tras ani korektní seznamy odb rních míst. 

Nastala snaha zjistit, zdali je ekonomicky únosné zajížd ní n kterých odb rních míst.   

 

Cílem diplomové práce je získat celkový náhled na sou asný stav linek. Identifikovat slabá 

místa p i samotném rozvozu a získat informace, kde vznikají problémové odb rní místa  

a další omezující podmínky, které ovliv ují celkovou dobu rozvozu zboží. Cht la bych docílit 

velmi podrobného zmapování sou asných linek, které budou mít p ínos nejen p i ešení 

problematiky v rámci diplomové práce, ale hlavn  se stanou d ležitou informací pro vedení 

podniku. 

 

Smyslem diplomové práce bude zrekapitulovat dosavadní trasy rozvozu zboží k odb ratel m 

tak, aby došlo ke snížení náklad  na dopravu, mzdy, po ty ujetých kilometr  s ímž souvisí 

náklady na údržbu. Hlavním cílem je vytvo it takový systém tras pro rozvoz, aby byly 

pokryty náklady, které podnik vynakládá pro jejich provoz. Podnik se tak stane zdrav jší 

a konkurenceschopn jší.  

 

Pro ešení dané problematiky mi podnik poskytl prvotní informace, ovšem nebyly pro danou 

problematiku zcela použitelné kv li zastaralosti n kterých dat. Informace použité pro ešení 

optimalizace rozvozu jsem získala z nam ených údaj  a poznatk , které jsem si vytvo ila 

b hem zpracování této diplomové práce. 
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1. Metody optimalizace  

 

Dnešní doba nabízí velkou škálu metod na podporu rozhodování.  Metody je možné pojmout 

a prokombinovat dle p ímé pot eby podniku. Významným úkolem p i zpracování informací 

a dat hrají po íta e, které zvládají algoritmy, jež by nebylo možné svépomocí ešit. Tímto 

vznikají nové metody a u starších metod dochází k jejich vynesení op t do podv domí a tím 

p evedení z prost edí akademického do praxe. Úkoly se jeví ve složit jším prost edí, a proto 

uvedení nových metod do praxe vede k v tšímu používání hlavn  v oblasti financí 

a ekonomiky. Použití metod bývá ovlivn no rozhodovacími procesy s cílem dosáhnout 

optima. Dosažení požadovaného optima skrývá nejr zn jší omezující podmínky a úskalí.  

Kombinací r zných typ  metod m že dojít k ustálení a zefektivn ní problematiky. [4] 

 

1.1 Definice metody obchodního cestujícího 

 

Metoda obchodního cestujícího, dále jen TSP (traveling salesman problem) se využívá pro 

kombinatorickou optimalizaci rozvozové trasy a tím zkrácení doby, kdy má obchodní 

cestující projet danou trasu. Metoda vychází z toho, že daný odb ratel bude navštíven pouze 

jednou cestou a jedním vozidlem. [1] 

 

P i aplikaci této metody se hledá nejkratší cesta a po adí v jakém musí obchodní cestující 

rozvrhnout jízdu vozidla, b hem které navštíví všechny odb ratele. Ur ením této cesty se 

docílí zkrácení asu nutného k projetí trasy, snížení spot eby pohonných hmot a úspo e  

náklad . [5] 

 

V literatu e se objevují r zné definice metody TSP. Pan Josef Hynek definoval metodu 

obchodního cestujícího takto: „ Obchodní cestující musí p i své cest  navštívit každé m sto 

v p id lené oblasti práv  jedenkrát a vrátit se do výchozího bodu. Krom  toho je t eba 

minimalizovat jeho cestovní náklady, které jsou definovány jako celková cena postupného 

p esunu mezi jednotlivými m sty a obvykle závisí na vzdálenosti mezi m sty. Cílem je tedy 

navrhnout takovou okružní cestu, kde sou et náklad  nutných pro uskute n ní této cesty bude 

minimální.“ [6] 
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Oproti definici pana Hynka dodává v lánku s názvem Modelování proces  na dopravních 

sítích pan Petr Cenek: „V úloze obchodního cestujícího se nepo ítá s omezenou kapacitou 

vozidla ani s jinými dalšími omezujícími podmínkami.“  [14] 

1.1.1 Matematický zápis metody TSP 

Pomocí celo íselného lineárního programování lze problém asymetrického obchodního 

cestujícího (tzn. hrany  a  nemusejí mít stejnou váhu) formulovat jako[13]:  

 

Za podmínek: 

 

  

 
 

  

  

 

První dv  podmínky zaru ují, že daný uzel bude navštíven práv  jednou jízdou vozidla, t etí 

podmínka zajiš uje ned litelnost výsledné hamiltonovské kružnice. [13] 

 

Hamiltonovskou kružnici si lze p edstavit jako kružnici, která prochází danými uzly v grafu, 

kde je po áte ní a koncový bod totožný. [3] 

 

Nalezení této kružnice je patrné v p íkladu uvedeného na obr.1. Zde je znázorn na vzdálenost 

v km mezi jednotlivými body. Lze vy íst délku hamiltonovské kružnice a to  

A – B – C – D – A = 24 km a nejkratší cestu mezi body A – D – C – B – C – A =18 km. [3] 
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Obrázek 1: Schéma propojení mezi body [podm t na základ  3] 

1.1.2 Heuristické algoritmy p i ešení TSP 

V rámci ešení problému TSP není znám žádný pevn  stanovený efektivní algoritmus a lze 

p edpokládat, že ani neexistuje. Pro takové problémy jako je TSP, kdy nelze najít efektivní 

algoritmus pro ešení je rozumné se snažit najít nebo navrhnout algoritmus, který by poskytl 

alespo  n jaké, ne nutn  optimální ešení. Takové algoritmy nazýváme heuristické algoritmy 

neboli Heuristiky. [11] 

Heuristické algoritmy m žeme považovat za dobrý kompromis mezi dobou výpo tu 

a kvalitou ešení. Optimální ešení se m že lišit v pr m ru od skute ného optimálního ešení 

o mén  než 1%. [11,21] 

Jedním z velice primitivních p ístup  k ešení TSP je možné konstruktivní ešení a to vytvo it 

tzv. túru p idáváním nejbližšího souseda k danému m stu. Tento algoritmus v rámci svých 

primitivních možností bohužel nedosahuje nejlepších výsledk . Vzdálenosti na po átku túry 

budou krátké, ovšem v záv ru budou mít snahu se prodlužovat. [11] 

Lepším zp sobem ešení jsou algoritmy, které zlepšují postupn  túru. Druhý optimální 

algoritmus nahrazuje dv  hrany v tú e s jinými dv ma hranami a to tak, aby došlo 

k celkovému zlepšení. [9,11] 

Existuje i další optimální algoritmus, který pracuje na stejném principu jako uvedené 

p edchozí algoritmy. Na základ  úplného zobecn ní tohoto principu vznikl Lin v-

Kernighan v algoritmus zvaný k-opt, kde k se v pr b hu výpo tu m ní. Jedná se vysoce 

efektivní algoritmus. Mezi další algoritmy pat í:  

• simulované ochlazování a modifikace  

• genetické algoritmy  

• elastické neuronové sít  (pouze pro euklidovské TSP) [11] 
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Mnoho z t chto algoritm  bylo inspirováno p írodou, jelikož v p írod  jsou známy podobné 

problémy. Nejvýrazn jším zástupcem inspirovaným p írodou jsou patrn  genetické  

algoritmy. [11,12] 

1.2 Definice úlohy okružních jízd s asovými okny 

 
Úloha okružních jízd s asovými okny zapo ítává do kontextu p epravní kapacitu vozidla  

i situaci, kdy odb ratel (zákazník) požaduje p edávku zboží v p edem stanovených asových 

intervalech, na rozdíl od metody TSP, která se nezabývá do hloubky touto problematikou. [7] 

 

V matematickém modelu pana Janá ka je formulován problém na dopravní síti takto: „Je dána 

množina zákazník  J, kde každý zákazník j  J požaduje dodávku bj jednotek zboží 

z výchozího místa s tím, že as p íjezdu vozidla k zákazníkovi musí padnout do asového 

intervalu <dj, hj> . K dispozici je množina vozidel TR, kde každé vozidlo r  R má kapacitu 

