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ABSTRAKT  

 

Předmětem diplomové práce s názvem „Návrh svozových a rozvozových tras s 
heterogenním vozovým parkem“ je navržení statické rozvozové a dynamicky se 
měnící svozové trasy ve vybrané společnosti DHL Express (Czech Republic),          
spol. s r.o. Navrženou trasu porovnat se stávajícím stavem a navrhnout opatření, které 
by vybrané společnosti přinesly úsporu v provozních nákladech.  
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ABSTRACT  

 

 

The subject of the thesis „Design of collection and distribution routes with 
heterogeneous fleet“ is to design statically distributing and dynamically changing 
collecting route for chosen company DHL Express (Czech Republic), spol. s r.o. 
Designed route compares with current situation and proposes modifications, which 
could reduce operating costs. 
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Úvod 

 Přeprava je v dnešní době nedílnou součásti cenotvorby všech produktů a je 

výsledným efektem přepravní potřeby, neboli přemístění. Přepravní potřeba je 

definována jako rozpor mezi místem výroby daného produktu a místem jeho spotřeby. 

[6] V každé fázi výroby konečného produktu je potřeba jej přemístit, počínaje převozem 

surového materiálu ke zpracování, následné přepravě prefabrikátů k dalšímu zpracování 

a konče dodáním finálního výrobku na prodejní místo či přímo do rukou koncového 

spotřebitele. Zároveň jsou kladeny vyšší nároky na rychlost a kvalitu přepravy, stejně 

jako na snižování ceny. 

 Vzhledem k velkému množství přepravních společností na trhu si klienti vybírají 

pouze ty společnosti, které dokážou poskytnout služby vysoké kvality, tzn. ve většině 

případů co možná nejkratší přepravní dobu, za minimální ceny. Čím je nižší cena za 

přepravu, tím nižší může být prodejní cena produktu. Pokud je prodejní cena produktu 

nižší, vzrůstá prodejnost a přepravní potřeba klientů. Se vzrůstající potřebou klientů 

přepravovat, neboli se vzrůstajícími objemy přepravy, je schopna přepravní společnost 

nabízet nižší ceny přepravného.  

 Aby mohla přepravní společnost nabízet kvalitní služby za příznivé ceny, musí 

splňovat několik předpokladů. Jedním z nich je husté pokrytí území pomocí 

dostatečného počtu poboček a dopravních prostředků. Dalším předpokladem pro 

efektivní svoz zásilek od dodavatelů a rozvoz zásilek ke koncovým spotřebitelům je 

nalezení optimálních svozových a rozvozových tras. Zároveň je potřeba pokrýt 

jednotlivé trasy vhodným dopravním prostředkem, jako například chladírenským 

vozem, autem s hydraulickým čelem, s nakládacím zařízením, ale i dostatečný objem 

nákladového prostoru vozidla je důležitý faktor při plánování proto, aby byly 

uspokojeny všechny požadavky. Pouze společnost, která dokáže minimalizovat 

provozní náklady je schopna nabídnout výhodnější ceny než konkurence při zachování  

profitabilní přepravní sítě.  

 Tématem diplomové práce je navrhnout efektivní způsob tvorby svozových a 

rozvozových tras ve vybrané společnosti. Tou je nadnárodní přepravní společnost DHL 

Express (Czech republic) spol. s r. o., která působí v České republice od roku 1986 a 
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v současné době patří k předním expresním přepravcům na našem trhu. Klíčem 

k nabídce kvalitních služeb je pro ni efektivní přepravní síť.  

 Při řešení problému optimálních rozvozových tras pro tuto společnost je potřeba 

zahrnout tyto aspekty:  

- pracovní doba kurýra,  

- objem zásilek, které jsou ten den kurýrovi naloženy a podle toho zvolit vhodný 

typ vozidla,  

- zakomponovat příchozí požadavky na vyzvednutí během dne tak, aby nemusely 

být odloženy na následující pracovní den 

- pracovní doba zákazníka 

 Cílem diplomové práce je najít vhodnou metodu, či kombinaci metod, které jsou 

schopny pokrýt uvedené požadavky a vytvořit optimální svozovou a rozvozovou trasu, 

která se průběžně mění dle příchozích požadavků zákazníků na obsluhu. Pomocí těchto 

metod je vytvořena optimální trasa, která je porovnána s reálnou trasou v modelový den.  

 Dosažené výsledky jsou porovnány s aktuálním stavem a na jejich základě jsou 

navržena jednotlivá opatření pro vybranou společnost tak, aby mohl být na základě 

těchto metod přijat postup, který by vedl k automatizaci tvorby optimálních tras a 

docházelo tak k úsporám provozních nákladů společnosti. Společnost DHL Express 

(Czech republic) spol. s r. o. by dokázala zefektivnit své procesy a byla schopna 

nabídnout svým zákazníkům přijatelnější ceny za přepravu při zachování profitabilní 

sítě. 
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1 Současný stav rozvozových tras ve vybrané společnosti 

V této kapitole je uveden rozbor současných rozvozových tras ve vybrané 

společnosti. Vybranou společností pro moji diplomovou práci je přepravní společnost 

DHL Express spol. s r. o. Po seznámení s vybranou společností a jejím postavením na 

českém přepravním trhu je v kapitole popsáno pokrytí a rozdělení České republiky na 

jednotlivé pobočky, seznámení s vybranou pobočkou Liberec pro řešení problematiky, 

její současný personální stav, vozový park, objemy doručovaných a vyzvedávaných 

zásilek, postup práce kurýra a současný stav rozvozových tras v dané lokalitě. 

1.1 DHL 

DHL je nadnárodní společnost zabývající se expresní přepravou zásilek, 

logistickými službami, námořním i leteckým cargem, pozemní přepravou a 

dodavatelskými řetězci patřící do skupiny Deutsche Post DHL. Společnost DHL založili 

roku 1969 v San Francisku tři podnikatelé - Adrian Dalsey, Larry Hillblom a Robert 

Lynn. DHL rozvíjela své podnikání pomocí osobního leteckého doručování průvodních 

dokumentů ze San Franciska na Honolulu. V 70. letech se společnost DHL rozšířila na 

dálný východ a pobřeží Pacifiku. Dalším krokem bylo zřízení první evropské pobočky – 

a to sice v Londýně, druhá evropská pobočka následovala v německém Frankfurtu. 

V tomto období DHL rozšířila svojí nabídku o doručování nejen dokumentů, ale i 

balíků. V 80. letech společnost otevřela svůj první mezinárodní distribuční hub 

v americkém Cincinnati. Následoval první evropský hub, konkrétně v belgickém 

Bruselu. V roce 1998 se Deutsche Post stal akcionářem společnosti DHL. S počátkem 

nového tisíciletí se společnost Deutsche Post World Net stala hlavním akcionářem 

DHL. V americkém Scottsdale byla otevřena nová globální IT centrála. DHL změnila 

své firemní barvy z bílo-červené na žluto-červené. V roce 2003 se stala třetím největším 

expresním dopravcem v USA. DHL přesunula evropské IT centrum z Londýna do 

Prahy. V roce 2005 společnost koupila britskou logistickou jedničku, společnost Exel. 

V roce 2008 byl otevřen nový evropský hub v německém Lipsku. DHL je součástí 

skupiny Deutsche Post DHL. Tržby skupiny dosáhly v roce 2010 více jak 51 miliard 

euro. [19] 
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1.1.1 Historie DHL v České republice 

Společnost DHL působí na českém trhu od roku 1986, kdy jako první v 

tehdejším Československu začala poskytovat expresní kurýrní služby prostřednictvím 

najatého místního přepravce. V roce 1991, založila svou první vlastní pobočku v Praze. 

V současné době poskytuje své služby prostřednictvím husté sítě poboček po celé České 

republice. Na jaře roku 2003 došlo ke sloučení společnosti DHL International (Czech 

republic) s.r.o. (dále jen „DHL International“) se společností DANZAS s.r.o. (dále jen 

„DANZAS“). Toto sloučení odstartovalo rozsáhlý proces restrukturalizace, kdy hlavním 

cílem byla harmonizace všech produktů a služeb. Právní integrace DHL International a 

DANZAS byla dokončena v říjnu roku 2004 a jejím výsledkem je vznik společností 

DHL Express (Czech Republic), s.r.o. (dále jen „DHL Express“) zabývající se 

expresními přepravami a DHL Logistics (Czech Republic), s.r.o. Obě společnosti 

zaměstnávají dohromady více než 1 300 zaměstnanců. [12] 

 

1.1.2 Postavení DHL Express na českém trhu 

Společnost DHL Express má v České republice přední postavení mezi 

expresními přepravci. Mezi největší konkurenty společnosti patří dle zastoupení na trhu 

společnost UPS, FedEx a společnost TNT. Avšak u společnosti TNT se předpokládá 

fúze se společností UPS. I přesto by společnost DHL Express zůstala českým lídrem ve 

svém segmentu díky vyhranému tendru na přepravu v programu „repair&return“ pro 

jednoho významného celosvětového výrobce v oblasti IT technologií. V porovnání se 

společností TNT nabízí DHL Express lepší pokrytí České republiky a hustší síť 

poboček, má levnější ceny pro objemnější zásilky, poskytuje sobotní servis a nabízí 

garanci vrácení peněz. V porovnání se společností FedEx nabízí DHL Express 

vnitrostátní přepravu, poskytuje sobotní servis a Českou republiku má pokrytu 13-ti 

pobočkami (kdežto FedEx třemi). V porovnání s firmou UPS nabízí DHL Express 

přepravu zásilek těžších než 70 kg i expresní přepravou (UPS pouze cargem), dále 

nabízí vnitrostátní přepravu, má nonstop zákaznickou linku a má opět lepší a hustší 

pokrytí České republiky. [17]  

DHL Express CZ má největší roční objem zásilek v porovnání s výše zmíněnými 

společnostmi. Celkový objem zásilek činil v roce 2011 přes 1 360 000 ks zásilek. [20] 

Při srovnání celkové počtu importních a exportních zásilek vychází, že společnost DHL 
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Obrázek 1 - Rozdělení ČR podle servisních center 

Praha jsou zásilky distribuovány na pobočky: 
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OSC 
                                                 

ka WEST, EAST a NEGRELLI jsou názvy poboček, jejich umístění je up

 

 

Zdroj: DHL Express 

 

je upřesněné v závorce 



 

- 14 - 
 

- Olomouc - OLO 

 

 Na každou z výše uvedených poboček, kromě sídlících v místě třídících center 

(Praha WEST, Ostrava a Brno), jezdí tzv. linehaul, vozidlo jež zabezpečuje ranní dovoz 

importního materiálu a večerní svoz materiálu exportního. Těchto vozů je v síti DHL 

Express celkem 10. Dále společnost DHL Express disponuje celkově 121 vozidly 

různých velikostí a typů (VW Crafter, Opel Vivaro, Opel Combo), kdy každé vozidlo 

má na starosti svojí oblast (v terminologii DHL Express nazývanou „route“). To 

znamená, že, Česká republika je rozdělena do 121 větších či menších oblastí, dle 

četnosti výskytu klientů, jež jsou obsluhovány kurýry z výše uvedených poboček. 

Nejvíce kurýry momentálně disponuje pobočka PRAHA – EAST, jejich počet je 22. 

Dále pak následuje pobočka Brno, Ostrava a Hradec Králové. Nejméně kurýrů má 

pobočka Karlovy Vary, a to 2. [18] 

1.2 Vybraná pobočka Liberec pro řešení problematiky 

Pobočka Liberec byla otevřena v roce 1998. Sídlo na adrese Hodkovická 42, 

Liberec nabízí dobré spojení s třídícím centrem Praha a zároveň dobrou dostupnost do 

centra města a obsluhovaných oblastí. Pobočka obsluhuje hlavně kraj liberecký, 

hradecký a z části také kraj středočeský a ústecký. Personální obsazení pobočky je 

poměrně malé, vedoucí pobočky, recepční a 6 kurýrů, kteří mají oblast, spadající pod 

tuto pobočku, rozdělenu do 6 - ti oblastí s názvy LBC1,…,LBC63. Rozdělení 

jednotlivých oblastí je vidět na obrázku 2: 

                                                 
3 Těmito zkratkami jsou zároveň označeni kurýři pro interní komunikaci DHL Express 
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Rozdělení území obsluhované libereckou pobočkou na jednotlivé oblasti

Zdroj: DHL Express

 pobočka obsluhuje 1408 poštovních směrovacích 

1209 obsluhovaných obcí. Každý kurýr má přiřazenu svoji oblast, kde po

 záleží na geografickém rozložení, na rozmíst

jejich dostupnosti a počtu zásilek. Nejvíce obcí je obsluhováno kurýrem 

, jež má na starosti oblast v okolí Jičína a Staré Paky

obsluhováno kurýrem LBC1, jež má na starosti oblast ve frýdlantském 

LBC2 má také pouze 13 obsluhovaných obcí, neboť obsluhuje krajské m

, v porovnání s ostatními pobočkami v České republice

Liberec obsloužila, tzn., vyzvedla či doručila, pouze 3,36% z celkové

nost DHL Express. To ji v porovnání s ostatními pobočkami 

fungujících 14-ti poboček v roce 20114. [20] 

Specifikace vozového parku pobočky Liberec 

Vozový park pobočky Liberec v současné době disponuje 6 vozidly t

Ve vozovém parku se nacházejí 2 vozidla Volkswagen Crafter, 2 vozidla 

Opel Vivaro a 2 vozidla Opel Combo. V tabulce 1 je uvedena jejich stru

ěry a objem nákladového prostoru. 
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Zdvihový 
objem [cm3] 

Průměrná spotřeba 
[l/100 km] 

Rozm
zavazadlového 
prostoru [mm]

1598 6,2 
délka 
šířka 
výška 

1995 7,5 
délka 
šířka 
výška 

Volskwagen Crafter 
1968 7,7 

délka 
šířka 
výška 

Tabulka 1 - Specifikace vozového parku pobočky Liberec

Zdroj: www.opel.cz, www.volkswagen.cz

Denní objemy doručovaných a vyzvedávaných zásilek

rem společnosti DHL Express je udržet vysoký standard poskytovaných 

ůvodu se mimo jiné na jednotlivých pobočkách sleduje pr

a den. Tento parametr je určován i z pohledu snížení náklad

kterých trasách využívá soukromé dopravce a nechce zbyte

asové prostoje. Graf 2 ukazuje průměrný počet zastávek za den, jež absolvovali 

i v únoru roku 2012. 

