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Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-391417

Dı́lo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
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Datum staženı́: 23.05.2023
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1. Úvod 



Předložená metodika je jedním z výstupů aplikovaného výzkumu projektu NAKI 

(DF11P01OVV24) „Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů kultury 

v prostředí národní a evropské ekonomiky“. V zadání celého projektu NAKI je zaměření této 

metodiky evidováno pod pracovním názvem „Metodika pro podnikatele a manažery 

neziskových organizací ve sféře kultury, uplatnitelná při organizaci kulturních akcí, při tvorbě 

logistických systémů kulturních institucí, při využití kulturního potenciálu měst a regionů“. 

Řešitelským týmem projektu NAKI byla Katedra logistiky Fakulty podnikohospodářské 

Vysoké školy ekonomické v Praze, vedoucím řešitelského týmu logistiky byl prof. Ing. Petr 

Pernica, CSc. 

 

2. Cíl metodiky  

Hlavním cílem metodiky je přínos k úsporám času a k hospodárnosti prostřednictvím 

řešení logistických problémů v rámci vlastní nezávislé činnosti subjektů sektoru kultury. 

Metodika je  prvé řadě vedena snahou pomoci v řešení aktuálních logistických problémů těm 

subjektům kultury, pro něž tyto problémy nemají v rámci jejich vlastní nezávislé 

činnosti marginální postavení.  

Dílčím cílem metodiky je zvýšení úspěšnosti projektů, a to jejím využitím při přípravě 

kroků, jež předcházejí podání projektů, anebo budou následovat po jejich udělení, a 

prokazatelně vedly nebo povedou k lepšímu hospodaření se získanými prostředky. 

Zřizovatelům může metodika sloužit k podpoře kontroly racionality procesů probíhajících 

v těchto organizacích.  

 

 

3. Hlavní principy metodiky 

Metodika je zpracována ve dvou okruzích: 

❖ První okruh zprostředkuje informace strategického významu pro rozvoj kulturního 

potenciálu na území České republiky, týkající se dopravní dostupnosti kulturních 

cílů. Navazuje metodikou navrhování funkčních změn v okolí kulturních zařízení a 

vyhodnocování dopadů změn na návštěvnost kulturních zařízení v prostředí 

velkých měst.  

Umožňuje exaktní stanovení hranic pěší zóny s přihlédnutím k možnostem dopravní 

obsluhy a pěší dostupnosti kulturních cílů nacházejících se na řešeném území, nebo 

volbu vhodné lokality pro umístění kulturního zařízení, a dále vyhodnocení 

potenciálních dopadů projektu pěší zóny nebo polyfunkčního uspořádání uliční sítě na 

návštěvnost daného zařízení. Analytický podklad může sloužit managementům 

kulturních organizací k projednávání změn s orgány městské správy. Metodika je 

určena bez rozdílu všem subjektům kultury působícím ve velkých městech, jichž se 

dotýkají nebo mohou dotknout uváděné změny. 

 

❖ Druhý okruh obsahuje soubor provázaných metod k řešení vybraných dílčích 

logistických problémů, jež se vyskytují v provozu většího počtu organizací ve sféře 

kultury, především střední velikosti, z nichž byla dána přednost muzeím a 

knihovnám.  

Jedná se: (1) o problémy přepravní kapacity a manipulace v rámci kontinuálních i 

jednorázových procesů přepravy, například mezi hlavní budovou a depozitářem větší 

knihovny, anebo při stěhování sbírkových fondů muzea nebo knihovny, vyvolaném 



rekonstrukcí provozní budovy instituce, anebo jejím novým umístěním, o přepravu 

exponátů k rozsáhlejší výstavě nebo nově zřizované expozici, (2) o návrh muzejního 

depozitáře nebo hlavního skladu či depozitáře knihovny. 

Řešení těchto logistických problémů není nutno vázat na rozčlenění organizací podle 

velikostního hlediska. 

 

 

4. Dopravní dostupnost kulturních cílů. Metoda k vyhodnocení dopadů 

zamýšlených změn v okolí kulturních zařízení na jejich návštěvnost 

 

4. 1 Dopravní dostupnost kulturních cílů na území České republiky 

Dopravní dostupnost je jedním z klíčových logistických předpokladů návštěvnosti 

kulturních cílů. Významná je její determinovanost dopravními osami tvořenými 

multimodálními koridory, resp. hlavními tahy železniční, dálniční a silniční sítě, kolem nichž 

se formují rozvojové oblasti a rozvojové osy. Dokumentujeme je ve vztahu k dálniční a 

silniční síti, která má dominantní postavení:  

 

Obr. 1 Vztah rozvojových oblastí a os k dálniční a silniční síti ČR1 

 

Významná z hlediska dopravní dostupnosti jednotlivých cílů je doba nutná k jejich dosažení 

ze spádových oblastí. Ztotožníme-li tyto cíle s centry osídlení, půjde o vztahy znázorněné 

následujícími mapkami: 

                                                 
1 Pramen: Politika územního rozvoje České republiky. Viz: Brno: Příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj, 

3/2006, s. 8, ISSN 1212-0855. 