Kr a m že být použito v daný den nejvýše jednou. Pro každou dvojici objekt  i, j je známa 

vzdálenost dij a kladná doba tij p esunu v ní.“ Uvedenou definici lze matematicky vyjád it [7]:   
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1.3 Vogelova aproxima ní metoda 
 

Vogelova aproxima ní metoda (dále jen metoda VAM) p edstavuje použití specifických 

algoritm  pro specifické druhy dopravních úloh. Pat í k nejpoužívan jším a nejznám jším 

aproxima ním metodám. Mezi další aproxima ní metody lze zahrnout metodu 

severozápadního rohu nebo indexovou metodu. [2,8] 

 

Principem metody VAM je uvedení kritéria, kterým se rozumí rozdíl mezi dv ma nejnižšími 

hodnotami ve sloupcích a ádcích dopravní úlohy (uvedené v matici výpo t ). P i výpo tu 

jsou zahrnuty tzv. diference. Jako první vypo teme rozdíl mezi dv ma nejnižšími hodnotami 

ve sloupcích a ádcích. Pro každou hodnotu samostatn . [2] 

 

Následn  nalezneme nejvyšší hodnotu, která se nachází ve vypo tené diferenci. U této 

hodnoty, a  by se nacházela v ádku anebo ve sloupci nalezneme nejmenší hodnotu. Získané 

hodnot  p i adíme nejv tší prioritu. [2,10] 

 

P i výpo tu pokra ujeme op tovným nalezením diference a opakujeme postup výpo tu. 

Metoda VAM je pracn jší na výpo et, ale velmi asto vede k ešení blízkému optimu. [2] 

 

Nejvýhodn jší hodnotou se rozumí minimalizace nejmenší sazbou a u maximalizace nejv tší 

sazbou. Diferenci mezi dv ma hodnotami zapisujeme do p ipojeného sloupce nebo ádku. 

Nastanou-li ve stejném kroku nejv tší diference u více ad, zvolíme pole s nejvýhodn jší 

sazbou v adách. [8] 
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2. Software pro optimalizaci 
 

Dopravní systém hraje podstatnou roli v logistice. Mezi hlavní úkoly pat í ízení proces  toku 

zboží z jednoho místa na druhé. Nejedná se ovšem pouze o p esun zboží, ale zejména  

o snahu vytvo ení konceptu pro ízení a logistické et zce. [16]   

 

Dnes si t žko dokážeme p edstavit efektivní zp sob pro dosažení optima v doprav  bez 

pomocí po íta ové podpory nebo p izp sobených program . Obzvláš  pokud by se jednalo o 

velmi široký záb r vozového parku využívaného v každodenní innosti. S nar stající 

konkurencí jsou podniky tla eny hledat ú inná ešení jak zkvalitnit služby svým zákazník m 

a to p i minimalizaci vynaložených náklad . [16]  

 

Hlavní p ínosy informa ního systému pro optimalizaci dopravy tkví v následujících bodech:  

 

• transparentnost náklad  na dopravu  

• zkvalitn ní úrovn  distribu ních služeb zákazník m 

• zefektivn ní práce plánovacích dispe er  

• úspora náklad  v distribu ním procesu 

• zkvalitn ní ízení a plánování logistických proces  

• zkvalitn ní rozhodovacích proces  v oblasti logistiky [16]   

2.1 Track Road  
 

Software Track Road vyhledává nejlepší trasu pro rozvoz za pomocí milión  výpo t . 

Uspo ádává zastávky s vysokou budoucí efektivitou tak, aby dosáhl nejlepšího využití  

a nalezl nejrychlejší možnou trasu pro rozvoz. S ohledem na analýzu místa, start a koncové 

body m že docházet k re-objednávání, kdy se zastávky budou m nit v souladu s nejrychlejší 

cestou. [20]    

 
Doporu ením spole nosti je v rámci optimalizace dosahovat ne více než 250 adres na vozidlo 

za den. Logikou spole nosti je distribuovat zatížení tak, že zkoumá po et zastavení 

vztahujících se ke každému vozidlu. P i azuje odpovídající po et zastávek každému vozidlu  

a následn  provádí optimalizaci trasy pro každé vozidlo na trase. [20]    
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Principem systému je vytvo it dispe ink tak, aby umožnil rozd lit trasu na pond lí – pátek. 

Nastavit maximální po et zastavení na den nebo na vozidlo, rychlost, kapacitu jednoho 

vozidla, importovat adresy odb ratel  z aplikace Excel. Software zefektiv uje každodenní 

provoz v podniku. [20]    

 

Systém Track Road mohou využít všechny spole enské vrstvy ze všech kout  sv ta. Systém 

Track Road využívají zejména: 

 

• realitní kancelá e 

• dodávkové spole nosti  

• nemocnice 

• idi i kamión  

• potraviná ské firmy 

• policejní orgány 

• armáda [20]    

 

Software je možné vyzkoušet zdarma s omezující podmínkou pro zadání max. 10 odb rních 

míst, skrz které se bude realizovat doprava.  

 

2.2 PLANTOUR  
 
Tento software byl vyvinut spole ností PASS Logistics Solutions AG v N mecku, kterou 

zastupuje na našem území spole nost Digitech R, spol. s r.o. Použitím softwaru se docílí 

úspory p ímých dopravních náklad  o 10 - 30%  a to pomocí redukce tras, po tu vozidel  

a náklad  na spot ebu daných kilometr . [15,17] 

Systém vytvá í nákladov  optimální trasy a zohled uje distribu ní podmínky, omezení 

podniku a velikost úrovn  servisu pro zákazníky. Trasy jsou generovány na základ  

objednávek a velikosti vozového parku. Z hlediska náklad  musí spl ovat všechny 

požadované podmínky (nap . asová okna, omezení silni ní sít ). Výsledný plán tras má 

podobu tabulkového a mapového p ehledu.  

idi i dostanou k dispozici trasy p ipravené ve form  naviga ního plánu. Pomocí softwaru je 

snadné definovat optimální rozložení vozu, budoucí pot eby vozového parku, p i azení 
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odb rních míst, apod. Kontrolování plán  probíhá na základ  srovnání plánovaných tras  

s trasami skute nými. [15] 

Skute né trasy jízd, stav vozidel nebo zásilek lze pozorovat v monitorovacím systému. 

Propojením plánování a možnosti on-line systému sledování pohybu vozidel umožní 

dispe erovi ešit operativn  vzniklé problémy jako je nedodržení plánu rozvozu, as doru ení, 

pop ípad  sledování pohybu zásilky, aj. [15] 

2.3 Rinkai Routing 

Optimaliza ní nástroj Rinkai Routing (RiRo) umož uje vytvo it efektivní plán dopravy na 

základ  objednávek. Zohled uje p epravní i zákaznická omezení, maximalizuje využití 

vozového parku a minimalizuje náklady na p epravu. [18,19]   

Omezení, která RiRo p i vytvá ení plánu zahrnuje: 

• asová okna zákazník  

• hmotnostní omezení 

• omezení na ur itý typ vozidla 

• asová dostupnost vozidel 

• kapacita nakládky 

• r zná pr jezdnost silnic pro r zná vozidla [18] 

Systém RiRo je provozován na serverech dostupných p es internet. Používání systému RiRo 

je možné skoro okamžit . Objednávky se do systému zadávají manuáln , pop ípad  

automaticky z ERP systému. [18] 

Samotná optimalizace využívá digitální mapy, které obsahují informace o mýtných 

poplatcích, pr jezdnostech a rychlostech úsek  pro r zné typy vozidel. Po p íprav  plánu je 

možno vytisknout idi m p ehledné harmonogramy. Odb ratelé budou informováni 

o p edpokládaném ase dodávky/svozu pomocí e-mailem. [18,19]  
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3. Seznámení s problematikou v podniku   
 
Optimalizace rozvozových linek je zam ena na výrobní podnik se sídlem v Kun icích pod 

Ond ejníkem. V tomto výrobním podniku je zaveden rozvoz pomocí silni ní dopravy a to 

automobily Peugeot Boxer (obr.2) a Lubin 3 Daewoo (obr.3). 