Graf 2 - Průměrný počet zastávek libereckých kurýrů za den

Zdroj: DHL Express
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 Na grafu 2 je vidět, že nejvyšší průměrný počet zastávek (47) za den má kurýr 

LBC2, to je dáno tím, že hlavní náplní jeho práce je obsluha krajského města Liberec. 

Velký rozdíl mezi průměrnými počty zastávek u jednotlivých kurýrů neukazuje 

skutečnost, kolik daný kurýr za den najezdí kilometrů a jak jsou od sebe jednotlivé 

zastávky vzdálené. Při obsluze ulic krajského města kurýr ujede mnohem méně 

kilometrů v porovnání s obsluhou obcí, jež jsou od sebe vzdáleny desítky kilometrů. 

Z tohoto grafu by se ale dalo velmi přibližně určit, jaké je rozložení zákazníků               

v jednotlivých oblastech. Nejnižší průměrný počet zastávek za den má kurýr LBC1, kde 

vzdálenost jednotlivých měst je větší a v dané oblasti je menší počet zákazníků.[15] 

[21] 

 

1.3 Proces importu, exportu a současný stav rozvozových tras 

 Princip importu a exportu zásilek, jež je zde popsán, platí souhrnně pro celé 

DHL Express. Oba procesy jsou zde detailně popsány. 

1.3.1 Proces importu zásilek 

 Vedoucí lokálního třídícího centra dostane informaci z evropského třídícího 

centra o předpokládaném příletu letadla vč. informace o naloženém objemu zásilek. 

Vykládku zboží z letadla a jeho přepravu do terminálu DHL Express provádí smluvně 

najatá specializovaná společnost. Zásilky jsou přijaty na základě čárového kódu. Po 

otevření leteckých přepravních kontejnerů jsou zásilky přemisťovány na třídící linku a 

zároveň dochází k první (vstupní) zběžné vizuální kontrole zásilek. Během vykládky 

jsou zásilky tříděny podle produktového kódu na zboží podléhající celnímu odbavení a 

materiál, který celnímu odbavení nepodléhá. Materiál nepodléhající celnímu odbavení 

je posílán na třídící linku. Pracovníci třídící linky rozdělují zásilky podle balení (box / 

obálka) a podle místa určení. Shromažďují je do klecí a pytlů, které jsou označeny 

zkratkou příslušné pobočky. Tyto klece si na konci procesu přebírají kurýři (v případě 

pobočky na stejné adrese s třídícím centrem) nebo „linehaul kurýři“ k přepravě. 

„Linehaul kurýr“ je odpovědný za správné naložení všech zásilek a za jejich doručení 

na příslušnou pobočku. Rovněž je zodpovědný za kontrolu uzavření a zaplombování 

nákladového prostoru vozidla. Každý linehaul má stanoven časový termín, do kdy 

musejí být zásilky k dispozici na pobočkách. Po příjezdu vozidla s importním 
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materiálem na pobočku vedoucí pobočky nejdříve zkontroluje číslo plomb na vozidle, a 

pokud vše souhlasí, začne vykládka tohoto vozidla. 

 Vedoucí pobočky, případně určení kurýři, jsou zodpovědní za roztřídění zásilek 

pro doručení v jednotlivých oblastech do kontejnerů, vyhrazených pro tyto oblasti. Tyto 

kontejnery jsou jasně označeny zkratkou dané oblasti. Kurýři obsluhující jednotlivé 

oblasti jsou zodpovědní za kontrolu správnosti roztřídění zásilek a za určení pořadí 

jejich doručování. Kurýr scanuje čárkové kódy čísel (tzv. AWB – air waybill) 

jednotlivých zásilek pomocí scanneru (tzv. Sapphire), ten pak předá vedoucímu 

pobočky, který kurýrovi tiskne doručovací dokument. 

 

1.3.2 Proces exportu zásilek 

 Pro přenos objednávky kurýrovi se používá systém zvaný „GDA“ 5, tím dojde k 

automatickému zobrazení objednávky na displeji scanneru. Kurýr akceptuje ty 

objednávky, které skutečně patří do jeho oblasti. Dispečer kurýrům, kteří jsou vybaveni 

pouze mobilním telefonem, nahlašuje objednávky ústně. Kurýr si zařadí novou 

objednávku do svého plánu na vyzvednutí a doručení, s přihlédnutím k těmto faktorům: 

- počet a plánovaný čas výběru předešlých objednávek  

- směr trasy po oblasti z hlediska doručování i vyzvedávání  

- dopravní situace  

Kurýr si na místě určeném v objednávce nechá od předávající osoby předložit zásilku s 

případnou dokumentací (u zbožové zásilky mimo EU). Na základě informace ze 

systému nebo nadiktovaného přepisu objednávky porovná kurýr na místě shodnost 

objednávky a zásilky v následujících parametrech:  

- destinace (místo určení)  

- produkt  

- hmotnost, rozměry, počet kusů  

- způsob platby  

- celní dokumentace a celní hodnota (u WPX)  

 

                                                 
5 Global Dispatch Application – interní aplikace DHL Express 
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 Kurýr dále porovná potřebné údaje uvedené na zásilce s údaji uvedené k dané 

destinaci (např. váhové a rozměrové omezení, omezení při doručování v zemi určení 

apod.). Kurýr kontroluje vyplněný letecký nákladový list, případně jej vyplní společně s 

klientem. Podepsaný nákladový list je smlouvou mezi DHL Express a odesílatelem o 

přepravě konkrétní zásilky. Nákladový list je zároveň záznamem o přezkoumání této 

smlouvy z hlediska schválení splnitelnosti všech požadavků klienta před převzetím 

zásilky a z hlediska kapacitních možností DHL Express. Kurýr si zkontroluje informace 

přijaté přes scanner a v případě, že existuje nová objednávka, provede její zařazení do 

pořadí výběru. Zásilky jsou před odvozem roztříděny podle druhu (dokumenty, zboží) a 

zabaleny do přepravních pytlů. „Linehaul“ kurýr přijíždí na pobočku ve stanoveném 

čase a přebírá zásilky určené na export. Zároveň přebírá veškerou související 

dokumentaci, uloženou v příslušném přepravním obalu. Veškerý materiál odváží do 

třídícího centra, odkud, po sumarizaci objemů z jednotlivých poboček, odchází exportní 

zásilky do evropského třídícího centra. [16] 

 

1.3.3 Současný stav rozvozových a svozových tras 

 Jak již bylo popsáno v předchozích dvou bodech této diplomové práci, 

společnost DHL Express v současné době nevyužívá žádný moderní systém na tvorbu 

svozových a rozvozových tras. Jediné co se sleduje a průběžně upravuje je oblast, 

kterou má každý kurýr na starosti a kde dochází k vyzvedávání a doručování zásilek. 

Dispečeři a vedoucí poboček na základě informací od kurýrů a zákazníků tuto oblast 

upravují tak, aby kurýr byl schopen obsloužit všechny požadavky zákazníků a procento 

odmítnutých požadavků bylo minimální. Současné rozvozové trasy jsou vytvářeny 

každý den přímo kurýry, jak již bylo popsáno v kapitole 1.3.1 a způsob tvorby 

rozvozových tras je následující: 

Kurýři obsluhující jednotlivé oblasti jsou zodpovědní za kontrolu správnosti roztřídění 

zásilek a za určení pořadí jejich doručování. 

 Z tohoto postupu je vidět, že k žádné systematizaci při tvorbě rozvozových tras 

nedochází a záleží pouze na kurýrovi, jakou trasu si zvolí. Dynamické úpravy zvolené 

rozvozové trasy a začlenění požadavku na svoz zásilek je opět pouze na kurýrovi a jeho 

uvážení, případně na konzultaci s dispečerem. Proces není řešen pomocí žádného 
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algoritmu či nějaké dispečerské aplikace na tvorbu optimální trasy, ale jak je popsáno 

v kapitole 1.3.2: 

Kurýr si zařadí novou objednávku do svého plánu na vyzvednutí a doručení, s 

přihlédnutím k těmto faktorům: 

- počet a plánovaný čas výběru předešlých objednávek  

- směr trasy po oblasti z hlediska doručování i vyzvedávání  

- dopravní situace  

 Jediným omezujícím parametrem, při tvorbě trasy, jsou pro kurýry časová okna, 

ve kterých danou destinaci mají obsloužit. Avšak ve většině případů jsou vzhledem 

k požadavkům zákazníků časová okna co největší, a tak například v Praze jsou časová 

okna 8-18:00 každý pracovní den a ve většině obcí jsou vyzvedávací časy 10-16:00. To 

jen velmi okrajově kurýrovi určuje trasu, kterou by měl dodržet. Samotná tvorba trasy je 

ovšem stále na kurýrovi a na jeho uvážení. Jako příklad je uveden obrázek 3, který 

pochází z interních systémů DHL Express a je na něm vidět, kromě ostatních údajů, 

v jakém čase se obsluhuje obec Hrádek nad Nisou.6[16] 

 

Obrázek 3 - Časové okno pro obsluhu obce Hrádek nad Nisou 

Zdroj: DHL Express 

  

                                                 
6 Tato obec je součástí oblasti, ve které je realizována praktická část 
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2 Výběr vhodné metody pro řešení problému 

 V této kapitole je obecně popsána problematika svozových a rozvozových úloh, 

tj. optimální trasování. Je zde popsána problematika dopravních sítí, metoda 

obchodního cestujícího a její násobná úloha. Dále je uvedena problematika optimálního 

trasování a heuristická metoda Clark-Wrighta. Vzhledem k tomu, že tématem celé 

diplomové práce je navrhnout dynamicky se měnící rozvozovou a svozovou trasu, je 

potřeba tyto statické metody dynamizovat. Proto jsou popsány způsoby dynamizace 

těchto úloh. 

2.1 Problematika dopravních sítí 

 Problematika optimálního trasování obecně spadá pod problematiku dopravních 

sítí a jejich navrhování. Dopravní síť je definována jako konečná množina uzlů a 

úseků, které představují pevnou část dopravního systému, kterou představuje 

infrastruktura dopravních cest sítě. [7] Dopravní síť musí být souvislá, tzn., že pro 

každé dva uzly sítě musí existovat alespoň jedna cesta, která tyto uzly spojuje. Každému 

úseku je poté přiřazena alespoň jedna hodnota, jako je např. její délka či propustnost, a 

ta je vyjádřena ve vhodných jednotkách, např. počet kompletů za jednotku délky či 

v jednotkách času. Úsek dopravní sítě je vždy spojnicí dvou uzlů a je jimi z obou stran 

ohraničen. Kromě těchto dvou krajních uzlů neobsahuje úsek žádné další uzly.[7] 

 Optimální úlohy na dopravních sítích se mohou řešit pomocí teorie grafů, což je 

matematický obor zabývající se studiem matematický útvarů jménem grafy. Pojem graf 

lze vysvětlovat více způsoby, avšak pro tento problém je na něj nutno hledět jako na 

matematický útvar, který je modelem některého reálného systému. Slouží k vyjádření 

vazeb z množiny hran H mezi prvky množiny uzlů V. Prvky množiny V jsou nazývány 

uzly či vrcholy grafu a vazby, které jsou mezi těmito uzly, říkáme hrany grafu. Pokud se 

tedy množina všech uzlů označí V a množina všech hran jako H, lze graf zapsat jako G= 

(V, H). [7] 

 Pro cestování po grafech je důležité si definovat ještě další pojmy. Sled je 

střídavá posloupnost bezprostředně po sobě následujících vrcholů a hran, která začíná 

a končí ve vrcholu. Poté uzavřený sled je takový sled, ve kterém je první a poslední 

vrchol sledu totožný. Cesta je takový sled, ve kterém se neopakuje žádný vrchol. 

Uzavřená cesta, někdy nazývána též kružnice, je takový sled, který začíná a končí ve 
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stejném vrcholu [13]. Hamiltonovská kružnice je uzavřená cesta, která prochází všemi 

uzly grafu právě jednou. Úloha, jejíž řešení spočívá v nalezení minimální 

hamiltonovské kružnice, se nazývá úloha obchodního cestujícího.[7] 

2.1.1 Úloha obchodního cestujícího 

 Úloha obchodního cestujícího se v literatuře nazývá také jako okružní problém. 

Úkolem této metody je nalézt takovou uzavřenou trasu, která začíná a končí ve stejném 

výchozím uzlu a současně prochází všemi ostatními uzly sítě právě jednou. Předpokládá 

se nalezení trasy s minimální délkou, což vede ke zkrácení času a úspoře nákladů. [2] 

Podle typu grafu se dělí na: 

- Symetrický problém obchodního cestujícího (zadán neorientovaným grafem): 

- Nesymetrický problém obchodního cestujícího (zadán orientovaným grafem): 

 

 Statická úloha obchodního cestujícího, předpokládá znalost všech parametrů 

úlohy před začátkem její optimalizace a před samotnou realizací okružní jízdy. Miller-

Tucker-Zemlinova formulace matematického modelu [8]:  

Je potřeba minimalizovat funkci: 

(1) 

 

kde i je počet míst, které vozidlo musí navštívit (včetně výchozího místa, jež má index 

1) a ��� představuje vzdálenost mezi místy i a j. Binární proměnná ��� nabývá pouze 2 

hodnot, a to hodnoty 0, nejede-li vozidlo z místa i do místa j, a hodnoty 1 jede-li vozidlo 

z místa i do místa j. 