 

 

Obr. 2 Dopravní dostupnost center2 

 

 

Obr. 3 Dostupnost center individuální automobilovou dopravou do 30 minut3 

 

Patrné jsou nerovnoměrnosti pokrytí území, nicméně převážná většina obyvatel žije na území 

funkčních městských regionů a v zónách dobré časové dostupnosti, což může příznivě 

ovlivňovat návštěvnost kulturních cílů ležících na území městských regionů, resp. totéž 

                                                 
2 Pramen: Strategy for Regional Polycentric Urban System in Central – Eastern Europe Economic Integrating 

Zone (RePUS). In: MAIER, K., DRDA, F.,  MULÍČEK, O., SÝKORA, L. Dopravní dostupnost funkčních 

městských regionů a urbanizovaných zón v České republice. Brno: Urbanismus a územní rozvoj, 3/2007, s. 75–

80.  
3 Týž pramen. 



platí obráceně o dostupnosti cílů v jejich okolí. Týká se to Prahy, Brna, Plzně, Ostravy, 

Liberce, Olomouce, Hradce Králové s Pardubicemi a Zlína. Tato města mohou mít dobrou 

budoucnost, což může napomoci i rozvoji kulturního potenciálu, ovšem za předpokladu, že 

tento proces bude provázen odpovídajícím rozvojem dopravní infrastruktury.  

Problém představuje existence „hluchých míst“ v dopravní dostupnosti, a to nejen 

v pohraničních oblastech, ale i kolem rozvojových oblastí (kolem Prahy) a na hranicích krajů 

(zejména Středočeského a Jihočeského), tzv. vnitřních periférií. Jde o souvislá, převážně 

pásmová území, která se hospodářsky nerozvíjejí, vylidňují se a jejich obyvatelstvo stárne, 

chudne a ztrácí zájem o vzdělání i životní motivaci vůbec. Narůstají tam specifické sociální 

problémy, spojené s exkluzí. Kromě zhoršené dopravní dostupnosti mají slabší technickou a 

sociální infrastrukturu a starší, chátrající bytový fond.4 Důsledky jejich existence pro rozvoj 

kulturního potenciálu jsou evidentní. Zatímco v oblastech s dobrou dopravní dostupností 

existují možnosti multiplicity voleb nejen u pracovních příležitostí a služeb, ale rovněž 

v případě využití nabídky kulturních příležitostí, v oblastech se špatnou dopravní 

dostupností jsou tyto možnosti omezené.   

K dalším poznatkům vedly provedené analýzy: 

analýza vztahu návštěvnosti kulturních objektů a lidnatosti krajů prokázala, že:  

o rozsah participace na sledovaných kulturních aktivitách v hranicích krajů obecně 

nekoresponduje s počtem obyvatel krajů; 

o existuje významné rozpětí v návštěvnosti kulturních cílů mezi dominantními kraji; 

většina ostatních krajů vytváří shluky, v nichž rovněž existuje rozpětí mezi hodnotami 

návštěvnosti, i když menší;  

o neplatí, že týž kraj má stejné postavení z hlediska návštěvnosti různých kategorií 

kulturních objektů;  

analýzou vztahů mezi návštěvností a výší příjmů: 

o nebyla zjištěna jednoznačná vazba mezi výší příjmu obyvatel krajů a jejich participací 

na kulturních aktivitách, naopak, existují značné rozdíly v návštěvnosti kulturních cílů 

mezi kraji se srovnatelnými příjmy jejich obyvatel; 

analýza vztahů návštěvnosti a intenzity cestovního ruchu prokázala, že: 

o odpovídající vazbu mezi intenzitou cestovního ruchu a návštěvností památek, kromě 

Prahy, lze nalézt pouze u tří krajů (Středočeského, Jihočeského a Jihomoravského);  

o u expozic a výstav takováto vazba existuje, opět s výjimkou Prahy, pouze u dvou krajů 

(Středočeského a Jihomoravského); 

o u výstav v galeriích a výstavních síních, jakož i u divadelních představení pro dospělé 

vazba mezi návštěvností a intenzitou cestovního ruchu v kraji není prokazatelná. 

Všechny analýzy potvrdily zcela mimořádné postavení Prahy.5 

S těmito determinujícími faktory a poznatky je třeba počítat v podnikatelských 

záměrech u všech subjektů kultury, jež jsou závislé na dopravní dostupnosti. 