  

P i p eprav  je zboží uskladn no v p epravkách, kde druh p epravek je zvolen podle typu 

zboží a místa ur eného k p edání odb rateli. Samotný p epravní proces lze zapo íst naložením 

p epravek do automobil  a vyjetím na p íslušné linky. Podnik v sou asnosti rozváží zboží 

k odb ratel m na 4 dopravních linkách. 

 

idi  vozu vyjíždí z podniku v p íslušný as daný druhem linky. Po rozvozu všech 

objednávek k odb ratel m se vrací zp t na stanovišt . Trasu linky idi  nemá pevn  

stanovenou. Dochází k nenadálým situacím, kdy není dodáno zboží z expedice v as a vzniká 

asová prodleva. idi  proto zajíždí linku zp sobem, aby byli upokojeni prioritní odb ratelé 

s d ív jším asovým termínem p edání zboží, p ed t mi s pozd jším. Cílem bude nastolit 

takovou trasu, aby došlo k rozvozu zboží ke všem odb ratel m a nedocházelo ke 

zbyte né ztrát  asu p ejížd ním vozu.  

3.1 Rozvoz v rámci linek 

Pro nalezení optima jsem se podrobn  seznámila s jednotlivými linkami. V rámci 

monitorování situace rozvozu zboží jsem s idi i voz  projela všechny sou asné dopravní 

linky. Linky jsou pojmenované podle charakteristiky m st, které p i zavážení navšt vují. 

Jedná se o linky Budišov, Frenštát, Frýdek – Místek a Frýdlant nad Ostravicí. Bližší poznatky 

z tohoto monitorování jsou uvedeny v následujících kapitolách.   

Obrázek 2 Peugeot Boxer Obrázek 3 Lubin 3 Daewoo [22] 
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3.1.1 Linka Budišov 

Na lince Budišov se nachází kolem 34 odb rních míst. Není zde uveden p esný po et, jelikož 

n kte í odb ratelé nejsou stálí, další místa se zajížd jí intervalov  a tak nem že dojít 

k p ímému definování po tu odb ratel  na den.  

Doprava je zde realizovaná automobilem Peugeot Boxer. idi  této linky vyjíždí na trasu jako 

první ze všech realizovaných linek. Výjezd na linku zapo al ke dni m ení v 3:16 hod. a byl 

ukon en v 9:10 hod. Trasa linky je nejnáro n jší ze všech realizovaných linek vzhledem  

k po tu najetých km a do vzdálenosti od po áte ního místa vyjetí, jak je patrné z obr. 4. 

Nejvíce odb rních míst v blízkém dojezdu se nachází v okolí Nového Ji ína, vyzna ené na 

vý ezu mapy, obr. 5.  

Negativní dopad této linky vidím v málo využité trase na základ  velkých p ejezdních 

vzdáleností k odb rným míst m Vražné – Budišov – Fulnek. Jedná se také o p íležitost 

k hledání potencionálních nových odb ratel  práv  na této trase. as p edání/vykládka zboží 

se pohybuje po dobu 1 – 3 minuty, závisí ovšem na druhu p edání (box, klí e, do rukou). 

Seznam odb rních míst s konkrétním záznamem rozvozu ze dne 15.10.2012 je znázorn n 

v tabulce 1. 

Navrhla bych sjednání možnosti vým ny beden na druhý den hlavn  v odb rním míst  

zazna eném pod zkratkou G. N.J. – K. Zde se zajíždí pod velkým stoupáním k budov   

a domnívám se, že v zimním období bude toto místo špatn  sjízdné a asová prodleva se 

navýší. Navíc se nyní cestou zp t zajíždí pro bedny – neefektivní. Na trase do V ovic se 

opravuje cesta a je zde ízen provoz semaforov . Ovšem prodleva mezi propoušt ním je 

pom rn  rychlá.  

 

 
Obrázek 5 Vý ez odb rních míst pro 
m sto Nový Ji ín 

Obrázek 4 Celková trasa linky Budišov 
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Tabulka 1 Záznam rozvozu pro linku Budišov 
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NAM ENÉ HODNOTY PRO LINKU BUDIŠOV: 

Výškový profil  
 

 

 

 

Nam ené údaje pro danou linku byly zazna eny v grafech 1 a 2.  

 

Graf 1 Závislost výškového profilu trasy na vzdálenosti pro linku Budišov 

 

Graf 2 Závislost výškového profilu trasy na ase pro linku Budišov 
 

Maximální výška 579 m. n. m. 
Minimální výška 234 m. n. m. 
Pr m rná výška 370.3 m. n. m. 
Maximální rozdíl 345 m 
Celkové stoupání 2683 m 
Celkové klesání 2686 m 
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Rychlostní mapa linky Budišov 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pr b h rychlosti je vyzna en v grafech 3 a 4.  
 

 

Graf 3 Znázorn ní rychlosti v závislosti na ase pro linku Budišov 

 

 

Graf 4 Znázorn ní rychlosti v závislosti na vzdálenosti pro linku Budišov 

  

Maximální rychlost 119.1 km/h 
Minimální rychlost 0.1 km/h 
Pr m rná rychlost stoupání 54.1km/h 
Pr m rná rychlost klesání 51km/h 
Pr m rná rychlost na rovin  38.7 km/h 
Pr m rná celková rychlost  49 km/h 
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asový záznam linky Budišov 

as na za átku trasy 03:16:09 
as na konci trasy 09:09:58 

Celková doba trasy 5h 53m 49s 
Celková doba stoupání 1h 45m 49s 
Celková doba klesání 2h 11m 33s 
Celková doba roviny 1h 56m 27s 

Záznam vzdálenosti  pro linku Budišov 

Celková skute ná vzdálenost 181.1 km 
Vzdálenost stoupání 71.8 km 
Vzdálenost klesání 72.7 km 
Vzdálenost roviny 36.5 km 
 
Projevení rychlosti je patrné v grafickém zazna ení, viz graf 5. 
 
 

 
Graf 5 Závislost vzdálenosti na ase pro linku Budišov 
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3.1.2 Linka Frenštát  
 
Na této lince se nachází 33 odb rních míst. Doprava je realizovaná pomocí automobilu 

Lubin3 Daewoo. idi  této linky vyjíždí na trasu t etí v po adí (p edposlední ze všech 

realizovaných linek). Výjezd na linku byl ke dni m ení v 4:35 hod. a p íjezd v 9:30 hod. 

Obvykle je výjezd realizován kolem 4 hodiny. V den m ení se ekalo na dodání zboží 

z expedice. 

Trasa je velmi náro ná vzhledem k dopravnímu prost edí. P iblížení trasy je znázorn no na 

obr. 6. V Kop ivnici se opravuje velký úsek dopravní sít , obr. 7. Provoz je zde ízený 

semafory, které mají velkou asovou prodlevu. Propustnost semaforu je až 8 minut. Tento 

interval je ješt  umocn n nacházejícím se vlakovým p ejezdem. Touto k ižovatkou musí idi  

projet minimáln  3 krát z d vod  umíst ní odb rních míst. 

as p edání zboží se pohybuje po dobu 1 – 3 minuty závisí ovšem na druhu p edání (box, 

klí e, do rukou) a dob  vypisování objednávek na další den. Seznam odb rních míst 

s konkrétním záznamem rozvozu ze dne 23.10.2012 se nachází v tabulce 2. 

 

 

  

 

 

 

Obrázek 6 Celková trasa pro linku 
Frenštát 

Obrázek 7 Vý ez odb rních míst pro 
m sto Kop ivnice 
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Tabulka 2 Záznam rozvoru pro linku Frenštát pod Radhošt m 
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NAM ENÉ HODNOTY PRO LINKU FRENŠTÁT: 

Výškový profil  
 

 

 

 

 

 

Nam ené údaje pro danou linku byly zazna eny v grafech 6 a 7.  