Za podmínek: 

(2) 

 

 

 

(3) 

 

Podmínky (2) a (3) zajišťují, že každé místo je navštíveno právě jedenkrát. 

 

� = �����
�

�	


�

�	

��� 

���� = 1
�

�	

					 = 1,2, … , � 

���� = 1
�

�	

					� = 1,2, … , � 



 

 

Níže uvedené podmínk

             

2.1.1.1 Vícenásobný problém obchodního cestujícího

 Při řešení této úlohy 

depa, jedná se tedy o problém více obchodních cestujících najednou. 

cestující, v tomto případ

právě jednou, a to vč

objemový, tak hmotnostní. Je dán po

která vyjíždějí a vracejí se bu

navštívit alespoň jeden vrchol.

Stanovení trasy více vozidel z

 V této úloze jsou minimalizovány tyto faktory:

dále pak čas na obsloužení všech uzl

vrcholu a kapacita jednotlivých vozidel. Cílem úlohy je ur

vozidlo, aby byl minimalizován p

a byla uspokojena poptávka.
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podmínky (4) a (5) zajišťují, že nebude docházet k parciálním cykl

 

Vícenásobný problém obchodního cestujícího 

ešení této úlohy je uvažováno více vozidel obsluhujících území z

depa, jedná se tedy o problém více obchodních cestujících najednou. 

tomto případě vozidla, mají za úkol navštívit každé z

 jednou, a to včetně předpokladu, že každé místo má urč

objemový, tak hmotnostní. Je dán počet obchodních cestujících neboli po

jí a vracejí se buď z jednoho, nebo více dep. Každé vozidlo musí na trase 

 jeden vrchol. [1] 

Stanovení trasy více vozidel z jediného depa 

jsou minimalizovány tyto faktory: ujetá vzdálenost, tím i náklady, 

as na obsloužení všech uzlů. Je dána deterministická poptávka v

vrcholu a kapacita jednotlivých vozidel. Cílem úlohy je určit takovou trasu pro každé 

vozidlo, aby byl minimalizován příslušný faktor, nedošlo k překroč

uspokojena poptávka. 

Obrázek 4 - Trasy více vozidel z jediného depa 

parciálním cyklům. 

více vozidel obsluhujících území z jednoho 

depa, jedná se tedy o problém více obchodních cestujících najednou. Obchodní 

 vozidla, mají za úkol navštívit každé z obsluhovaných míst 

edpokladu, že každé místo má určitý požadavek, ať již 

et obchodních cestujících neboli počet vozidel, 

jednoho, nebo více dep. Každé vozidlo musí na trase 

ujetá vzdálenost, tím i náklady, 

. Je dána deterministická poptávka v každém 

it takovou trasu pro každé 

řekročení kapacity vozidel 

 

Zdroj: autor 



 

 

Stanovení trasy více vozidel z

Úloha je téměř shodná s

různý počet vozidel, 

svého depa.7 

Stanovení trasy vozidel p

Úloha je obdobná jako prvn

se pravděpodobnostním rozd

2.2 Problematika optimálního trasování

 Problematika optimálního trasování je rozší

Při obsluze jednotlivých uzl

dobou, kdy mohou tyto komplety provést obsluhu u zákazníka vzhledem k

době kompletů, ale i zákazníka

 Úloha optimálního trasování, n

formulovaná dopravní sí

vyžadující obsluhu, kterou p

obsluhu určitého množství dopravních element

                                        
7 Vyřešení této úlohy není cílem práce, proto nebude dále rozvíjena
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Stanovení trasy více vozidel z více dep 

 shodná s předchozí, avšak vozidla vyjíždějí z více dep. Každé depo má 

 vzhledem k jeho poloze. Každé vozidlo se po vyjetí vrací op

Obrázek 5 - Trasy více vozidel z více dep 

Stanovení trasy vozidel při stochastické poptávce z jednoho depa s více vozidly

obdobná jako prvně výše zmíněná, avšak poptávka není p

podobnostním rozdělením. [2] 

Problematika optimálního trasování 

Problematika optimálního trasování je rozšířená úloha obchodního cestujícího. 

i obsluze jednotlivých uzlů sítě je kalkulováno i s kapacitou dopravního kompletu a 

dobou, kdy mohou tyto komplety provést obsluhu u zákazníka vzhledem k

, ale i zákazníka [5].  

Úloha optimálního trasování, někdy také nazývaná úloha okružních jízd, je 

á dopravní síť S = (V, H) s výchozím místem v uzlu 

vyžadující obsluhu, kterou představují uzly V1,….,Vn, ve kterých vzniká požadavek na 

itého množství dopravních elementů. Přeprava těchto element

                                                 
ešení této úlohy není cílem práce, proto nebude dále rozvíjena 

více dep. Každé depo má 

jeho poloze. Každé vozidlo se po vyjetí vrací opět do 

 

Zdroj: autor 

 

i stochastické poptávce z jednoho depa s více vozidly 

ná, avšak poptávka není předem známa a řídí 

ená úloha obchodního cestujícího. 

kapacitou dopravního kompletu a 

dobou, kdy mohou tyto komplety provést obsluhu u zákazníka vzhledem k pracovní 

kdy také nazývaná úloha okružních jízd, je 

uzlu V0 a množinou míst 

, ve kterých vzniká požadavek na 

ěchto elementů se provádí 
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pomocí kompletů, jejichž trasa začíná a končí ve výchozím místě V0 a jejichž kapacita 

je omezena shora. Úlohou optimálního trasování je stanovit trasy kompletů tak, aby 

celková délka tras všech kompletů byla minimální a požadavek na obsluhu byl 

v každém místě uspokojen právě jednou. Z tohoto vyplývá, že úlohy mají 2 podmínky, 

za kterých je předpoklad splnitelnosti: 

1) každý zákazník, v rámci trasy některého kompletu, musí být obsloužen právě 

jednou 

2) kapacita obsluhujícího dopravního kompletu a doba obsluhy nesmí být 

překročeny 

Kromě těchto dvou podmínek jsou na navrhovanou soustavu tras kompletů kladeny 

ještě další podmínky. Lze je rozdělit na dva druhy, a to podmínky obecné a podmínky 

kompletu. [23] 

Obecné podmínky: 

- množství elementů, které je možné svézt/rozvést během jedné trasy 

- omezenost vozového parku, kdy v případě různorodosti vozového parku je 

potřeba uvažovat kapacitní, ale i technologické vlastnosti 

- omezení, vztahující se k maximálnímu možnému počtu obsloužených míst 

jednou trasou kompletu, vzhledem k požadavkům zákazníků a kapacitám 

kompletů 

- omezení maximální doby trvání jedné trasy – nepřekročení pracovní doby atp. 

Podmínky kompletu: 

- přijatelné náklady na obsluhu, limitování spotřeby pohonných hmot 

- nutná kalkulace s technickými požadavky na obsluhu, tzn. v určitém místě 

obsluhy je možno provést obsluhu pouze s určitým typem vozidla 

- respektování časového okna, které zákazník požaduje na obsluhu 

2.2.1 Clarke – Wrightova metoda  

 Metoda je používána při organizaci svozu a rozvozu v dopravních sítích 

s jedním střediskem. [3] Popis této metody je rozdělen názorně do 6-ti kroků, a podle 

kterých bude postupováno i při samotné realizaci problému: 
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I.  Pro zvolenou dopravní síť S = (V, H) je potřeba sestavit matici vzdáleností D = 

{d(I,j)},  kde i,j = 0,1,…,n; n = |V|. Dále jsou zadány tyto hodnoty: 

c – průměrná rychlost pohybu kompletu na síti 

t – doba, která je potřebná k vyložení / naložení jednoho elementu z nebo na 

obsluhující komplet 

T – maximální doba kompletu mimo výchozí uzel V0, tj. pracovní doba 

K – kapacita kompletu – K = qi, kde i = 1,…, n 

qi - kde i = 1,…, n, jsou počty elementů, přepravovaných z uzlu V0 do uzlu Vi 

II.  Je potřeba vytvořit počáteční řešení, které představuje soubor elementárních tras 

(V0 – Vi – V0) pro všechny uzly i = 1,…, n, s uvedeným množstvím elementů a 

dobami přepravy 

Trasa Množství 
elementů 

Doba přepravy 

V0 – V1 – V0 q1 
����

�  + q1t 

…….. …….. …….. 

V0 – Vn – V0 qn 
����

�  + qnt 

Tabulka 2 - Soubor elementárních tras 

Zdroj: [7] Pastor (2007) 

 

III.  Z matice D se odvodí matice výhodnosti koeficientů Z={z ij}, kde i,j=1,…, n 

podle vztahu zij = d0i + d0i – dij, kde zij vyjadřuje rozdíl mezi součtem délek tras 

(V0 – Vi – V0) a (V0 – Vj – V0) a délkou sdružené trasy (V0 – Vi – Vj – V0).  

IV.  V matici Z najdeme největší kladné číslo zij a sdružíme, pokud to je možné, trasy 

(V0 – Vi – V0) a (V0 – Vj – V0) do sdružené trasy (V0 – Vi – Vj – V0). Pokud už 

žádný další takový prvek neexistuje, tak skončíme. Tato výsledná množina je 

výsledkem algoritmu. Pokud však nalezneme ještě další prvek, pokračujeme 

dalším krokem. 

V. Je potřeba zkontrolovat, zda sdružením uzlů Vi a Vj vznikne přípustná trasa. 

V opačném případě položíme zij=0 a přejdeme na předchozí krok. Jinak 

pokračujeme dále. 

VI.  Aktualizujeme množinu uzlů V vyjmutím uzlů i a j, pokud sdružením tras 

přestaly být krajními uzly trasy. Položíme zij=0 a aktualizujeme množinu tras 
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vyjmutím sdružených tras a vložením nové trasy.8 Pokud nemůžeme krok IV.  a 

V. praktikovat, najdeme nejblíže menší nebo stejně velký prvek zst a sdružíme 

trasy obsahující uzly Vs a Vt – mohou to být elementární trasy nebo trasy vzniklé 

předchozím sdružováním. Pro krajní uzly Vs a Vt nově vzniklé trasy položíme 

zst=0 a přejdeme ke kroku IV.  

Tento postup je opakován do doby, dokud není matice Z vyčerpána anebo pokud 

není zřejmé, že kapacity kompletů jsou vyčerpány a další řešení by již nemělo 

smysl. Výsledné řešení nemusí být optimální, avšak sub-optimální.  

 

 Pomocí tohoto postupu je nalezena statická část návrhu svozové a rozvozové 

trasy, avšak všechny požadavky nejsou známy před započetím trasy, proto je potřeba 

tuto trasu dynamicky optimalizovat příchozími požadavky od zákazníků. Proto v další 

části je popsán proces optimalizace pomocí dynamických úprav [23]. 

2.3 Dynamizace úloh obchodního cestujícího 

 Výše uvedený statický model předpokládá znalost všech parametrů úlohy při její 

optimalizaci. Během samotné realizace okružní jízdy se již nepředpokládá její změna 

vzhledem k zachování okružní jízdy s minimálními náklady jak časovými tak 

finančními. Proto do okružní jízdy nelze přidávat nové zákazníky a jejich požadavky. 

To v dnešní době pro mnoho spedičních společností není optimální řešení a při nabídce 

flexibilních služeb, potřebují být schopni začlenit nové požadavky během jízdy vozidla. 

Proto se zavádí dynamizace této úlohy, kdy lze kdykoliv během realizace okružní jízdy 

přijmout nový požadavek od zákazníka nacházejícího se v předem ohraničené oblasti, 

respektive od předem dané množiny zákazníků. V praxi to znamená, že dispečer přijme 

nový požadavek zákazníka a podle určitých parametrů ho zařadí vozidlu do již 

stanoveného okružního plánu, tedy do části, jež ještě nebyla obsloužena [9]. 

Nové požadavky se dají do již daného jízdního plánu zařadit 2 způsoby, re-optimalizací 

a vkládací metodou. 

                                                 
8 Tyto úkony je nutné provádět za současné aktualizace ostatních parametrů, jako jsou čas, délka trasy, 
množství elementů. 
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2.3.1 Re-optimalizace jízdního plánu 

 Jakmile se objeví nový zákazník, dispečer vyhodnotí veškeré dostupné 

parametry a provede re-optimalizaci jízdního plánu, po které zařadí zákazníka do tohoto 

plánu. Jedná se o přístup, kdy cílem je nalézt co nejefektivnější řešení podle zadaných 

parametrů. Tato metoda je výhodná vzhledem k minimalizaci účelové funkce, jež 

representuje celkovou ujetou vzdálenost, ale pouze do určitého počtu příchozích 

požadavků. V případě velkého počtu příchozích požadavků, či jejich vysoké frekvence 

nebude schopen provést dispečer potřebnou re-optimalizaci a v krajních případech může 

dojít i k zhroucení systému. Tím zde hrozí riziko neuspokojení požadavků všech 

zákazníku a i s největší pravděpodobností jejich ztrátu do budoucna.  