 

                                                 
4 Problematikou se zabývá Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity 

Karlovy spolu s Ústavem rozvoje stavebnictví. 
5 Výsledky analýz jsou dostupné v sérii studií publikovaných řešitelem na www.mistnikultura.cz 



4. 2 Exaktní vymezení pěší zóny ve městě, vyhodnocení dopadů 

zamýšlených změn v okolí kulturních zařízení na jejich návštěvnost 

Exaktní postup spočívá v analýze zdrojů a cílů pěšího provozu, vázaných na zastávky městské 

hromadné dopravy a parkoviště individuální automobilové dopravy a v analýze kumulativních 

hodnot intenzit pěšího provozu (viz připojená schémata). Lze jím stanovit hranice pěší zóny 

s přihlédnutím k možnostem dopravní obsluhy a pěší dostupnosti kulturních cílů 

nacházejících se na řešeném území, resp. zvolit vhodnou lokalitu pro umístění nového 

kulturního objektu, anebo vyhodnotit potenciální dopady projektu pěší zóny nebo 

polyfunkčního uspořádání uliční sítě na návštěvnost daného zařízení popřípadě kulturní 

akce. Může být analytickým podkladem k požadavkům na změny ve vedení tras a v 

rozmístění zastávek městské hromadné dopravy či parkovišť, jež mají význam pro 

dostupnost kulturních cílů v daném území. 

Postup lze použít v případě všech provozních objektů kulturních organizací, tedy památek, 

muzeí, galerií a výstavních síní, památníků, divadel, koncertních síní, knihoven ad., a 

navázat tak na poznatky o dopravní dostupnosti, týkající se Prahy, Brna, Plzně, Ostravy, 

Liberce, Olomouce, Hradce Králové, Pardubic a Zlína, popřípadě dalších měst, jako Českých 

Budějovic, Jihlavy, Ústí nad Labem nebo Karlových Varů.  

Měly by se jím řídit všechny zúčastněné strany – nejen kulturní organizace, ale též ostatní 

podnikatelské subjekty (poskytovatelé služeb ve sféře maloobchodu, stravování, ubytování a 

d.), orgány městské správy, provozovatelé městské veřejné dopravy a komunálních služeb 

(nutná je rovněž součinnost policie a složek záchranného systému). 

 

           

Obr. 4 Analýza zdrojů pěšího provozu6                 Obr. 5 Analýza pěší dostupnosti území 

                                                                                          z autobusových zastávek                                                                                                              

                                                 
6 Použity jsou výsledky z aplikace v městě Bolton, Velká Británie. 



            

Obr. 6 Analýza pěší dostupnosti území                Obr. 7 Analýza pěší dostupnosti území 

           ze zastávek kolejové dopravy                                parkovišť osobních automobilů 

 

            

Obr. 8 Souhrnné hodnoty získané analýzami       Obr. 9 Návrh pěší zóny se zdroji pěšího 

                                                                                                 provozu a škálou hodnot: 

                                                                                                 1 – autobusové zastávky 

                                                                                                 2 – zastávky kolejové dopravy 

                                                                                                 3 – parkoviště 

                                                                                                 4 – pěší vstupy 

                                                                                                 5 – podíl zdroje pěšího provozu    

                                                                                                       (%) 

Kulturním organizacím s provozními objekty nacházejícími se na dotčeném území, 

doporučuje se pečlivě sledovat a připomínkovat návrh vybavení pěší zóny, podle 

následujících kritérií: 

o vyřešení zbytné dopravy v širším území města a návazného vytvoření soustavy 

objízdných tras pro nezbytnou dopravu;  



o vymezení hranic území pěší zóny vycházejícího z uvedených exaktních analytických 

podkladů;  

o respektování vnímání místa (genia loci) obyvateli a návštěvníky včetně jeho 

symbolického významu; 

o zajištění dobré dopravní dostupnosti pěší zóny, především městskou hromadnou 

dopravou, a to tangenciálním vedením linek při okrajích zóny; hlavní cíle na území 

zóny by neměly být od zastávek vzdálené v zásadě více než 500 metrů;  

o řešení dopravy v klidu ve formě kapacitních parkovišť při okrajích zóny; platí zde 

stejný limit docházkové vzdálenosti jako u zastávek městské hromadné dopravy; 

o vhodné polohy objektů, které na sebe váží největší rozsah nákladní i osobní 

dopravní obsluhy, jako obchodní domy nebo větší hotely, na okrajích pěší zóny; 

vedení obslužných komunikací k nim mimo pěší zónu (zadem) – každá překážka 

pěšímu pohybu působí destruktivně a je krajně nežádoucí;  

o vyřešení dostupnosti všech velkých objektů kulturních, jejichž ideální poloha je 