 

Graf 7 Závislost výškového profilu trasy na ase pro linku Frenštát 

Maximální výška 493 m. n. m. 
Minimální výška 274 m. n. m. 
Pr m rná výška 348.6 m. n. m. 
Maximální rozdíl 219 m 
Celkové stoupání 1240 m 
Celkové klesání 1202 m. 
  
  

Graf 6 Závislost výškového profilu trasy na vzdálenosti pro linku Frenštát 
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Rychlostní mapa linky Frenštát 

 
Maximální rychlost 75.1 km/h 
Minimální rychlost 0.1 km/h 
Pr m rná rychlost stoupání 37.3 km/h 
Pr m rná rychlost klesání 37.6 km/h 
Pr m rná rychlost na rovin  30.1 km/h 
Pr m rná celková rychlost  35.2 km/h 
 
Pr b h rychlosti je vyzna en v grafech 8 a 9.  
 

 

 

Graf 9 Znázorn ní rychlosti v závislosti na ase pro linku Frenštát 

Graf 8 Znázorn ní rychlosti v závislosti na vzdálenosti pro linku Frenštát 
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asový záznam linky Frenštát 

as na za átku trasy 04:24:09 
as na konci trasy  09:31:07 

Celková doba trasy 5h 06m 58s 
Celková doba stoupání 1h 24m 17s 
Celková doba klesání 1h 19m 00s 
Celková doba roviny 2h 23m 41s 

Záznam vzdálenosti pro linku Frenštát 

 
 
 
 
 

 
 
Projevení rychlosti je patrné v grafickém zazna ení, viz graf 10. 
 
 

 
Graf 10 Závislost vzdálenosti na ase pro linku Frenštát 

Byly zde znázorn ny nam ené hodnoty p i b žném rozvozu. Ovšem tyto hodnoty byly 

nam ené na druhý pokus dne 23.10.2012. V  první den m ení (16.10.2012) linky Frenštát 

došlo k nep edvídatelné situaci, nastala porucha vozidla. Cht la bych poukázat na 

nep ipravenost podniku pro nahodilou situaci.  Nemohlo dojít k nahrazení vozu z vlastních 

ad. P i pot eb  plného nasazení voz  pro rozvoz zboží m l mít podnik záložní plán pro 

zap j ení vozu od právnické nebo fyzické osoby. Pokud by se podobná situace opakovala 

ast ji, znamenalo by to razantní ztrátu d v ryhodnosti u odb ratel  a ztrátu tržeb. 

Celková skute ná vzdálenost 94.7 km 
Vzdálenost stoupání 36.3 km 
Vzdálenost klesání 33.1 km 
Vzdálenost roviny 25.3 km 
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3.1.3 Linka Frýdek – Místek  
 
Na lince se nachází 29 odb rních míst. Doprava je realizovaná automobilem Peugeot Boxer. 

idi  této linky vyjíždí na trasu druhý v po adí. Výjezd na linku zapo al v  3:18 hod. a byl 

ukon en v 9:21 hod p íjezdem do podniku. Ideální výjezd pokud se zajíždí i Karviná je  

v 2:45 hod. Trasa je vzdálenostn  po lince Budišov druhá nejdelší, obr. 8. Vý ez odb rních 

míst pro m sto Frýdek –Místek a Frýdlant nad Ostravicí znázor uje obr. 9. 

Na Lhotku se nachází objíž ka z d vodu opravy mostu. idi  tak musí zavážet nejd íve 

Palkovice, Kozlovice a pak Lhotu. Oprava mostu potrvá m síc. Jinak by docházelo k zavážce 

dle rozpisu Lhotka – Kozlovice –Palkovice. 

Zpáte ní cesta z Ostravy musí být realizovaná p es Vratimov z d vodu, že vozidlo nemá 

dálni ní známku. 

as p edání zboží se pohybuje po dobu 1 – 3 minuty závisí ovšem na druhu p edání (box, 

klí e, do rukou). Seznam odb rních míst s konkrétním záznamem rozvozu ze dne 22.10.2012 

se nachází v tabulce 3. 

 

Obrázek 8 Celková trasa pro linku      

Frýdek – Místek 

 

 
 

 

Obrázek 9 Vý ez odb rních míst 
pro m sto Frýdek – Místek a 

Frýdlant nad Ostravicí 
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Tabulka 3 Záznam rozvoru pro linku Frýdek – Místek 
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NAM ENÉ HODNOTY PRO LINKU FRÝDEK – MÍSTEK: 

Výškový profil linky Frýdek – Místek  

Maximální výška 486 m. n. m. 
Minimální výška 217 m. n. m. 
Pr m rná výška 321.8 m. n. m. 
Maximální rozdíl 269 m 
Celkové stoupání 1941 m 
Celkové klesání 1881 m 
 

Nam ené údaje pro danou linku byly zazna eny v grafech 11 a 12.  

 
Graf 11 Závislost výškového profilu trasy na vzdálenosti pro linku Frýdek- Místek  

 

 
Graf 12 Závislost výškového profilu trasy na ase pro linku Frýdek- Místek 
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Rychlostní mapa linky Frýdek – Místek  

Maximální rychlost 104.9 km/h 
Minimální rychlost 0.1 km/h 
Pr m rná rychlost stoupání 47.9 km/h 
Pr m rná rychlost klesání 52.7km/h 
Pr m rná rychlost na rovin  31.7 km/h 
Pr m rná celková rychlost  45.1 km/h 
 
Pr b h rychlosti je vyzna en v grafech 13 a 14.  
 

 
Graf 13 Znázorn ní rychlosti v závislosti na vzdálenosti pro linku Frýdek- Místek 

 
Graf 14 Znázorn ní rychlosti v závislosti na ase pro linku Frýdek- Místek 
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asový záznam linky Frýdek – Místek 

as na za átku trasy 03:18:11 
as na konci trasy 09:21:25 

Celková doba trasy 6h 03m 14s 
Celková doba stoupání 1h 51m 45s 
Celková doba klesání 1h 41m 07s 
Celková doba roviny 2h 30m 22s 

Záznam vzdálenosti pro linku Frýdlant - Místek 

Celková skute ná vzdálenost 167.6 km 
Vzdálenost stoupání 69.8 km 
Vzdálenost klesání 65.2 km 
Vzdálenost roviny 32.5 km 
 
Projevení rychlosti je patrné v grafickém zazna ení, viz graf 15. 
 
 
 

 
Graf 15 Závislost vzdálenosti na ase pro linku Frýdek- Místek 
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3.1.4 Linka Frýdlant nad Ostravicí 
 

Linka má celkem 26 odb rních míst (obr. 10). Doprava je realizovaná automobilem Lubin3 

Daewoo (3,5t).  idi  této linky vyjíždí na trasu jako poslední ze všech realizovaných linek. 

Výjezd na linku zapo al v 4:38 hod. a byl ukon en v 8:23 hod. Linka má dlouhé p ejezdní 

vzhledností k odb ratel m, nap . v m stech Janovice, Ostravice. V rámci Frýdlantu n. 

Ostravicí (obr. 11) je uskute ován svoz beden na zpáte ní cest  do podniku. 

 

Velký nedostatek vidím v odb rním míst  Monako. Není zde umíst n box pro p edávku, ani 

zde nejsou k dispozici klí e. idi  musí vy kat do 8 hodiny, aby mohla být uskute n na 

p edávka zboží.  

 

V odb rním míst  zapsaném jako Š. Ostravice je domluvené p edání do vedlejší budovy.  Je 

zde velký asový p echod se zbožím k budov , nelze se dostat blíže. Nastala situace, kdy byla 

branka do budovy uzam ena, muselo dojít k p esunu na Š., kde se nachází odb rní box. 

 

as p edání zboží se taktéž od p íjezdu pohybuje po dobu 1 – 3 minuty, závisí ovšem na 

druhu p edání (box, klí e, do rukou). Na trase se nachází oprava mostu, provoz je ízen 

semaforem. Prodleva mezi jednotlivými propustmi je asov  pom rn  rychlá. Seznam 

odb rních míst s konkrétním záznamem rozvozu ze dne 17.10.2012 je zachycen v tabulce 4.  