Jedná se o optimalizovanou variantu úlohy, kde v čase optimalizace je brána jako 

výchozí poloha jeho současná poloha. Proto není účelem optimalizované funkce najít co 

nejkratší okruh, ale nalezení co nejkratší cesty ze současné polohy do výchozího bodu 1 

a obsloužit přitom všechny dosud nenavštívené zákazníky, samozřejmě za podmínky, že 

budou navštíveni právě jedenkrát. [4] 

Matematicky lze potom tuto úlohu formulovat: 

Je potřeba minimalizovat funkci  

(6) 

 

 

(7) 

 

 

(8) 

 

(9) 

 

(10) 

 

 kde �� je množina míst, která musí vozidlo ještě navštívit, včetně výchozího 

místa 1, které bude navštíveno jako poslední. |��| je počet nenavštívených míst. Index 

� = � � ������
��������

 

� ��� = 1,				��� − �1 
����

�!��"#$

 

� ��� = 1,				���� − ���%&' 
����
�!


 

(� − (� + |��|. ��� ≤ |��| − 1, ���, ���� − ���%&' ,  ≠ � 

�����0,1 , , ���� 

za podmínek: 
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��%&'��� odpovídá místu, ke kterému vozidlo směřuje v okamžiku přijetí nového 

požadavku. To se stane novým výchozím místem pro následující trasu vozidla. Zde se 

předpokládá, že re-optimalizace proběhne do navštívení toho zákazníka, pokud by tomu 

tak nebylo, muselo by být zvoleno jako výchozí místo to, které bezprostředně 

navazovalo po ��%&' v původním jízdním plánu. K řešení re-optimalizace jízdního plánu 

lze použít i modifikovaný matematický model. [4] 

Je potřeba minimalizovat funkci: 

(11) 

 

 

 

(12) 

 

 

(13) 

 

 

(14) 

 

(15) 

 

(16) 

 

 Tento modifikovaný matematický model vychází z předpokladu, že se v původní 

matici vzdáleností provede změna �
��"#$ mezi výchozím místem č. 1 a zákazníkem 

��%&', ke kterému vozidlo v danou chvíli jede, na hodnotu odpovídající délce dosud 

ujeté trasy z výchozího místa do místa ��%&'. 

 Pomocí tohoto modelu hledáme nejkratší okruh z výchozího místa skrze všechny 

dosud nenavštívené zákazníky, kdy vozidlo jede zdánlivě z místa č. 1 do místa ��%&', 

což je zaručeno podmínkou �
��"#$ = 1. Tato změna slouží pouze pro účely výpočtu, 

nikoli pro trasu vozidla, které v realitě nejede do následujícího uzlu ��%&' z výchozího 

místa č. 1, ale z místa, kde naposledy obsloužilo klienta.  

 

� = � � ������
��������

 

� ��� = 1,				���
����

 

� ��� = 1,				����
����

 

(� − (� + |��|. ��� ≤ |��| − 1, ���, ���� − �1 ,  ≠ � 

�
��"#$ = 1 

�����0,1 , , ���� 

za podmínek: 
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2.3.2 Vkládací algoritmus 

 V okamžiku příchodu nového požadavku, je zákazník zařazen do plánované 

trasy mezi 2 následující zákazníky, kteří mají být v nejbližší době navštíveni, 

obslouženi. Pro nalezení nejvhodnější dvojice zákazníků, mezi které je nový zákazník 

zařazen, lze použít jako kritérium (17) prodloužení současné trasy po začlenění nového 

zákazníka. Toto kritérium se posléze minimalizuje: 

 

(17) 

 

. a / jsou indexy zákazníku jdoucích po sobě, jež má vozidlo navštívit podle původní 

plánované trasy a n+1 je index nově příchozího zákazníka. Vkládací algoritmus je čistě 

heuristická metoda, která ne vždy musí nacházet optimální řešení. 

 Tento postup je jednodušší než provedení re-optimalizace a určení místa, kam 

má být zařazen nový zákazník je možno uplatnit téměř okamžitě po příchodu nového 

požadavku. Tento postup lze aplikovat i při větší frekvenci příchodu nových požadavků 

a je vhodný v okamžiku, kdy společnost potřebuje rychle a pružně reagovat na příchod 

nových požadavků od zákazníků. V praxi je výhodné kombinovat oba postupy 

optimalizace a začlenění nových příchozích požadavků, jednak při vyšší frekvenci 

provádět metodou vkládacího algoritmu a jednou za čas provést re-optimalizaci celé 

trasy. Uvedená metoda předpokládá dynamický a i stochastický charakter vzniku 

nových požadavků, u kterého je téměř nemožné předpovídat jejich vznik, tudíž nelze 

určit pravděpodobnostní rozdělení z hlediska časového ani prostorového. 

 Při vyšším počtu zákazníku, respektive velké frekvenci příchozích požadavků, je 

z hlediska reálného času téměř nemožné provádět opakovaně re-optimalizační 

algoritmus, proto se v běžné denní rutině používá jednodušší algoritmus vkládací, jež 

postačí plně pro vložení nového požadavku mezi 2 stávající zákazníky a pro který 

budeme hledat minimum jeho funkce, viz výše (11). 

 Nechť �� = �
, �, … . . , 0  je posloupnost m míst (0 = 1), která mají být 

vozidlem ještě navštívena. Tato posloupnost míst může tvořit optimální jízdní plán, jenž 

byl algoritmem vytvořen před započetím jízdy vozidla či jízdní plán, jež byl upraven 

postupným vkládáním nových požadavků – míst – z původního optimálního jízdního 

Δ� = ��2,�3
 + ��3
,�4 − ��2,�4 
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plánu. Je-li zákazník s novým požadavkem označen indexem 5 ∉ ��, pak hodnotu 

prodloužení současné trasy mezi místa . a .3
 lze určit: 

(18) 

 

 

(19) 

 

Nový zákazník r bude navštíven ihned po zákazníkovi ' a před zákazníkem '3
. [4] 

 

2.3.3 Parametrizace dynamických úloh 

 

Momenty příchodu nového požadavku 

 Pokud je řešen dynamický problém, je pro nás důležité přesné určení toho, jak a 

kdy budou vznikat nové požadavky od zákazníků. Výše je uvažováno pouze s jedním 

příchozím požadavkem a to pouze v okamžiku, kdy se vozidlo nachází na určitém místě 

trasy. V reálné situaci ovšem počet příchozích požadavků je nepředvídatelný a 

s nepravidelnou frekvencí a četností. Aby byl dispečer schopen určit místo, kde se 

v danou chvíli vozidlo nachází, je potřeba určit nejen kilometrickou vzdálenost mezi 

jednotlivými místy, ale i jízdní rychlost daného vozidla. Pro zjednodušení se dá počítat 

s konstantní rychlostí9. Parametr ��� představuje vzdálenost mezi místy i a j. V případě 

uvažování konstantní rychlosti se parametr ��� zároveň mění i v parametr znamenající 

dobu, za kterou vozidlo urazí trasu z místa i do místa j. Dalším zjednodušení problému 

je zavedení nulové doby obsluhy, respektive čas, které vozidlo stráví u zákazníka, je 

považován za minimální až nulový. [14] 

V okamžiku přijetí nového požadavku je trasa vozidla rozdělena na 3 části:  

1) Dokončená část: 

 Jedná se o skupinu zákazníků, kteří jsou vozidlem již obslouženi. 

 

                                                 
9 Vzhledem k tomu, že společnost DHL Express v současné době nevyužívá GPS navigací, je nutné 
kalkulovat s konstantní rychlostí, aby dispečer dokázal dle aktuálního času stanovit přibližnou polohu 
kurýra, respektive alespoň úsek mezi dvěma vrcholy 

Δ�. = ��2,7 + ��28�,7 − ��2,�28� ,			9 = 1,2, … . ,: − 1 

Δ�' = min.	
,�,….,0>
Δ�. 

Cílem je nalézt takový index t, pro který platí: 



 

- 32 - 
 

2) Právě absolvovaná část: 

 Jedná se o část trasy, jež se nachází mezi naposledy navštíveným zákazníkem a 

 zákazníkem, jež je další v pořadí. Zde existuje několik variant dokončení této 

 části. Vozidlo může buď trasu dokončit, nebo zde může být vložen nový 

 zákazník.  

3) Plánovaná část: 

 V době než vozidlo dojede k následujícímu zákazníkovi, dojde k zařazení 

 nového zákazníka mezi dosud nenavštívené vrcholy a pomocí optimalizačního 

 algoritmu, re-optimalizace či vkládacího algoritmu, se určí nová trasa, která 

 začíná u následujícího zákazníka.  

 

Práce dispečera během dne: 

Práci dispečera během celého dne je rozdělena do následujících kroků: 

1) Tvorba optimalizované trasy pro všechny předem známé požadavky 

Předpokladem je znalost matice vzdáleností mezi výchozím místem a všemi 

místy, jež mají být vozidlem ten den obslouženi. Dispečer tedy určí optimální 

trasu, jež začíná a končí ve výchozím místě. Počet známých míst bude označen 

(včetně výchozího) jako �?. Délku výsledné trasy zapíšeme jako: 

(20) 

 

Hodnota @? udává zároveň hodnotu, za kterou vozidlo obslouží všechny 

zákazníky a vrátí se zpět do výchozího místa. Je to dáno tím, že parametr ��� 
představuje nejen vzdálenost mezi i a j, ale i (při předpokládané konstantní 

rychlosti) dobu k zdolání této vzdálenosti. 

V reálné situaci je nutno uvažovat pracovní dobu zákazníka @AB, kdy dispečer 

musí tuto hodnotu porovnat s @? a případně jednotlivé požadavky odsunout na 

vyzvednutí na další pracovní den. 

 

 

@? = ��������

�C

�	


�C

�	
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2) Zahájení obsluhy zákazníků podle plánované trasy 

Dispečer dá řidiči pokyn k výjezdu dle naplánované trasy. Vozidlo vyjíždí 

z výchozího místa k prvnímu zákazníkovi na trase. V okamžiku výjezdu se 

stanovuje doba na T=0 

 

3) Tři možné nastávající situace 

a) Vozidlo dorazí k zákazníkovi 

 K prozatímní celkové době jízdy T se přičte dobu jízdy vozidla od 

 posledního zákazníka k tomu současnému. Vzhledem ke zjednodušení 

 úlohy se neuvažuje čas strávený u zákazníka, vozidlo tedy odjíždí 

 v podstatě ihned po příjezdu 

b) Nový zákazník s příchozím požadavkem 

 Dispečer zařadí zákazníka do seznamu zatím neobsloužených zákazníků, 

 a to podle vkládacího či re-optimalizačního algoritmu. Tím vznikne 

 trasa nová, respektive upravená, která začíná u zákazníka, k němuž 

 vozidlo právě směřuje. Jestliže součet délky této trasy a celkové 

 dosavadní trasy T je menší než délka @AB, zařadí dispečer zákazníka do 

 kurýrova plánu. Pokud by hodnota T překročila @AB musel by dispečer na 

 tento den objednávku odmítnout a domluvit si náhradní termín 

 vyzvednutí. 

 

c) Vozidlo dorazilo do výchozího místa 

 Vozidlo obsloužilo všechny zákazníky, jež mu dispečer určil na trase. 

 K celkovému času obsluhy T je potřeba ještě přičíst čas, který vozidlo 

 urazí od posledního zákazníka do výchozího místa. Zde vozidlo tráví čas, 

 dokud nenastane @AB. Pokud obdrží požadavek na obsluhu od 

 následujícího zákazníka r, dispečer musí posoudit, zda vozidlo stihne 

 požadavek vyzvednout do konce pracovní doby @AB. Jestliže 

 @ + �
7 + �7
 ≤ @AB                                                                               (21) 

 kde T je aktuální hodnota uplynulé pracovní doby, @AB je celková délka 

 pracovní doby, �
7 je vzdálenost zákazníka od výchozího místa a �7
 

 vzdálenost zpět, ne vždy jsou totožné. Pokud tedy platí tato nerovnost 

 (21), vytvoří dispečer vozidlu trasu pro obsluhu tohoto zákazníka a 

 jeho požadavku. V opačném případě odsune požadavek na následující 
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 den a vozidlo čeká na příchod požadavku od nového zákazníka, jež by 

 bylo možné ještě obsloužit v tento pracovní den.[14] 
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3 Návrh řešení problému pomocí vybrané metody 

 V této kapitole je řešena problematika samotného návrhu trasy, podle zadaných 

parametrů. Metoda, pomocí které je problém řešen, se nazývá Clarke - Wright, a je 

popsána v předchozí kapitole. Vypočtená statická úloha, dle předem známých 

parametrů, je aktualizována pomocí vkládací metody, podle toho v jakou chvíli kurýr 

obdrží požadavky na vyzvednutí a podle toho, kde se bude zrovna nacházet. Při 

dynamické úpravě je aktualizována ujetá vzdálenost i čas, za který kurýr danou trasu 

obslouží, tj. z času, který je potřeba na ujetí vzdálenosti mezi jednotlivými destinacemi 

a času, jež je potřeba na manipulaci se zásilkou. Při výpočtu je přihlédnuto ke kapacitě 

vozidla a k průměrnému počtu zásilek, který je denně v dané oblasti vyzvedáván. Díky 

tomu je počítáno s přibližnou rezervou na kapacitu vozidla, kterou je potřeba ponechat, 

tak aby vozidlo, které je mimo depo, bylo schopno obsloužit příchozí požadavky 

zákazníků na vyzvednutí. Výsledkem je porovnání současného stavu s dynamicky se 

měnící trasou, která je vyhodnocena v následující kapitole. 

3.1 Detailní popis zvolené oblasti 

 Pro návrh svozové a rozvozové trasy je zvolena oblast, která je v terminologii 

DHL Express označena LBC3. Tato oblast se rozkládá na území, ve kterém leží 

například města Nový Bor, Kamenický Šenov, dále Národní park České Švýcarsko a 

přes Varnsdorf sahá až do šluknovského výběžku. Celkem se v této oblasti obsluhuje 

přesně 200 obcí. V porovnání s ostatními oblastmi, je tato poměrně rozlehlá a proto 

správné naplánování trasy může ušetřit i několik desítek kilometrů. Oblast sousedí 

s hranicemi spolkové republiky Německo, kdy tyto hranice zasahují do značné části 

obsluhovaného území, respektive specificky omezují dosažitelnost jednotlivých obcí. 