  

 

Obrázek 10 Celková trasa pro linku Frýdlant nad 
Ostravicí 

Obrázek 11 Vý ez odb rních míst pro 
m sto Frýdlant nad Ostravicí 
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Tabulka 4 Záznam rozvozu pro linku Frýdlant nad Ostravicí 
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NAM ENÉ HODNOTY PRO LINKU  
FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ: 

Výškový profil linky Frýdlant nad Ostravicí 

Maximální výška 500 m. n. m. 
Minimální výška 320 m. n. m. 
Pr m rná výška 388 m. n. m. 
Maximální rozdíl 180 m 
Celkové stoupání 753 m 
Celkové klesání 730 m 

Nam ené údaje pro danou linku byly zazna eny v grafech 16 a 17.  

 
Graf 16 Závislost výškového profilu trasy na vzdálenosti pro linku Frýdlant nad Ostravicí 

 
Graf 17 Závislost výškového profilu trasy na ase pro linku Frýdlant nad Ostravicí 
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Rychlostní mapa linky Frýdlant nad Ostravicí 

Maximální rychlost 72.7 km/h 
Minimální rychlost 0.1 km/h 
Pr m rná rychlost stoupání 36.7 km/h 
Pr m rná rychlost klesání 37.3 km/h 
Pr m rná rychlost na rovin  23.3 km/h 
Pr m rná celková rychlost  32.1 km/h 
 
Pr b h rychlosti je vyzna en v grafech 18 a 19. 
 

 
Graf 18 Znázorn ní rychlosti v závislosti na vzdálenosti pro linku Frýdlant nad Ostravicí 

 

 
Graf 19 Znázorn ní rychlosti v závislosti na ase pro linku Frýdlant nad Ostravicí 
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asový záznam linky Frýdlant nad Ostravicí 

as na za átku trasy 4:38:21 
as na konci trasy 8:23:41 

Celková doba trasy 3h 45m 20s 
Celková doba stoupání 56m 55s 
Celková doba klesání 54m 26s 
Celková doba roviny 1h 53m 59s 

Záznam vzdálenosti pro linku Frýdlant nad Ostravicí 

Celková skute ná vzdálenost 57 km 
Vzdálenost stoupání 20.7 km 
Vzdálenost klesání 21km 
Vzdálenost roviny 15.3 km 
 
Projevení rychlosti je patrné také v grafickém zazna ení, viz graf 20. 
 
 
 

 
Graf 20 Závislost vzdálenosti na ase pro linku Frýdlant 
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3.2 Náhled linek 
 
Pro p ehlednost byly v map  na obr. 12 zazna eny všechny sou asné linky. Lze porovnat 

sou asné trasy rozvozu, jejich propojení, rozmíst ní odb rních míst a posoudit potenciální 

slabá odb rní místa na trase. Ve vyzna ené map  si nelze nepovšimnout neefektivnost, kterou 

p ináší zajížd ní do tak vzdálených m st jako jsou nap íklad Ostrava, Karviná, Orlová. 

 
Obrázek 12 Znázorn ní všech sou asných linek v map  

Na mapách (obr. 12,13) je signalizující ervenou barvou uvedena linka Budišov, modrou 

barvou linka Frenštát, sv tle zelenou je signalizována linka Frýdek – Místek a tmav  zelenou 

linka Frýdlant nad Ostravicí. Pro p ehlednost je zde uveden na obr. 13 vý ez linek. Lze si 

povšimnout, kde se nachází výrazné prodlevy v p ejezdu a pop ípad  se zam it na nalezení 

potencionálních nových odb ratel . 

  

Obrázek 13 Vý ez mapy sou asného rozvozu linek   
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4. ešení problematiky 
 

D kladn  jsem se seznámila s doposud realizovaným rozvozem v podniku. Nam ené 

hodnoty a poznatky jsem dále použila pro sestavení seznamu m st, které jsou v rámci rozvozu 

navštívena. ešení problematiky zam ené pouze na odb ratele by dle mého názoru nebylo 

vhodné. Odb ratelé jsou v daném p ípad  velmi prom nliví a docházelo by asto 

k nep esnosti výsledk  optimalizace. Problematiku jsem ešila v po áte ní fázi pomocí 

metody VAM (Vogelovou aproxima ní metodou). Byla zde vytvo ena optimální spojení 

odb ratel – dodavatel.   

 

Po áte ním a koncovým bodem rozvozu je m sto Kun ice pod Ond ejníkem. Dodavatel musí 

provést vykládku p i své trase k odb ratel m v rámci t chto m st:  

 
• Metylovice • Kop ivnice 
• Frýdlant • P íbor 
• eladná • Bordovice 
• Baška • V ovice 
• Kun ice • Mo kov 
• Frenštát • Pržno 
• Tichá • Frýdek – Místek 
• Kozlovice • Životice 
• Lhotka • Nový Ji ín 
• Hájov • Ba iny 

 
 
Jedná se o vý ez m st, které byly schválené vedením podniku pro rozvoz. P vodní m sta 

rozvozu, jako jsou nap íklad Orlová, Ostrava, Karviná, Fulnek aj. byly vypušt ny ze zavážení 

z d vodu neefektivnosti a nep inášení tržeb podniku.  

 

4.1 Výpo et optimálních vzdáleností 
 
P i výpo tu metody VAM jsem vytvo ila matici vzdáleností (km) mezi jednotlivými 

odb rnými m sty. Ur ila jsem výchozí hodnoty vzdálenosti (km) v matici zam ené na st ed 

daných m st a zazna ené pro nejrychlejší as nikoliv nejkratší km vzdálenost. P i rozvozu je 

tato skute nost prioritní. idi  musí být schopný rozvést zboží k maximálnímu možnému 

po tu odb ratel .  
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Vzdálenosti tras propojující m sta mezi sebou lze stanovit pomocí vazeb v systému. Matice 

obsahuje celkem 190 vazeb, vyplívající z výpo tu: ((n^2)/2)-n/2=((20^2)/2)-(20/2)=190. 

 

Matice vzdáleností mezi odb rními místy je znázorn na v tabulce 6. P i výpo tu prvního 

propojení jsem postupovala následovn . Zjistila jsem nejmenší hodnoty vzdálenosti (km) jak 

ve sloupci, tak v ádku a tyto hodnoty byly od sebe ode teny.  

 

U prvního sloupce se jedná o 5,2 – 5,4 a v prvním ádku se jedná to hodnoty 5,2 – 5,4 (tab. 6). 

Takto byly zjišt né diference i pro zbývající ádky a sloupce. Nejv tší hodnota diference jak 

pro ádky, tak sloupce vyšla 3,8. Dále jsem po ítala s kritickým ádkem pouze m sta 

Frýdek – Místek. Nejoptimáln jší propojení m sta Frýdek - Místek se jeví s odb rním m stem 

Baška s hodnotou vzdáleností 5,3 km. Postupn  byly tímto zp sobem nalezeny zbývající 

propojení m st. Podrobný postup výpo tu s diferencemi jsou uvedeny v p íloze 1. 

 

Výsledek optimálního propojení m st je pro lepší p ehlednost p iblížen v tabulce 5 v etn  

kilometrové vzdáleností mezi t mito m sty. 

 

Tabulka 5 Propojení m st metodou VAM 

M sta Km 
Frýdek – Místek Baška 5,3 
Pržno Frýdek Místek 9,1 
Metylovice  Frýdlant nad Ostravicí 2,8 
Frýdlant nad Ostravicí eladná 5,4 
Kozlovice Lhotka 4 
Lhotka Metylovice  3,5 
Baška Pržno 3,8 

eladná Kun ice p. Ond ejníkem 5,4 
Ba iny Nový Ji ín 10,8 
Tichá  Kozlovice 4,7 
Životice u Nového Ji ína Mo kov 2,8 
Nový Ji ín Životice u Nového Ji ína 3,6 
V ovice Bordovice 3,4 
Mo kov V ovice 5 
Freštát pod Radhošt m Tichá  3,4 
Kun ice p. Ond ejníkem Freštát pod Radhošt m 5,2 
Kop ivnice Hájov 6,4 
P íbor Kop ivnice 6,4 
Hájov P íbor 4,4 
Bordovice Ba iny 23,5 
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4.1.1Optimální propojení 
 
Matice kilometrových vzdáleností mezi jednotlivými m sty s vyzna eným optimálním propojením t chto m st znázor uje tabulka 6. B hem 

výpo tu jsem zjistila možnost nalezení dalšího optimálního ešení. Definice pro výpo et není v tomto ohlednu pevn  stanovena, proto jsem 

zvolila ešení, které pokrývá nejv tší riziko p i rozvozu. 