Proto například trasa mezi obcemi Hrádek nad Nisou a Rumburk je realizována po 

německé silniční síti, kdy kurýr využitím této cesty ušetří až polovinu najetých 

kilometrů.10 

                                                 
10 Tato informace je ověřena společností DHL Express 
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Obrázek 6 - Mapa obsluhovaného území označeného LBC3 

Zdroj: http://maps.google.cz 

 

 Měsíčně zde kurýr absolvuje průměrně 550 zastávek, v přepočtu to znamená 22 

během pracovního dne. Průměrná měsíční tonáž, kterou musí kurýr doručit nebo 

vyzvednout, je v této oblasti 1680 kg. [20] V této oblasti se nachází hlavně společnosti 

podnikající v automobilovém, strojírenském a sklářském průmyslu, z oboru průmyslové 

automatizace a inženýrství. Z toho vychází i povaha doručovaných / vyzvedávaných 

zásilek. Některé zásilky obsahují pouze drobné náhradní díly, některé zásilky obsahují 

celé komponenty či přístroje. 

 Během dne, který je zvolen pro řešení problematiky, má kurýr na doručení 17 

zásilek na 12 různých adres a v průběhu dne obdrží celkem 6 požadavků na vyzvednutí. 

[22] Pro tento den je v následující kapitole vytvořena vzdálenostní mapa, podle které, 

dle bodu 2.2.1 této práce, je vypočítána statická část trasy a dle objemu zásilek se zvolí 

vozidlo, které vypočtenou trasu obslouží. 
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3.1.1 Vzdálenostní mapa předem známých vrcholů na obsloužení 

 Pro přehlednost tvorby statické trasy jsou jednotlivé vrcholy označeny V0 – V12 

jak je vidět z tabulky 311 

označení vrcholy 
V0 Hodkovická, Liberec ( DEPO ) 
V1 Karolíny Světlé, Liberec 
V2 Americká, Liberec 
V3 Rumburk 
V4 Krásná Lípa 
V5 Polevsko 
V6 Svatopluka Čecha, Nový Bor 
V7 B. Egermanna, Nový Bor 
V8 Chrastava 
V9 Hrádek nad Nisou 
V10 Varnsdorf 
V11 Náměstí Míru, Nový Bor 
V12 Cvikov 

Tabulka 3 - Předem známé vrcholy na obsluhu 

Zdroj: DHL Express, upraveno autorem 

Pro tyto vrcholy je vytvořena matice vzdáleností D – viz tabulka 4. Jednotlivé prvky 

matice představují vzdálenosti mezi jednotlivými vrcholy. Vzhledem k tomu, že matice 

je symetrická, nejsou hodnoty pod diagonálou uvedeny.  

i / j V0 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 
V0 0 3 4 51,7 56,7 46,8 45,2 46 12,4 23,2 44 45,5 38 
V1 0 1 49,6 57,7 44,7 43,1 43,9 10,3 21,1 42 43,4 35,9 
V2 0 49,5 57,6 44,6 43 43,8 10,2 21 41,9 43,3 35,8 
V3 0 6,5 25,3 24,4 25,2 40,6 28,4 8,8 24,7 22,9 
V4 0 24,8 23,9 24,7 45,6 33,4 9,7 24,2 22,4 
V5 0 3,7 3,4 36 35 23,1 4,3 9,4 
V6 0 1 34,3 33,3 22,3 0,5 7,8 
V7 0 35,1 34,1 23,1 1,1 8,6 
V8 0 12,8 35,7 37,1 29,7 
V9 0 21,7 33,6 24,7 

V10 0 24,2 20,7 
V11 0 8 
V12                         0 

Tabulka 4 - Matice vzdáleností D 

Zdroj: DHL Express, upraveno autorem 

                                                 
11 Pro zjednodušení výpočtu je, mimo Liberec a Nový Bor, zanedbána přesná adresa v rámci obce 
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3.2 Postup řešení statické části úlohy 

 V této části je řešena statická část úlohy pomocí Clarke – Wrightovy metody. Je 

potřeba určit matici vzdálenostních koeficientů Z a počáteční elementární trasy. Poté se 

provede výpočet, pomocí kterého jednotlivé elementární trasy jsou sloučeny do jedné 

finální. Zároveň bude sledován čas, zda nedojde k překročení pracovní doby a kapacity 

kompletu. 

 V matici vzdáleností, která je v tabulce 4, nejsou uvedeny nulové hodnoty, 

vyjma stejných destinací. Je to dané tím, že každá destinace je dostupná ze všech 

ostatních. Z této matice je odvozena matice výhodnostních koeficientů Z, a to podle 

vztahu zij = d0i + d0j - dij. 

i / j V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 
V1 0 6 5,1 2 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5 5,1 5,1 
V2 0 6,2 3,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,1 6,2 6,2 
V3 0 102 73,2 72,5 72,5 23,5 46,5 86,9 72,5 66,8 
V4 0 78,7 78 78 23,5 46,5 91 78 72,3 
V5 0 88,3 89,4 23,2 35 67,7 88 75,4 
V6 0 90,2 23,3 35,1 66,9 90,2 75,4 
V7 0 23,3 35,1 66,9 90,4 75,4 
V8 0 22,8 20,7 20,8 20,7 
V9 0 45,5 35,1 36,5 

V10 0 65,3 61,3 
V11 0 75,5 
V12                       0 

Tabulka 5 - Matice výhodnostních koeficientů Z 

Zdroj: DHL Express, upravenou autorem 

 

Pro samotné řešení problematiky je uvažováno s:  

průměrnou rychlostí vozidla c = 50 km/h,  

dobou obsluhy zákazníka t = 0,1 h   

celkovou pracovní dobou vozidla T = 8 h.  

 Průměrná rychlost vozidla c je zvolena na základě prostudování dané oblasti. 

Vozidlo se nepohybuje po hlavních tazích a značnou část trasy projíždí obcemi, proto 

jako optimální průměrná rychlost je zvoleno 50 km/h. Vzhledem k naložení vozidla po 
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ranním sortování na pobočce a povaze některých zásilek mnohdy ani není možné jet 

vyšší rychlostí. Po vyhodnocení reálných časů a průzkumu mezi kurýry je stanovena 

doba obsluhy zákazníka na 0,1h, neboli 6 minut. Celková pracovní doba vozidla T, 

která je 8 hodin, není pouze čas strávený kurýrem na trase. Jedná se o celkovou 

pracovní dobu, do které se počítá i ranní sortování zásilek na pobočce, absolvování dané 

trasy a návrat na pobočku a vyložení zásilek. Celkově je tedy pracovní doba brána 8 

hodin, avšak na samotné trase kurýr stráví průměrně 6 hodin, a to proto, že nejpozději 

v 17:00 musí být kurýr zpět na pobočce z důvodu předání zásilek exportnímu 

„linehaulu“, který zásilky v 18:00 odváží do třídícího centra Praha.  

 Kapacita vozidla je v průběhu sdružování tras sledovánaa podle rostoucího 

objemu zásilek je zvolen potřebný druh vozidla, jež jsou specifikovány v kapitole 1.2.1. 

Tabulka 6 ukazuje počáteční řešení. 

Elementární trasy Objem zásilek [m3] Délka trasy [km] 
Doba přepravy 
a vykládky [h] 

V0 – V1 – V0 2,74 6 0,39 
V0 – V2 – V0 1,51 8 0,31 
V0 – V3 – V0 0,84 103,4 2,15 
V0 – V4 – V0 0,07 113,4 2,28 
V0 – V5 – V0 0,28 93,6 1,90 
V0 – V6 – V0 0,14 90,4 1,82 
V0 – V7 – V0 0,66 92 1,91 
V0 – V8 – V0 0,05 24,8 0,50 
V0 – V9 – V0 0,05 46,4 0,93 
V0 – V10 – V0 0,05 88 1,77 
V0 – V11 – V0 0,05 91 1,83 
V0 – V12 – V0 0,50 76 1,57 

Tabulka 6 - Počáteční řešení úlohy 

Zdroj: DHL Express, upravenou autorem 

 

Elementární trasa znázorňuje cestu z depa do dané destinace a zpět. Délka této trasy pro 

modelovou situaci je uvedena ve třetím sloupci tabulky 6. Doba přepravy a vykládky 

vyjadřuje celkový čas cesty k zákazníkovi, jeho obsluhu a cestu zpět do depa. Doba 

přepravy a vykládky se vypočítá dle vzorce 
����

�  + qnt. 
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1. iterace 

Nejprve provedeme 1. iteraci dle IV. kroku Clarke - Wrightovy metody. V matici 

vzdálenostních koeficientů Z najdeme největší prvek, kterým je prvek z3,4=102 a proto 

sloučíme trasy V0 – V3 – V0 a V0 – V4 – V0. 

i / j V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 
V1 0 6 5,1 2 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5 5,1 5,1 
V2 0 6,2 3,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,1 6,2 6,2 
V3 0 102 73,2 72,5 72,5 23,5 46,5 86,9 72,5 66,8 
V4 0 78,7 78 78 23,5 46,5 91 78 72,3 
V5 0 88,3 89,4 23,2 35 67,7 88 75,4 
V6 0 90,2 23,3 35,1 66,9 90,2 75,4 
V7 0 23,3 35,1 66,9 90,4 75,4 
V8 0 22,8 20,7 20,8 20,7 
V9 0 45,5 35,1 36,5 

V10 0 65,3 61,3 
V11 0 75,5 
V12                       0 

Tabulka 7 - Hledání nejvyššího prvku z pro 1. iteraci 

Zdroj: DHL Express, upravenou autorem 

Vyjmutím sdružené trasy aktualizujeme množinu tras počátečního řešení. Tabulka 8 

ukazuje aktualizované hodnoty po první iteraci. Zde je potřeba sečíst objemy zásilek pro 

třetí a čtvrtou destinaci, přepočítat délku trasy a dobu přepravy a vykládky. 

Trasy Objem zásilek [m3] Délka trasy [km] 
Doba přepravy 
a vykládky [h] 

V0 – V1 – V0 2,74 6 0,39 
V0 – V2 – V0 1,51 8 0,31 

V0 – V3 – V4 – V0 0,91 114,9 2,39 
V0 – V5 – V0 0,28 93,6 1,90 
V0 – V6 – V0 0,14 90,4 1,82 
V0 – V7 – V0 0,66 92 1,91 
V0 – V8 – V0 0,05 24,8 0,50 
V0 – V9 – V0 0,05 46,4 0,93 
V0 – V10 – V0 0,05 88 1,77 
V0 – V11 – V0 0,05 91 1,83 
V0 – V12 – V0 0,50 76 1,57 

Tabulka 8 - Aktualizace tras po 1. iteraci 

Zdroj: DHL Express, upravenou autorem 

Doba přepravy a vykládky není větší než pracovní doba a proto lze položit z3,4 = 0. 

Objem zásilek ve sdružené trase je možno obsloužit všemi typy vozidel 
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2. iterace 

Pokračujeme v hledání dalšího nejvyššího prvku v upravené matici Z. 

i / j V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 
V1 0 6 5,1 2 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5 5,1 5,1 
V2 0 6,2 3,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,1 6,2 6,2 
V3 0 0 73,2 72,5 72,5 23,5 46,5 86,9 72,5 66,8 
V4 0 78,7 78 78 23,5 46,5 91 78 72,3 
V5 0 88,3 89,4 23,2 35 67,7 88 75,4 
V6 0 90,2 23,3 35,1 66,9 90,2 75,4 
V7 0 23,3 35,1 66,9 90,4 75,4 
V8 0 22,8 20,7 20,8 20,7 
V9 0 45,5 35,1 36,5 

V10 0 65,3 61,3 
V11 0 75,5 
V12                       0 

Tabulka 9 - Hledání nejvyššího prvku z pro 2. iteraci 

Zdroj: DHL Express, upravenou autorem 

Z tabulky 9 je vidět, že dalším nejvyšším prvkem je z4,10 = 91, a proto sdružíme již dříve 

sdruženou trasu V0 – V3 – V4 – V0 a trasu V0 – V10 – V0. Opět aktualizujeme hodnoty 

v tabulce tras – viz tabulka 10 

Trasy Objem zásilek [m3] Délka trasy [km] 
Doba přepravy 
a vykládky [h] 

V0 – V1 – V0 2,74 6 0,39 
V0 – V2 – V0 1,51 8 0,31 

V0 – V3 – V4 – V10 – V0 0,96 111,9 2,33 
V0 – V5 – V0 0,28 93,6 1,90 
V0 – V6 – V0 0,14 90,4 1,82 
V0 – V7 – V0 0,66 92 1,91 
V0 – V8 – V0 0,05 24,8 0,50 
V0 – V9 – V0 0,05 46,4 0,93 
V0 – V11 – V0 0,05 91 1,83 
V0 – V12 – V0 0,50 76 1,57 

Tabulka 10 - Aktualizace tras po 2. iteraci 

Zdroj: DHL Express, upravenou autorem 

Doba přepravy a vykládky není větší než pracovní doba a proto můžeme položit z4,10 = 

0 a přejít ke třetí iteraci. Obsluha sdružené trasy je možná všemi typy vozidel. 
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3. iterace 

Pokračujeme v hledání dalšího nejvyššího prvku v upravené matici Z. 

i / j V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 
V1 0 6 5,1 2 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5 5,1 5,1 
V2 0 6,2 3,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,1 6,2 6,2 
V3 0 0 73,2 72,5 72,5 23,5 46,5 86,9 72,5 66,8 
V4 0 78,7 78 78 23,5 46,5 0 78 72,3 
V5 0 88,3 89,4 23,2 35 67,7 88 75,4 
V6 0 90,2 23,3 35,1 66,9 90,2 75,4 
V7 0 23,3 35,1 66,9 90,4 75,4 
V8 0 22,8 20,7 20,8 20,7 
V9 0 45,5 35,1 36,5 

V10 0 65,3 61,3 
V11 0 75,5 
V12                       0 

Tabulka 11 - Hledání nejvyššího prvku z pro 3. iteraci 

Zdroj: DHL Express, upravenou autorem 

Z tabulky 11 je vidět, že dalším nejvyšším prvkem je prvek z7,11 = 90,4, a proto 

sdružíme trasy V0 – V7 – V0 a V0 – V11 – V0. Provedeme aktualizaci do tabulky 12. 

Trasy Objem zásilek [m3] Délka trasy [km] 
Doba přepravy 
a vykládky [h] 

V0 – V1 – V0 2,74 6 0,39 
V0 – V2 – V0 1,51 8 0,31 

V0 – V3 – V4 – V10 – V0 0,96 111,9 2,33 
V0 – V5 – V0 0,28 93,6 1,90 
V0 – V6 – V0 0,14 90,4 1,82 

V0 – V7 – V11 – V0 0,71 92,6 1,92 
V0 – V8 – V0 0,05 24,8 0,50 
V0 – V9 – V0 0,05 46,4 0,93 
V0 – V12 – V0 0,50 76 1,57 

Tabulka 12 - Aktualizace tras po 3. iteraci 

Zdroj: DHL Express, upravenou autorem 

Provedeme přepočet délky trasy dle vzorce a dobu přepravy a vykládky. Ta je menší 

než doba T a proto položíme z7,11 = 0 a přejdeme k 4. iteraci. Obě sdružené trasy je 

možno obsloužit všemi typy vozidel. 
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4. iterace 

Pokračujeme v hledání dalšího nejvyššího prvku v upravené matici Z. 

i / j V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 
V1 0 6 5,1 2 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5 5,1 5,1 
V2 0 6,2 3,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,1 6,2 6,2 
V3 0 0 73,2 72,5 72,5 23,5 46,5 86,9 72,5 66,8 
V4 0 78,7 78 78 23,5 46,5 0 78 72,3 
V5 0 88,3 89,4 23,2 35 67,7 88 75,4 
V6 0 90,2 23,3 35,1 66,9 90,2 75,4 
V7 0 23,3 35,1 66,9 0 75,4 
V8 0 22,8 20,7 20,8 20,7 
V9 0 45,5 35,1 36,5 

V10 0 65,3 61,3 
V11 0 75,5 
V12                       0 

Tabulka 13 - Hledání nejvyššího prvku z pro 4. iteraci 

Zdroj: DHL Express, upravenou autorem 

Dalším nejvyšším prvkem je prvek z6,7 = 90,2 a proto sdružíme trasy V0 – V6 – V0 a již 

sdruženou trasu V0 – V7 – V11 – V0. Aktualizujeme tabulku s jednotlivými trasami. 

Trasy Objem zásilek [m3] Délka trasy [km] 
Doba přepravy 
a vykládky [h] 

V0 – V1 – V0 2,74 6 0,39 
V0 – V2 – V0 1,51 8 0,31 

V0 – V3 – V4 – V10  – V0 0,96 111,9 2,33 
V0 – V5 – V0 0,28 93,6 1,90 

V0 – V6 – V7 – V11 – V0 0,85 92,8 1,94 
V0 – V8 – V0 0,05 24,8 0,50 
V0 – V9 – V0 0,05 46,4 0,93 
V0 – V12 – V0 0,50 76 1,57 

Tabulka 14 - Aktualizace tras po 4. iteraci 

Zdroj: DHL Express, upravenou autorem 

Doba přepravy a vykládky není větší než pracovní doba a proto můžeme položit z6,7 = 0 

a přejít k další iteraci. Obě sdružené trasy je možno obsloužit všemi typy vozidel. 
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5. iterace 

Pokračujeme v hledání dalšího nejvyššího prvku v upravené matici Z.  

i / j V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 
V1 0 6 5,1 2 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5 5,1 5,1 
V2 0 6,2 3,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,1 6,2 6,2 
V3 0 0 73,2 72,5 72,5 23,5 46,5 86,9 72,5 66,8 
V4 0 78,7 78 78 23,5 46,5 0 78 72,3 
V5 0 88,3 89,4 23,2 35 67,7 88 75,4 
V6 0 0 23,3 35,1 66,9 0 75,4 
V7 0 23,3 35,1 66,9 0 75,4 
V8 0 22,8 20,7 20,8 20,7 
V9 0 45,5 35,1 36,5 

V10 0 65,3 61,3 
V11 0 75,5 
V12                       0 

Tabulka 15 - Hledání nejvyššího prvku z pro 5. iteraci 

Zdroj: DHL Express, upravenou autorem 

Tím je prvek z6,11 = 90,2, avšak destinace V6 a V11 jsou již sdruženy v trase V0 – V6 – V7 

– V11 – V0, proto ho položíme roven 0 a budeme pokračovat v hledání. Další nejvyšší 

prvek je z5,7 = 89,4 a proto sdružíme trasu V0 – V5 – V0 s již dříve sdruženou trasou V0 – 

V6 – V7 – V11 – V0, viz tabulka 16. 

Trasy Objem zásilek [m3] Délka trasy [km] 
Doba přepravy 
a vykládky [h] 

V0 – V1 – V0 2,74 6 0,39 
V0 – V2 – V0 1,51 8 0,31 

V0 – V3 – V4 – V10 – V0 0,96 111,9 2,33 
V0 – V5 – V6 – V7 – V11 – V0 1,12 98,1 2,07 

V0 – V8 – V0 0,05 24,8 0,50 
V0 – V9 – V0 0,05 46,4 0,93 
V0 – V12 – V0 0,50 76 1,57 

Tabulka 16 - Aktualizace tras po 5. iteraci 

Zdroj: DHL Express, upravenou autorem 

Provedeme přepočet délky trasy dle vzorce a dobu přepravy a vykládky. Ta je menší 

než doba T a proto položíme z5,7 = 0 a přejdeme k šesté iteraci. Na obsluhu sdružených 

tras je možno použít všechny druhy vozidel. 
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6. iterace 

Pokračujeme v hledání dalšího nejvyššího prvku v upravené matici Z. 

i / j V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 
V1 0 6 5,1 2 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5 5,1 5,1 
V2 0 6,2 3,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,1 6,2 6,2 
V3 0 0 73,2 72,5 72,5 23,5 46,5 0 72,5 66,8 
V4 0 0 0 0 23,5 46,5 0 0 72,3 
V5 0 0 0 23,2 35 67,7 0 75,4 
V6 0 0 23,3 35,1 66,9 0 75,4 
V7 0 23,3 35,1 66,9 0 75,4 
V8 0 22,8 20,7 20,8 20,7 
V9 0 45,5 35,1 36,5 

V10 0 65,3 61,3 
V11 0 75,5 
V12                       0 

Tabulka 17 - Hledání nejvyššího prvku z pro 6. iteraci 

Zdroj: DHL Express, upravenou autorem 

Vzhledem k tomu, že původní matice neobsahovala nulové prvky, je potřeba položit 

všechny obsažené vrcholy v předchozích iteracích nule. Dalším nejvyšším, dosud 

nesdruženým prvkem, je z11,12 = 75,5 a proto sdružíme trasu V0 – V5 – V6 – V7 – V11 – V0 

s trasou V0 – V12 – V0. Aktualizujeme tabulku 18. 

Trasy Objem zásilek [m3] Délka trasy [km] 
Doba přepravy 
a vykládky [h] 

V0 – V1 – V0 2,74 6 0,39 
V0 – V2 – V0 1,51 8 0,31 

V0 – V3 – V4 – V10 – V0 0,96 111,9 2,33 
V0 – V5 – V6 – V7 – V11 – V12 

– V0 
1,62 98,6 2,13 

V0 – V8 – V0 0,05 24,8 0,50 
V0 – V9 – V0 0,05 46,4 0,93 

Tabulka 18 - Aktualizace tras po 6. iteraci 

Zdroj: DHL Express, upravenou autorem 

Doba přepravy a vykládky není větší než pracovní doba a proto můžeme položit z11,12 = 

0 a přejít k další iteraci. Na obsluhu sdružených tras je možno použít všechny druhy 

vozidel. 
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7. iterace 

Pokračujeme v hledání dalšího nejvyššího prvku v upravené matici Z. 

i / j V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 
V1 0 6 5,1 2 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5 5,1 5,1 
V2 0 6,2 3,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,1 6,2 6,2 
V3 0 0 0 0 0 23,5 46,5 0 0 0 
V4 0 0 0 0 23,5 46,5 0 0 0 
V5 0 0 0 23,2 35 0 0 0 
V6 0 0 23,3 35,1 0 0 0 
V7 0 23,3 35,1 0 0 0 
V8 0 22,8 20,7 20,8 20,7 
V9 0 45,5 35,1 36,5 

V10 0 65,3 61,3 
V11 0 0 
V12                       0 

Tabulka 19 - Hledání nejvyššího prvku z pro 7. iteraci 

Zdroj: DHL Express, upravenou autorem 

Jako při šesté iteraci, je potřeba položit všechny obsažené vrcholy v předchozích 

iteracích nule. Dalším nejvyšším, dosud nesdruženým prvkem, je prvek z10,11 = 65,3 a 

proto sdružíme dvě již sdružené trasy V0 – V3 – V4 – V10 – V0 a V0 – V5 – V6 – V7 – V11 – 

V12 – V0. 

Trasy 
Objem zásilek 

[m3] 
Délka trasy 

[km] 
Doba přepravy 
a vykládky [h] 

V0 – V1 – V0 2,74 6 0,39 
V0 – V2 – V0 1,51 8 0,31 

V0 – V3 – V4 – V10 – V5 – V6 – V7 – V11 
– V12 – V0 

2,58 142,8 3,11 

V0 – V8 - V0 0,05 24,8 0,50 
V0 – V9 - V0 0,05 46,4 0,93 

Tabulka 20 - Aktualizace tras po 7. iteraci 

Zdroj: DHL Express, upravenou autorem 

Provedeme přepočet délky trasy dle vzorce a dobu přepravy a vykládky. Ta je menší 

než doba T a proto položíme z10,11 = 0 a přejdeme k osmé iteraci. Na obsluhu sdružené 

trasy je možno použít všechny druhy vozidel. 
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8. iterace 

Pokračujeme v hledání dalšího nejvyššího prvku v upravené matici Z. 

i / j V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 
V1 0 6 5,1 2 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5 5,1 5,1 
V2 0 6,2 3,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,1 6,2 6,2 
V3 0 0 0 0 0 23,5 0 0 0 0 
V4 0 0 0 0 23,5 0 0 0 0 
V5 0 0 0 23,2 35 0 0 0 
V6 0 0 23,3 35,1 0 0 0 
V7 0 23,3 35,1 0 0 0 
V8 0 22,8 20,7 20,8 20,7 
V9 0 45,5 35,1 36,5 

V10 0 0 0 
V11 0 0 
V12                       0 

Tabulka 21 - Hledání nejvyššího prvku z pro 8. iteraci 

Zdroj: DHL Express, upravenou autorem 

Stejně jako při sedmé iteraci, je potřeba položit všechny obsažené vrcholy 

v předchozích iteracích nule. Dalším nejvyšším, dosud nesdruženým prvkem, je prvek 

z9,10 = 45,5 a proto sdružujeme trasy V0 – V3 – V4 – V10 – V5 – V6 – V7 – V11 – V12 – V0 a 

V0 – V9 – V0.  

Trasy Objem zásilek [m3] Délka trasy [km] 
Doba přepravy 
a vykládky [h] 

V0 – V1 – V0 2,74 6 0,39 
V0 – V2 – V0 1,51 8 0,31 

V0 – V9 – V3 – V4 - V10 – V5 
– V6 – V7 – V11 – V12 – V0 

2,63 142,7 3,12 

V0 – V8 – V0 0,05 24,8 0,50 

Tabulka 22 - Aktualizace tras po 8. iteraci 

Zdroj: DHL Express, upravenou autorem 

Doba přepravy a vykládky není větší než pracovní doba a proto můžeme položit z9,10 = 0 

a přejít k další iteraci. Obsluha sdružené trasy je možná všemi typy vozidel. 
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9. iterace 

Pokračujeme v hledání dalšího nejvyššího prvku v upravené matici Z. 

i / j V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 
V1 0 6 5,1 2 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5 5,1 5,1 
V2 0 6,2 3,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,1 6,2 6,2 
V3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
V4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
V5 0 0 0 0 0 0 0 0 
V6 0 0 0 0 0 0 0 
V7 0 0 0 0 0 0 
V8 0 22,8 20,7 20,8 20,7 
V9 0 0 0 0 

V10 0 0 0 
V11 0 0 
V12                       0 

Tabulka 23 - Hledání nejvyššího prvku z pro 9. iteraci 

Zdroj: DHL Express, upravenou autorem 

Jako při předešlých iteracích, je potřeba položit všechny obsažené vrcholy 

v předchozích iteracích nule. Dalším nejvyšším, dosud nesdruženým prvkem, je prvek 

z8,9 = 22,8 a proto sdružujeme trasy V0 – V9 – V3 – V4 – V10 – V5 – V6 – V7 – V11 – V12 – 

V0 a V0 – V8 - V0.  