 

 
 

 
 
  

Tabulka 6 Matice vzdáleností 
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Výchozí matici vzdáleností jsem se adila podle nejv tší vzdálenosti od výchozího bodu (tabulka 7), kterým je m sto Kun ice pod Ond ejníkem. 

Jednotlivé asové vzdálenosti mezi odb rními místy jsou uvedeny v p íloze 3. 

 
 
Tabulka 7 Matice vzdálenosti v závislosti na výjezdním míst  
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Optimalizace zahrnuje více okruhový problém. Z dosavadního výpo tu pomocí matice 

vzdáleností jsem nalezla optimální propojení okruh  v rámci m st. Výsledkem toho propojení 

je zjišt ní 4 tras pro rozvoz. Konkrétn  se jedná o trasy: 

 

1. trasa 3. trasa  

 • Kun ice  • Hájov 

 • Frenštát  • Kop ivnice 

 • Tichá  • P íbor 

 • Kozlovice 4. trasa  

 • Lhotka  • Bordovice 

 • Metylovice  • V ovice 

 • Ftýdlant nad Ostravicí  • Mo kov 

 • eladná  • Životice 

2. trasa   • Nový Ji ín 

 • Pržno  • Ba iny 

 • Frýdek – Místek   

 • Baška   

 

Jednotlivé trasy okruh  obsahující celkové kilometrové vzdálenosti jsou uvedeny v tabulce 8. 

Jedná se pouze o hrubou ást vzdálenosti, které budou dále ovlivn ny umíst ním jednotlivých 

odb rních míst v konkrétním m st  a délce p ejezdu mezi t mito místy. 

 

Tabulka 8 Trasy okruh  obsahující kilometrové vzdálenosti  

Trasa Km 
1 34,4 
2 18,2 
3 49,1 
4 17,2 

CELKEM 118,9 
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4.2 Metoda nejbližšího souseda v optimalizaci 
 
Zajížd ní vzniklých 4 okruh  vzhledem k uvedené km vzdálenosti by nebylo efektivní. 

Upravila jsem výsledné okruhy tras pomocí metody nejbližšího souseda. Zjistila jsem 

nejkratší propojení okruh  s ohledem na kilometrové vzdálenosti mezi jednotlivými m sty. 

Informace p i výpo tu dopravního problému p inesly zkrácení ze sou asn  zajížd ných  

4 linek pro rozvoz zboží na linky 2.  

 

První trasa pro rozvoz zboží zahrnuje tyto odb rní m sta: 

• Kun ice pod Ond ejníkem 

• Frenštát pod Radhošt m 

• Tichá 

• Kozlovice 

• Lhotka 

• Metylovice 

 

• Pržno 

• Baška 

• Frýdek – Místek 

• Frýdlant nad Ostravicí 

• eladná 

 

Mapa znázorn na na obr. 14 poukazuje na výslednou optimalizovanou trasu linky pro rozvoz 

zboží. Výchozí místo je vyobrazené erveným praporem, zbývající zobrazují m sta, ve 

kterých bude uskute n na p edávka zboží. 

 

 
Obrázek 14 Linka .1
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Oproti tomu druhá výsledná optimalizovaná trasa pojímá tyto m sta:  

• Kun ice 

• Bordovice 

• V ovice 

• Mo kov 

• Životice 

• Nový Ji ín 

• P íbor 

• Hájov 

• Kop ivnice 

• Ba iny  

• Kun ice 

 

 

Na map  (obr. 15) je znázorn no propojení m st taktéž, jak tomu bylo u linky . 1. Op t 

erven  signalizující prapor znázor uje výchozí i kone né místo celé trasy. 

 
Obrázek 15 Linka .2 

4.3 asové hledisko projetí linek 
 
Pomocí nam ených údaj , které jsem získala projetím všech sou asných linek, dokážu 

p edb žn  odhadnout asový harmonogram pro ob  nov  vzniklé optimalizované linky. 

Použila jsem výchozí asové hodnoty pobytu idi e v odb rních místech pro jednotlivá m sta 

s kombinací pot eby nakládky/vykládky a p ejezdu do nového m sta. U t chto as  jsem 

p i etla pro každé m sto a každý p ejezd mezi m sty dobu 5 minut. Tato doba je p ipo tena 

z d vodu opatrnosti a možnosti áste n  p edejít nenadálým událostem b hem rozvozu.  

 

Výjezd každého vozidla je stanoven vedením podniku na 3 hodiny ráno. Zatím zde nejsou 

za len ny povinné pracovní p estávky. idi  si ur uje, ve kterém odb rním míst  tuto 

p estávku bude realizovat. P i celkovém pohledu se tak musí brát na z etel tato skute nost. 

Sestavené asové hlediska pro linku 1 a linku 2 vypadají následovn :  
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4.3.1 Linka 1 
 

  
  

M sto as p íjezdu do m sta as pobytu ve m st as výjezdu z m sta

Kun ice p. Ond ejníkem 3:00:00

as p ejezdu do nového m sta 0:15:00

Frenštát 3:15:00 0:28:00 3:43:00

as p ejezdu do nového m sta 0:11:00

Tichá 3:54:00 0:07:00 4:01:00

as p ejezdu do nového m sta 0:12:00

Kozlovice 4:13:00 0:06:00 4:19:00

as p ejezdu do nového m sta 0:10:00

Lhotka 4:29:00 0:06:00 4:35:00

as p ejezdu do nového m sta 0:09:00

Metylovice 4:44:00 0:13:00 4:57:00

as p ejezdu do nového m sta 0:12:00

Pržno 5:09:00 0:05:00 5:14:00

as p ejezdu do nového m sta 0:09:00

Baška 5:23:00 0:05:00 5:28:00

as p ejezdu do nového m sta 0:14:00

F.M. 5:42:00 0:55:00 6:37:00

as p ejezdu do nového m sta 0:18:00

Frýdlant 6:55:00 0:30:00 7:25:00

as p ejezdu do nového m sta 0:13:00

eladná 7:38:00 0:05:00 7:43:00

as p ejezdu do nového m sta 0:13:00

Kun ice 7:56
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4.3.1 Linka 2 
 

 

M sto as p íjezdu do nového m sta as pobytu ve m st as výjezdu z m sta

Kun ice 0:09:00 3:00:00

as p ejezdu do nového m sta 0:43:00

Ba iny 3:43:00 0:10:00 3:53:00

as p ejezdu do nového m sta 0:27:00

Kop ivnice 4:20:00 0:35:00 4:55:00

as p ejezdu do nového m sta 0:14:00

Hájov 5:09:00 0:06:00 5:15:00

as p ejezdu do nového m sta 0:11:00

P íbor 5:26:00 0:20:00 5:46:00

as p ejezdu do nového m sta 0:20:00

N.J. 6:06:00 0:44:00 6:50:00

as p ejezdu do nového m sta 0:25:00

Životice 7:15:00 0:07:00 7:22:00

as p ejezdu do nového m sta 0:10:00

Mo kov 7:32:00 0:08:00 7:40:00

as p ejezdu do nového m sta 0:14:00

V ovice 7:54:00 0:10:00 8:04:00

as p ejezdu do nového m sta 0:10:00

Bordovice 8:14:00 0:09:00 8:23:00

as p ejezdu do nového m sta 0:20:00

Kun ice 8:43:00
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Záv r 
 
V první fázi procesu došlo ke zhodnocení sou asného rozvozového systému a zvolila se 

forma mapování a m ení. Osobn  jsem projela s idi i všechny rozvozové trasy, které 

v podniku existují. Seznámila jsem se podrobn  s t mito linkami, jejich rozvozem, asovou 

dobu vykládek nebo omezeními. Bližší informace mi také ochotn  poskytli idi i 

rozvozových linek.  