Trasy Objem zásilek [m3] Délka trasy [km] 
Doba přepravy 
a vykládky [h] 

V0 – V1 – V0 2,74 6 0,39 
V0 – V2 – V0 1,51 8 0,31 

V0 – V8 – V9 – V3 – V4 – 
V10 – V5 – V6 – V7 – V11 – 

V12 – V0 
2,68 144,7 3,16 

Tabulka 24 - Aktualizace tras po 9. iteraci 

Zdroj: DHL Express, upravenou autorem 

Provedeme přepočet délky trasy dle vzorce a dobu přepravy a vykládky. Ta je menší 

než doba T a proto položíme z8,9 = 0 a přejdeme k desáté iteraci. Na obsluhu sdružených 

tras je možno použít všechny druhy vozidel. 
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10. iterace 

Pokračujeme v hledání dalšího nejvyššího prvku v upravené matici Z. 

i / j V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 
V1 0 6 5,1 2 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5 5,1 5,1 
V2 0 6,2 3,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,1 6,2 6,2 
V3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
V4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
V5 0 0 0 0 0 0 0 0 
V6 0 0 0 0 0 0 0 
V7 0 0 0 0 0 0 
V8 0 0 0 0 0 
V9 0 0 0 0 

V10 0 0 0 
V11 0 0 
V12                       0 

Tabulka 25 - Hledání nejvyššího prvku z pro 10. iteraci 

Zdroj: DHL Express, upravenou autorem 

Jako při předešlých iteracích, je potřeba položit všechny obsažené vrcholy 

v předchozích iteracích nule. Dalším nejvyšším, dosud nesdruženým prvkem, je prvek 

z2,9 = 6,2 a proto sdružíme trasy V0 – V8 – V9 – V3 – V4 – V10 – V5 – V6 – V7 – V11 – V12 – 

V0 a V0 – V2 – V0. 

Trasy Objem zásilek [m3] Délka trasy [km] 
Doba přepravy 
a vykládky [h] 

V0 – V1 – V0 2,74 6 0,39 
V0 – V2 – V8 – V9 – V3 – V4 
– V10 – V5 – V6 – V7 - V11 – 

V12 – V0 
4,19 146,5 3,35 

Tabulka 26 - Aktualizace tras po 10. iteraci 

Zdroj: DHL Express, upravenou autorem 

Doba přepravy a vykládky není větší než pracovní doba a proto můžeme položit z2,9 = 0 

a přejít k další iteraci. Objem zásilek je 4,19 m3, proto není možné použít vozidlo Opel 

Combo, které má objem nákladového prostoru pouze 2,92 m3. 
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11. iterace 

Pokračujeme v hledání dalšího nejvyššího prvku v upravené matici Z. 

i / j V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 
V1 0 6 5,1 2 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5 5,1 5,1 
V2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
V3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
V4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
V5 0 0 0 0 0 0 0 0 
V6 0 0 0 0 0 0 0 
V7 0 0 0 0 0 0 
V8 0 0 0 0 0 
V9 0 0 0 0 

V10 0 0 0 
V11 0 0 
V12                       0 

Tabulka 27 - Hledání nejvyššího prvku z pro 11. iteraci 

Zdroj: DHL Express, upravenou autorem 

Jako při předešlých iteracích, je potřeba položit všechny obsažené vrcholy 

v předchozích iteracích nule. Dalším nejvyšším, dosud nesdruženým prvkem, je prvek 

z2,1 = 6 a proto sdružíme trasy V0 – V2 – V8 – V9 – V3 – V4 – V10 – V5 – V6 – V7 – V11 – 

V12 – V0 a V0 – V1 – V0. 

Trasy Objem zásilek [m3] Délka trasy [km] 
Doba přepravy 
a vykládky [h] 

V0 – V1 – V2 – V8 – V9 – V3 – 
V4 – V10 – V5 – V6 – V7 - V11 

– V12 – V0 
6,93 146,5 3,62 

Tabulka 28 - Aktualizace tras po 11. iteraci 

Zdroj: DHL Express, upravenou autorem 

  

 Po této poslední, 11té iteraci, jsou všechny trasy sdruženy a aktualizovaná 

množina tras je výsledné řešení. Celková délka trasy je 146,5 km a oproti součtu 

výchozích elementárních tras 833 km, zde je úspora více jak 5-ti násobná. Celková doba 

na obsluhu celé oblasti, včetně předpokládaného návratu do depa, kurýrovi zabere 3,62 

hodiny. Objem zásilek určených na doručení je 6,93 m3. Z tohoto důvodu je potřeba pro 

obsluhu oblasti zvolit vozidlo VW Crafter, jehož nákladový prostor má objem 9,59 m3. 

Do zbývajících dvou typů vozidel se výše zmíněný objem zásilek nevejde. Proto není 



 

 

ani potřeba kalkulovat s

protože VW Crafter je 

k dispozici. Mapa statické trasy je na o
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3.3 Dynamická úprava statické trasy

 Statická trasa 

Pokud chce společnost DHL Express zásilky

potřeba do této statické trasy zakomponovat i p

obdrží během dne, a to i v

dispečera, či, v případ

během dne automaticky m

 Pro úpravu staticky vypo

požadavek bude zařazen mezi 2 požadavky tak, aby došlo k

stávající trasy. Nejprve je pot
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eba kalkulovat s přibližným denním objemem zásilek, které kurýr vyzvedává, 

protože VW Crafter je vozidlo s největším ložným prostorem, jaké 

Mapa statické trasy je na obrázku 7. 

Obrázek 7 - Navržená statická trasa pro doručení zásilek

Zdroj: 

Dynamická úprava statické trasy 

Statická trasa je vhodná pouze v případě, kdy kurýr pouze doru

čnost DHL Express zásilky i vyzvedávat, nejenom doru

eba do této statické trasy zakomponovat i příchozí požadavky zákazník

a to i v době, kdy už je na trase. Tento proces je

řípadě automatizace, součástí aplikace pro kurýry. 

hem dne automaticky měnila a přizpůsobovala požadavkům od zákazník

Pro úpravu staticky vypočtené trasy je použita vkládací metoda

řazen mezi 2 požadavky tak, aby došlo k co nejmenšímu p

stávající trasy. Nejprve je potřeba zjistit časy příchozích požadavk

bližným denním objemem zásilek, které kurýr vyzvedává, 

tším ložným prostorem, jaké má pobočka Liberec 

 

ení zásilek 

Zdroj: http://maps.google.cz 

, kdy kurýr pouze doručuje zásilky. 

vyzvedávat, nejenom doručovat, je 

íchozí požadavky zákazníků, jež kurýr 

Tento proces je součástí práce 

ikace pro kurýry. Tím by se trasa 

m od zákazníků. 

použita vkládací metoda. Nově příchozí 

co nejmenšímu prodloužení 

íchozích požadavků od zákazníků a 
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zároveň určit současnou polohu vozidla, aby došlo ke správnému zařazení požadavku 

do trasy. 

 Pro řešení úlohy je potřeba stanovit časy, ve kterých vozidlo opouští jednotlivé 

vrcholy. Podle toho je možné určit, kde se kurýr nachází v okamžiku příchodu nového 

požadavku a optimálně ho zařadit mezi destinace, které ještě nebyly kurýrem 

obslouženy. Jednotlivé časy se skládají z času potřebného na ujetí vzdálenosti 

z posledního navštíveného místa (u vrcholu V1 je tím místem depo) a obsluhy 

zákazníka. Jako výchozí čas, kdy kurýr opustí depo, je stanoven čas 11:00, kdy do té 

doby dochází na depu k třídění a nakládání importních zásilek, včetně tvorby statické 

trasy.  

označení vrcholy čas odjezdu z vrcholu 
V1 Karolíny Světlé, Liberec 11:21 
V2 Americká, Liberec 11:32 
V8 Chrastava 11:45 
V9 Hrádek nad Nisou 12:01 
V3 Rumburk 12:40 
V4 Krásná Lípa 12:49 
V10 Varnsdorf 13:01 
V5 Polevsko 13:31 
V6 Svatopluka Čecha, Nový Bor 13:37 
V7 B. Egermanna, Nový Bor 13:43 
V11 Náměstí Míru, Nový Bor 13:45 
V12 Cvikov 13:55 

Tabulka 29 - Časový plán statické trasy 

Zdroj: autor 

V modelový den kurýr obdrží celkem 6 požadavků na vyzvednutí zásilky v pořadí: 

1) 11:00 Cvikov – 0,05 m3 

2) 12:04 Londýnská, Liberec – 1,7 m3 

3) 12:25 Hrádek nad Nisou – 0,32 m3 

4) 12:27 Náměstí Míru, Nový Bor – 0,01 m3 

5) 13:19 B. Egermanna, Nový Bor – 0,04 m3 

6) 13:30 Kamenický Šenov – 0,45 m3 

 Při porovnání jednotlivých destinací a časů příchodu požadavků na vyzvednutí 

zásilek lze určit postup vyzvedávání zásilek. 3 vrcholy jsou již zahrnuty ve statickém 

plánu kurýra, kdy dojde pouze k časovému prodloužení trasy z důvodu manipulace se 
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zásilkou. Do trasy bude potřeba zahrnout 3 nové vrcholy – Londýnská ulice v Liberci, 

Hrádek nad Nisou, kde již kurýr jeden požadavek obsloužil, a Kamenický Šenov. 

3.3.1 Přepočet statické trasy 

 U příchozích požadavků na vyzvednutí zásilky, u nichž se shoduje adresa 

vrcholu s některou z adres uvedených ve statické trase, je potřeba přepočítat dobu 

přepravy a vykládky. Přepočet je nutné provést u vrcholů V7, V11, V12. Časové 

prodloužení je minimální ve všech 3 vrcholech, nejvyšší nárůst je u vrcholu V12, a to o 2 

minuty. 

 Dalším krokem je zahrnutí zbývajících třech vrcholů do statické trasy tak, aby 

došlo k jejich obsluze a zároveň se minimálně prodloužila stávající trasa. Do statické 

trasy je potřeba zahrnout tyto adresy: 

2) 12:04 Londýnská, Liberec – 1,7 m3 

3) 12:25 Hrádek nad Nisou – 0,32 m3 

6) 13:30 Kamenický Šenov – 0,45 m3 

 Londýnská ulice v Liberci je označena jako VLO, Hrádek nad Nisou jako VHN a 

Kamenický Šenov jako VKŠ. Nejprve zařadíme požadavek na obsluhu vrcholu 

VLO. V čase příchodu požadavku v 12:04, se kurýr na trase nachází mezi vrcholy V9 a 

V3, tzn., že mu zbývá absolvovat ještě značnou část trasy.  

Zařazení VLO mezi vrcholy V3 a V4  znamená prodloužení  96,5 km 

    V4 a V10     84,8 km 

    V10 a V5     58,4 km 

    V5 a V6      79,2 km 

    V6 a V7      81,1 km 

    V7 a V11     81,2 km 

    V11 a V12     66,7 km 

    V12 a V0     0,7 km 
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 Při porovnání vzdáleností vrcholu VLO a ostatních dosud neobsloužených dvojic 

vrcholů vychází, že začleněním vrcholu VLO mezi vrcholy V12 a V0 dojde k minimálnímu 

prodloužení trasy, a to pouze o 0,7 km na celkových 147,2 km. Po zařazení vrcholu VLO 

vypadá dynamicky upravená trasa takto: 

V0 – V1 – V2 – V8 – V9 – V3 – V4 – V10 – V5 – V6 – V7 – V11 – V12 – VLO – V0 

 Další požadavek na obsluhu vrcholu kurýr obdrží v čase 12:25, a to do Hrádku 

nad Nisou. Tento vrchol je již obsažen ve statické části trasy, ale vzhledem k času 

příchozího požadavku ho není možno obsloužit při první návštěvě vrcholu. Pro 

přehlednost je vrchol označen VHN. V čase příchodu požadavku se kurýr nachází na 

trase mezi vrcholy V9 a V3.  

Zařazení VHN mezi vrcholy V3 a V4  znamená prodloužení  56,2 km 

    V4 a V10     45,4 km 

    V10 a V5     32,6 km 

    V5 a V6      64,6 km 

    V6 a V7      66,4 km 

    V7 a V11     66,6 km 

    V11 a V12     51,8 km 

    V12 a VLO     6,1 km 

    VLO a V0     36,3 km 

 Porovnáním vzdáleností vrcholu VHN a ostatních dosud neobsloužených dvojic 

vrcholů vychází, že začleněním vrcholu VHN mezi vrcholy V12 a VLO dojde 

k minimálnímu prodloužení trasy. Trasa vzroste o pouhých 6,1 km na 153,3 km. Po 

zařazení vrcholu VHN je dynamicky upravená trasa: 

V0 – V1 – V2 – V8 – V9 – V3 – V4 – V10 – V5 – V6 – V7 – V11 – V12 – VHN – VLO – V0 
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 Poslední požadavek na obsluhu vrcholu v Kamenickém Šenově kurýr obdrží 

v čase 13:30, vrchol je označen jako VKŠ. V tento moment se nachází mezi vrcholy V10 a 

V5.  

Zařazení VKŠ mezi vrcholy V5 a V6 znamená prodloužení  9,4 km 

    V6 a V7      12,9 km 

    V7 a V11     12,8 km 

    V11 a V12     13,9 km 

    V12 a VHN     29,3 km 

    VHN a VLO     68 km 

    VLO a V0     93,4 km 

 Porovnáním přírůstků vzdáleností, vychází, že nový vrchol VKŠ na obsluhu se 

vloží mezi vrcholy V5 a V6. Dojde tak k nejnižšímu prodloužení statické trasy, a to 

pouze o 9,4 km. Po zařazení vrcholu VKŠ vypadá dynamicky upravená trasa takto: 

V0 – V1 – V2 – V8 – V9 – V3 – V4 – V10 – V5 – VKŠ – V6 – 

V7 – V11 – V12 – VHN – VLO – V0 

 Původní statická trasa vzroste z 146,5 km na 162,7 km. Zároveň dojde 

k časovému prodloužení o 33 minut z původních 3,62 hodiny na 4,56 hod, proto se 

kurýr nevrátí na depo v 14:37, ale v 15:34.12 Maximální naložený objem zásilek má 

kurýr v momentě, kdy opouští depo v Liberci. Největší zásilku vyzvedává ve vrcholu 

VLO, kdy tou dobou bude mít všechny zásilky doručeny a vyzvednuty budou pouze 

menší zásilky z předchozích vrcholů. Dynamicky upravená trasa kurýra, včetně časů a 

měnícího se objemu zásilek, který je naložen ve vozidle, je v tabulce 30. Grafické 

znázornění je na obrázku 8. 