 

Abych docílila velmi p esného záznamu trasy, m la jsem zap j enou GPS navigaci, která mi 

pomohla získat mimo jiné sou adnice odb rních míst. Tyto informace se staly pilí em pro 

další pokra ování, nebo  doposud neexistoval zcela úplný seznam odb rních míst s adresy 

n kterých odb ratel . Zpracování všech nam ených dat a informací p ineslo p esný náhled 

dosavadních rozvoz  v podniku. 

 

Na základ  dosažených výsledk  došlo ve spolupráci s vedením podniku k posunutí do další 

fáze a to hledání optimálního ešení. Výstupy z m ení p inesly zjišt ní velkých proluk, co se 

tý e vykládek zboží mezi ur itými odb rními místy. Vznikl návrh pro rekapitulaci tras 

s p ihlédnutím na omezující podmínky, kdy se souhlasem vedení podniku byly vypušt ny 

z rozvozu vzdálené m sta. Odb ratelé t chto m st nep inášeli tržby a p ispívali ke ztrátovosti. 

 

Aplikovala jsem pro výpo et okružního dopravního problému Vogelovou aproxima ní 

metodu. Data sestavené v matici vzdálenosti jsou uvedeny na m sta, ve kterých se odb ratelé 

vyskytují. Nepo ítala jsem zde p ímo s odb rními místy, protože se jedná dle mého názoru  

o velmi rizikový faktor vzhledem k budoucnosti. Následn  byl použit výb r okruh  a metoda 

nejbližšího souseda. 

 

Pokra ovala fáze simulace zcela nového modelu pro rozvoz zboží. Jednalo se o úplný p evrat 

v doposud realizovaném rozvozu. Z p vodních 4 tras pro rozvážení zboží se stanou pouze 2. 

Implementace sestavených tras pro rozvoz zboží zatím nebyla v podniku realizována. Stále 

probíhají simulace možných dopad , které by sebou p ineslo zavedení nových rozvozových 

tras. 
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Podnik nemusel tento projekt finan n  zaštítit, avšak dopad získaných informací je pro n j 

ohromn  znatelný. Sníží se náklady spojené s vozovým parkem, dojde ke snížení po tu 

kilometrové vzdálenosti v rámci rozvozových tras. Rozvozové linky budou obsluhovány 

pouze 2 automobily, s ímž souvisí snížení mzdových náklad  vynaložených na pracovní sílu. 

Dále p estane docházet k zajížd ní neperspektivních odb ratel . Tím se docílí efektivního 

využití náklad  pro rozvoz, podnik se stane zdrav jší a ekonomicky stabiln jší.  

 
 
Ekonomický dopad však ovliv uje nespo et faktor . Velikost zakázek, pravidelnost zajížd ní 

k daným odb ratel m, nalezení nových potencionálních odb ratel , cena benzínu, údržba 

automobil , aj. Pokud bych vzala v potaz pouze kilometrové vzdálenosti a pominu fakt, jak 

velký zisk v rámci rozvozu p inesou jednotliví odb ratelé, dokážu z p edb žného m ení 

(p íloha 2) íct, že podnik ušet í cca 120 000 K  za období b ezen – prosinec. 

 

Po podrobném seznámení s problematikou jsem p ekvapena, že podnik tak dlouho setrvával 

se zavedenými postupy, nereagoval na m nící se tržní podmínky a nep istoupil k optimalizaci 

d ív. Stávající zp sob rozvozu p ispíval k finan ní ztrátovosti podniku. Podnik, který rozváží 

zboží do velmi vzdálených m st, kdy zisk z prodaného zboží v t chto odb rních místech 

nepokryje náklady spojené s dopravou, je zcela neefektivní.  

 

Doporu ila bych podniku jako sou ást postupu dál za len ní asového okna v rámci 

optimalizace rozvozu. Lze tuto problematiku ešit efektivn  pomocí metody Vehicle routing 

problem with Time Windows. Postup výpo tu je realizovatelný nap íklad pomocí systému 

LINDO, který pracuje v rozhraní Microsoft Office Exel. 

 

Na základ  dostupných informací a dat jsem propo etla, zda by bylo výhodné pro podnik 

zakoupení optimaliza ního SW. Zástupce pro prodej SW Rinkai Routing uvedl p i 

konverzaci: „Mezi naše zákazníky pat í i spole nosti s velmi malým po tem vozidel. Co se 

tý e cenové politiky, vždy vycházíme z konkrétního obchodního p ípadu. Rozhodn  je 

návratnost náklad  na provoz systému velmi rychlá“. Postup výpo t , uvedený v p íloze 2, 

poukazuje na možnou prosperitu nehled  na budoucí potencionál spojený s využitím SW.  
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P íloha 1 

Matice výpo t  vzdálenosti odb rních míst. 
 
Postup výpo tu diference A 

Ode etla jsem nejmenší data pro všechny hodnoty. V prvním sloupci se jedná o 5,2 – 5,4 a 

v prvním ádku o hodnoty 5,2 – 5,4. V diferenci zna ené písmenem A jsou uvedeny všechny 

rozdíly hodnot. Nejv tší hodnota v diferenci A je 3,8. Dále jsem po ítala s kritickým ádkem 

pouze pro m sto Frýdek – Místek. Nejoptimáln jší propojení m sta Frýdek – Místek se jeví 

s odb rním m stem Baška s hodnotou vzdáleností 5,3 km.  

 

Postup výpo tu diference B 

Pomysln  jsem p eškrtla první optimální propojení m sta Baška s Frýdkem – Místkem. 

S hodnotami se dále nepo ítá (optimum bylo u m st nalezeno). Obdobn  jsem po ítala 

stejným postupem. Op t jsem ode etla nejmenší hodnoty pro všechny sloupce i ádky (krom  

pomysln  p eškrtnutých). V diferenci zna ené písmenem B je nejv tší hodnota 3,5. Pro 

nalezení optima jsem po ítala s kritickým sloupcem pro m sto Frýdek – Místek. Zde je 

nejoptimáln jší propojení m sta Frýdek – Místek s odb rním m stem Pržno s hodnotou 

vzdáleností 9,1 km.  

 

Postup výpo tu diference C 

Pomysln  jsem p eškrtla první optimální propojení m sta Baška s Frýdkem – Místkem i druhé 

optimální propojení m st Frýdek – Místek s Pržnem. S hodnotami se dále nepo ítá, optimum 

bylo u m st nalezeno. Ode etla jsem nejmenší hodnoty pro všechny sloupce i ádky (krom  

pomysln  p eškrtnutých).  V diferenci zna ené písmenem C je nejv tší hodnota 3,6. Pro 

nalezení optima jsem po ítala s kritickým sloupcem pro m sto Frýdlant. Zde je 

nejoptimáln jší propojení m sta Frýdlant s odb rním m stem Metylovice s hodnotou 

vzdáleností 2,8 km.  

 

Postupn  byly tímto zp sobem nalezeny zbývající propojení m st. Výsledky optimálního 

propojení m st jsou vyzna ené žlutou barvou. 