 

   

  

                                                 
12 Celkový čas zahrnuje i čas na vyzvednutí zásilek ve vrcholech V7,V11 a V12 
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V8 Chrastava
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V3 Rumburk 

V4 Krásná Lípa

V10 Varnsdorf

V5 Polevsko 

VKŠ Kamenický Šenov
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VHN Hrádek nad Nisou
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V0 Hodkovická, Liberec (
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Obrázek 8 - Finální, dynamicky upravená, svozová a rozvozová trasa

Zdroj: 

vrcholy 
čas odjezdu 

z vrcholu [hh:mm] 
Hodkovická, Liberec (DEPO) 11:00 

Karolíny Světlé, Liberec 11:21 

Americká, Liberec 11:32 

Chrastava 11:45 

Hrádek nad Nisou 12:01 

 12:40 

Krásná Lípa 12:49 

Varnsdorf 13:01 

 13:31 

Kamenický Šenov 13:37 

Svatopluka Čecha, Nový Bor 13:48 

B. Egermanna, Nový Bor 13:59 

ěstí Míru, Nový Bor 14:02 

14:13 

Hrádek nad Nisou 14:50 

Londýnská, Liberec 15:28 

Hodkovická, Liberec (DEPO) 15:34 

Tabulka 30 - Trasa kurýra včetně času odjezdu a měnícího se objemu

 

Finální, dynamicky upravená, svozová a rozvozová trasa 

Zdroj: http://maps.google.cz 

naložený objem [m3] 

6,93 

6,43 

6,38 

6,33 

6,28 

3,54 

2,03 

1,2 

1,12 

1,57 

1,3 

1,2 

0,55 

0,55 

0,87 

2,57 

2,57 

nícího se objemu 

Zdroj: autor 



 

- 57 - 
 

4 Shrnutí a zhodnocení 

 V této kapitole je srovnána reálná trasa ujetá kurýrem (tzv. tourplan) 

s navrženou, dynamicky se měnící, trasou z předchozí kapitoly. Na základě výsledku je 

vyhodnocena navržená trasa vzhledem k jednotlivým ukazatelům, jako je čas, ujetá 

vzdálenost a zaplnění nákladového prostoru vozidla. Poté jsou navrženy jednotlivé 

kroky, které by bylo možno implementovat tak, aby docházelo k úspoře provozních 

nákladů společnosti DHL Express. Závěrem je zhodnocena celá práce, zda je splněno 

zadání celé práce a jak velkou úsporu by implementace přinesla. 

4.1 Srovnání navržené a reálně ujeté trasy 

 Při porovnávání navržené a skutečně ujeté trasy lze porovnat ukazatele - čas 

strávený na trase, respektive za jaký čas byly obslouženy všechny požadavky a na 

ujetou vzdálenost, tj. kolik kurýr najel kilometrů během obsluhy všech zákazníků.  

Navržená trasa 

Výpočtem je stanovena obsluha vrcholů v následujícím pořadí: 

V0 – V1 – V2 – V8 – V9 – V3 – V4 – V10 – V5 – VKŠ – V6 – 

V7 – V11 – V12 – VHN – VLO – V0 

Celková ujetá vzdálenost je 162,7 km a kurýr stráví na trase 4 hodiny a 34 minut. 

Reálně ujetá trasa 

Při sestavování reálně ujeté trasy je vycházeno z dat poskytnutých společností DHL 

Express. Časovým okamžikem, kdy kurýr v dané destinaci označí požadavek jako 

splněný, je moment, kdy kurýr danou destinaci obslouží a je na odjezdu. Pořadí trasy, 

ve které jsou předem známé destinace obsluhovány po sobě, je stanoveno kurýrem a 

v průběhu dne si kurýr trasu aktualizuje zařazováním jednotlivých požadavků na 

vyzvednutí zásilek. Kurýr v modelový den obsluhoval vrcholy s vozidlem VW Crafter, 

se kterým je uvažováno v praktické části této práce. Kurýr opouštěl depo Liberec 

v 11:00, čas a pořadí, ve kterém obsluhoval jednotlivé vrcholy, je vidět v tabulce 31. 

Celkem kurýr ujel 177,1 km a trasa mu trvala 5 hodin a 9 minut.[22] 
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označení vrchol čas odjezdu z vrcholu [hh:mm] 
V0 Hodkovická, Liberec (DEPO) 11:00 

V1 Karolíny Světlé, Liberec 11:12 

V2 Americká, Liberec 11:16 

V8 Chrastava 11:30 

V9 Hrádek nad Nisou 11:48 

V12 Cvikov 12:17 

V6 Svatopluka Čecha, Nový Bor 12:28 

V7 B. Egermanna, Nový Bor 12:31 

V11 Náměstí Míru, Nový Bor 12:38 

V5 Polevsko 12:48 

V10 Varnsdorf 13:22 

V3 Rumburk 13:52 

V4 Krásná Lípa 14:12 

VKŠ Kamenický Šenov 14:42 

V7 B. Egermanna, Nový Bor 15:51 

V9 Hrádek nad Nisou 15:29 

VLO Londýnská, Liberec 16:00 

V0 Hodkovická, Liberec (DEPO) 16:09 

Tabulka 31 – Reálná trasa kurýra včetně času odjezdů z jednotlivých vrcholů 

Zdroj: DHL Express 

Grafické zobrazení reálně ujeté trasy je na obrázku 9

 

Obrázek 9 – Reálně ujetá trasa kurýrem v modelový den 

Zdroj: http://maps.google.cz 



 

 

Srovnání navržené a reáln

Při porovnání navržené

najede o celých 14,4 k

navržené a reálně ujeté trasy je na obrázku 10, navržená trasa má modrou barvu, reáln

ujetá trasa má červenou barvu.

 Vzdálenost 14,4 km znamená

bychom uvažovali prů

330 km v této oblasti

7,7 litrů na 100 kilometr

plynulá vlivem neustálého

dosáhnout až 11,5 l / 100 km

průměrné ceně nafty 3

roční úspora za pohonné hmoty vychází na 16740,

 

                                        
13 Tato hodnota je poskytnuta spole
14 Průměrná cena CCS ke dni 20. 4. 2012
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navržené a reálně ujeté trasy: 

i porovnání navržené a reálně ujeté trasy vychází, že kurýr při jízd

o celých 14,4 km méně a trasu obslouží o 35 minut dříve. 

ujeté trasy je na obrázku 10, navržená trasa má modrou barvu, reáln

ervenou barvu. 

Obrázek 10 - Srovnání navržené a reálně ujeté trasy 

Zdroj: 

14,4 km znamená úsporu 7,3 % z celkové délky trasy. Pokud 

bychom uvažovali průměrnou denní úsporu 15 km, tak nám měsíč

této oblasti. Průměrná spotřeba vozidla VW Crafter je výrobcem uvád

na 100 kilometrů, avšak pokud uvážíme naložení vozidla a

plynulá vlivem neustálého zastavování či rozjíždění, průmě

dosáhnout až 11,5 l / 100 km13. Při této spotřebě kurýr měsíčně ušet

 nafty 36,78 Kč/l14 [10] vychází úspora na 1395,

ní úspora za pohonné hmoty vychází na 16740,- Kč. 

 

                                                 
ato hodnota je poskytnuta společností DHL Express 

ke dni 20. 4. 2012 

ři jízdě dle navržené trasy 

říve. Grafické porovnání 

ujeté trasy je na obrázku 10, navržená trasa má modrou barvu, reálně 

 

 

Zdroj: http://maps.google.cz 

celkové délky trasy. Pokud 

ěsíční úspora vychází na 

eba vozidla VW Crafter je výrobcem uváděna na 

vozidla a jízdu, která není 

ůměrná spotřeba může 

č ě ušetří 38 litrů, což při 

,- Kč/měsíc. Průměrná 
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4.2 Návrh implementace řešení 

 Pokud by společnost DHL Express chtěla navržené řešení implementovat je 

potřeba nejprve provést tyto opatření: 

1) vytvořit či zakoupit vzdálenostní mapu jednotlivých obcí v České republice, 

v případě krajských měst by bylo vhodné vytvořit vzdálenostní mapu na úroveň 

ulic (vrcholy) 

2) ze svých interních databází vytvořit datový soubor, který by obsahoval potřebná 

data k tvorbě prvotních, statických tras, jako jsou přesné adresy vrcholů, objemy 

zásilek na doručení v daných vrcholech a další potřebné údaje sloužící k tvorbě 

trasy. Soubor dat by se vytvářel každý den na základě aktuálních dat 

3) naprogramovat či zakoupit aplikaci, která by dokázala na základě bodu 1) a 2) 

určit kurýrovi optimální trasu na obsluhu všech předem známých vrcholů  

4) zakoupit GPS navigace do každého vozidla, do kterých by se trasy vytvořené 

aplikací nahrávaly 

 Aplikace pro tvorbu trasy by zároveň pomocí vkládací metody dynamicky 

aktualizovala trasu tak, aby bylo možno do trasy zakomponovat nově příchozí 

požadavky na obsluhu jednotlivých vrcholů. Pokud by došlo k aktualizaci trasy, 

aplikace by automaticky odeslala do GPS navigace novou, optimalizovanou trasu. 

Zároveň by aplikace musela umět zpětně vyhodnotit trasu z navigace pro možnost 

úpravy jednotlivých parametrů tak, aby docházelo k co nejefektivnější dynamické 

optimalizaci trasy a kurýr neprojížděl některé cesty zbytečně.  

 Aplikace by každý den na základě souboru dat, který by obdržela z databáze dat, 

vytvořila trasu pro obsluhu předem známých vrcholů. Ta by byla opticky zkontrolována 

dispečerem pro případ, že by data o jednotlivých zásilkách ze systému nebyly korektní. 

Pokud by vše bylo v pořádku, tak by se trasa nahrála do GPS navigace příslušného 

vozidla. V případě, že by některé údaje nebyly správné, měl by dispečer možnost tyto 

údaje opravit a následně by aplikace trasu znovu přepočítala tak, aby bylo dosaženo její 

optimální varianty. 
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5 Závěr 

 Cílem této práce bylo navrhnout statickou rozvozovou a dynamicky se měnící 

svozovou trasu pro přepravní společnost, která disponuje nehomogenním vozovým 

parkem. Při samotné realizaci výpočtu bylo nutné přihlížet jednak k faktorům, jako jsou 

ujetá vzdálenost či čas strávený na trase, ale i k průběžně se měnícímu zaplnění 

nákladového prostoru vozidla. Dle objemu zásilek, jež bylo potřeba ve vybraný den 

doručit, byl zvolen typ vozidla, který tuto trasu obslouží. Současně s tím bylo 

uvažováno s průměrným denním objemem zásilek, který je v oblasti vyzvedáván 

z důvodu ponechání rezervního prostoru v nákladovém prostoru vozidla.  

 Statická část trasy je navržena pomocí metody optimálního trasování – Clarke –

Wrightovy metody. Tato metoda zároveň přihlíží k zaplnění nákladového prostoru 

vozidla. Zároveň jsou vypočteny časy, kdy kurýr opouští jednotlivé obsloužené vrcholy. 

Tyto časy slouží jako stěžejní údaje při dynamické úpravě trasy. Dynamická úprava 

trasy byla provedena pomocí vkládací metody, kdy dle příchozího času požadavku na 

obsluhu vrcholu, je adresa vrcholu porovnána s ostatními, dosud neobslouženými 

vrcholy. Tento nový vrchol je zařazen mezi tu dvojici stávajících vrcholů, u nichž 

dochází k minimálnímu prodloužení trasy. Tímto způsobem je dynamicky upravena celá 

trasa. 

 Předpokladem práce bylo, aby navržená trasa byla kratší, či v krajním případě 

stejně dlouhá, jako skutečná trasa, jež kurýr ve zvolený den absolvoval. Tento 

předpoklad je splněn. Při porovnání navržené trasy se skutečně ujetou trasou (tzv. 

tourplan), která byla poskytnuta společností DHL Express, je dosaženo výsledku, kdy 

navržená trasa vychází kratší o 14,4 km. V modelový den to znamená úsporu 7,3% z 

celkově ujeté vzdálenosti a kurýr ji obslouží o 36 minut rychleji oproti reálně ujetému 

času. Při součtu objemu jednotlivých zásilek, které jsou v modelový den do vozidla 

naloženy, vychází, že kurýr musel trasu obsloužit s typem vozidla VW Crafter. Tato 

volba vozidla byla ověřena i při výpočtu. 

 Společnost DHL Express má Českou republiku rozdělenu do 121 oblastí. 

Některé oblasti jsou pouze části krajských měst, z toho důvodu zohledníme průměrnou 

denní úsporu na 10 km na každou ze 121 oblastí. Roční úspora pak vychází na celkovou 

částku 1.351.136,- Kč v ČR. V poslední části této práce navrženy jednotlivé kroky, 

které vedou k zavedení automatizace tohoto výpočtu a jeho implementace do procesů 
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společnosti DHL Express tak, aby došlo k požadované úspoře provozních nákladů. Při 

rostoucí cenně pohonných hmot by úspora každý rok narůstala, je ale potřeba kalkulovat 

s vysokou prvotní investicí. 
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