 

 

  



KM Kunčice p. OndřejníkemFreštát pod RadhoštěmBordovice Věřovice Mořkov Životice u Nového JičínaNový Jičín Bařiny Kopřivnice Příbor Hájov Tichá Kozlovice Lhotka Metylovice Frýdlant nad OstravicíPržno Baška Frýdek MístekČeladná A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R

Kunčice p. Ondřejníkem 5,2 10,3 13,7 18,6 19,5 23,1 35,8 15,8 17,8 17,7 5,8 8,3 12,3 13,2 10,8 13,9 18,2 23,1 5,4 -10,3 0,2 0,2 0,2 -2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 -4,5

Freštát pod Radhoštěm 5,2 4,8 8,2 13,1 14 17,6 29,8 11,8 13,9 13,8 3,4 8 12 15,5 16,7 19,8 23,6 23,6 11,3 0,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 5,1 -4,6
Bordovice 10,3 4,8 3,4 8,3 9,2 12,9 23,5 8,8 13,9 13,8 7,6 12,2 16,2 19,7 20,8 24 28,2 26,5 15,5 -8,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 12,2 13,9 -6,3 -0,1 -5

Věřovice 13,7 8,2 3,4 5 5,9 9,5 20,2 9,9 16,1 16 11 15,6 19,6 23,1 24,3 27,4 31,6 29,9 18,9 5,9 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 9,5 3,4

Mořkov 18,6 13,1 8,3 5 2,8 6,4 17,1 12,1 18,2 18,2 15,9 20,6 24,5 28 29,2 32 36,6 37,1 23,8 -6,4 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 5 8,3

Životice u Nového Jičína 19,5 14 9,2 5,9 2,8 3,6 14,3 12,9 17,6 21,4 16,8 21,4 25,4 28,9 30,1 33,2 36,4 34,3 24,7 14,3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 2,8 3,1

Nový Jičín 23,1 17,6 12,9 9,5 6,4 3,6 10,8 13,6 14,1 17,9 20,4 27,4 30,1 32,4 36,4 36,2 32,9 30,8 28,3 3,6 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 6,4

Bařiny 35,8 29,8 23,5 20,2 17,1 14,3 10,8 19,8 19,7 23,5 30,1 31,8 35,7 38 43,9 41,8 38,5 36,4 48,2 10,8 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Kopřivnice 15,8 11,8 8,8 9,9 12,1 12,9 13,6 19,8 6,4 6,4 10,2 12 14,7 18,2 21 22,1 25,3 23,2 20,9 3,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 5,7 2,4 5,4 -6,4

Příbor 17,8 13,9 13,9 16,1 18,2 17,6 14,1 19,7 6,4 4,4 12,6 13,9 16,6 18,9 22,9 22,7 19,4 17,3 29,5 -12,6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6,4

Hájov 17,7 13,8 13,8 16 18,2 21,4 17,9 23,5 6,4 4,4 12,3 10,7 13,4 16,9 19,7 21,2 17,9 15,8 23 4,4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6,4
Tichá 5,8 3,4 7,6 11 15,9 16,8 20,4 30,1 10,2 12,6 12,3 4,7 8,7 12,1 15 16,1 19,9 20,3 11,1 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Kozlovice 8,3 8 12,2 15,6 20,6 21,4 27,4 31,8 12 13,9 10,7 4,7 4 7,4 10,3 11,4 15,7 15,6 13,5 -7,4 0,7 0,7 0,7 0,7

Lhotka 12,3 12 16,2 19,6 24,5 25,4 30,1 35,7 14,7 16,6 13,4 8,7 4 3,5 6,4 7,5 11,8 16,7 11 -6,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Metylovice 13,2 15,5 19,7 23,1 28 28,9 32,4 38 18,2 18,9 16,9 12,1 7,4 3,5 2,8 4 7,8 13,1 7,5 -4 0,7 0,7

Frýdlant nad Ostravicí 10,8 16,7 20,8 24,3 29,2 30,1 36,4 43,9 21 22,9 19,7 15 10,3 6,4 2,8 2,6 6,4 12,6 5,4 -6,4 0,2 0,2 0,2

Pržno 13,9 19,8 24 27,4 32 33,2 36,2 41,8 22,1 22,7 21,2 16,1 11,4 7,5 4 2,6 3,8 9,1 8,4 9,1 2,6

Baška 18,2 23,6 28,2 31,6 36,6 36,4 32,9 38,5 25,3 19,4 17,9 19,9 15,7 11,8 7,8 6,4 3,8 5,3 12,3 12,3 3,8 2,6 6,4 4 4 11,8

Frýdek Místek 23,1 23,6 26,5 29,9 37,1 34,3 30,8 36,4 23,2 17,3 15,8 20,3 15,6 16,7 13,1 12,6 9,1 5,3 17,5 5,3

Čeladná 5,4 11,3 15,5 18,9 23,8 24,7 28,3 48,2 20,9 29,5 23 11,1 13,5 11 7,5 5,4 8,4 12,3 17,5 -3 2,1 2,1 -5,9 2,1 2,1 1 2,2

A 0,2 1,4 1,4 1,6 2,2 0,8 2,8 3,5 2,4 2 2 1,3 0,7 0,5 0,7 0,2 1,2 1,5 3,8 2,1

B 0,2 1,4 1,4 1,6 2,2 0,8 2,8 3,5 2,4 2 2 1,3 0,7 0,5 0,7 0,2 1,2 3,5 2,1

C 0,2 1,4 1,4 1,6 2,2 0,8 2,8 3,5 2,4 2 2 1,3 0,7 0,5 0,7 3,6 1,2 2,1

D 0,2 1,4 1,4 1,6 2,2 0,8 2,8 3,5 2,4 2 2 1,3 0,7 2,4 0,7 1,2 5,6
E 0,2 1,4 1,4 1,6 2,2 0,8 2,8 3,5 2,4 2 2 1,3 0,7 4,7 3,9 3,7

F 0,2 1,4 1,4 1,6 2,2 0,8 2,8 3,5 2,4 2 2 2,4 0,7 4 3,7

G 0,2 1,4 1,4 1,6 2,2 0,8 2,8 3,5 2,4 2 2 2,4 3,3 4,6

H 0,2 1,4 1,4 1,6 2,2 0,8 2,8 3,5 2,4 2 2 2,4 3,3

CH 1,4 1,4 1,6 2,2 0,8 2,8 3,5 2,4 2 2 2,4 3,3

I 1,4 1,4 1,6 2,2 0,8 2,8 2,4 2 2 2,4 3,3
J 0,4 1,4 1,6 2,2 0,8 2,8 2,4 2 2 2,4

K 0,4 1,4 1,6 0,8 2,6 2,4 2 2 2,4

L 0,4 1,4 1,6 2,6 2,4 2 2 2,4

M 0,4 1,6 2,6 2,4 2 2 2,4

N 0,4 0,1 2,4 2 2 2,4

O 0,4 0,1 2,4 2 2

P 3,8 2,4 9,5

Q 0 9,5

R
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P íloha 2  

Propo ty náklad  na linky: 

LINKA KM TYP 

VOZU 

SPOT EBA 

l / 100Km 

SPOT EBA 

l NA DANÉ 

KM 

PR M RNÁ 

CENA PHM/l 

CENA 

PHM na linku 

Budišov 180 P 8 14,4 35,50 K  511,20 K  

Frenštát 94 L 10 9,4 35,50 K  333,70 K  

FM 167 P 8 13,36 35,50 K  474,28 K  

Frýdlant 57 L 10 5,7 35,50 K  202,35 K  

     Celkem  1521,23 K /den 
 

P – Peugeot L – Lubin 

PHM - nafta 

 

 Rámcov  s ohledem  
na riziko 

  

LINKA KM 
mezim sto 

KM 
m sto 

SPOT EBA 
l/Km 

NAJETO 
l 

PR M RNÁ 
CENA 

CENA 
LINKY 

1 58 100 8 12,64 35,50 K  448,72 K  

2 73 100 8 13,84 35,50 K  491,32 K  

     Celkem 940,04 K /den 
 

Ušet eno na po tu km/den 581,49 K . 

 

M SÍC PRACOVNÍ DNY ÚSPORA NA 

PHM 

B ezen 21        12 211,29 K   

Duben 21        12 211,29 K   

Kv ten 21        12 211,29 K   

erven 20        11 629,80 K   

ervenec 22        12 792,78 K   

Srpen 22        12 792,78 K   

Zá í 21        12 211,29 K   

íjen 22        12 792,78 K   

Listopad 21        12 211,29 K   

Prosinec 19        11 048,31 K   

 Celkem      122 112,90 K   
 

Celkové ušet ené náklady za PHM budou za období b ezen – prosinec cca 120 000 K . 

  



59 

 

P íloha 3  

Matice asové vzdálenosti mezi odb rními m sty. 

 

 
 