v centru pěší zóny, jako divadel, koncertních síní, muzeí a galerií, které potřebují čas 

od času přepravu kulis, výstavních artefaktů ad., pro nákladní vozidla (mnohdy velkých 

rozměrů) a vyřešení manipulace při vykládce a nakládce těchto vozidel (včetně 

bezpečnostních opatření u cenných artefaktů);  

o blízkosti divadel a jiných kulturních objektů s větším nárazovým pohybem 

návštěvníků vůči zastávkám městské hromadné dopravy, zajištění dostatečných 

parkovacích kapacit a v ideálním případě přístupnosti vozidlům taxislužby; 

o podřízení dopravní obsluhy všech obchodů, restaurací a dalších provozních jednotek 

na území pěší zóny časové segregaci (režimu tzv. nočního zásobování);  

o promyšleného rozmístění jednotlivých cílů pěších cest s ohledem na jejich 

rozmanitost a atraktivitu i množství návštěvníků a časové využití (eliminace 

„hluchých míst“, přednost menším obchodům, restauracím a dalším podnikům místo 

velkým monofunkčním kancelářským objektům – skladba funkcí by měla být co 

nejpestřejší, provoz v co nejdelším časovém rozpětí); 

o respektování hierarchizace tras a napomáhání prostorové orientaci v zóně dlažbou 

a vybavením, přítomnosti míst vhodných k zastavení a odpočinku; dostatečné odolnosti 

vybavení vůči vandalům; 

o pamatování na sezónní (vánoční aj.) trhy, pouliční hudebníky či divadlo apod.;  

o uspořádání umožňujícího průjezd sanitním, policejním, hasičským a popelářským 

vozidlům, usnadňujícího úklid a zimní údržbu. 

 

 

5. Metody vhodné k řešení vybraných dílčích logistických úloh spojených s 

přepravou a uchováváním sbírkových fondů muzea nebo knihovny 

 

5. 1 Stanovení denní přepravní kapacity 

pro kontinuální a pravidelné procesy přepravy, například mezi hlavními budovami a 

depozitáři velkých knihoven, anebo pro jednorázovou přepravu – stěhování sbírkových 

fondů muzea nebo knihovny, vyvolané rekonstrukcí provozní budovy instituce, anebo 

jejím novým umístěním.  

 



K tomuto účelu lze použít vzorec: 

                                                          𝑃𝑣 =  
𝑄𝑑

𝑁𝑣 .  𝑡𝑜
⁄

𝑡𝑝𝑣
,  

kde:  Pv – potřebný počet vozidel, Qd – přepravní množství (v tunách, m3, paletových 

jednotkách apod. na den), Nv – užitečná hmotnost (nosnost; v tunách) nebo ložný prostor (v 

m3, paletových jednotkách) disponibilních vozidel, to – doba na jeden obrat (v hod.) a tpv – 

doba provozu na vozidlo a den, přičemž doba na jeden obrat sestává z dílčích dob nakládky, 

jízdy (závislé na vzdálenosti a jízdní rychlosti), vykládky a ostatních činností řidiče včetně 

přestávek.  

 

5. 2 Ekonomické vyhodnocení variant ložných operací7  

při jednorázové přepravě určitého množství sbírkových předmětů mezi budovou muzea 

a depozitářem v souvislosti s rekonstrukcí budovy, jednorázové přepravě exponátů 

k rozsáhlejší výstavě nebo nově zřízené expozici, jednorázové přepravě knihovních 

fondů vyvolaná přestěhováním knihovny do jiné budovy, nebo pravidelné (kyvadlové) 

přepravě, například knih mezi ústřední budovou knihovny a depozitářem. 

Modelová situace: mezi dvěma objekty mají být přepravovány předměty v kartonech 

(přepravkách) o hmotnosti 28 kg, a to nákladním automobilem, jehož ložná kapacita je 560 

kartonů; oba objekty mají být k ložným operacím shodně vybaveny. 

V úvahu přichází šest variant ložných operací: 

 

VARIAN- 

TA 

 

MANIPU- 

LAČNÍ 

JEDNOTKY 

PŘEPRAVNÍ 

JEDNOTKY 

 

ZPŮSOB 

MANIPULACE 

 

TECHNICKÝ 

PROSTŘEDEK 

 

 

RAMPA 

 

POČET 

PRACOVNÍKŮ 

V JEDNOM 

OBJEKTU 

 

 

I 

 

kartony 

 

kartony 

ruční  

á 5 kartonů 

rudl 

 

 

ano 

 

4 

 

II 

 

 

kartony 

 

 

kartony 

 

ruční 

á 1 karton 

 

teleskopický 

pásový nebo 

laťový 

dopravník 

 

ne 

 

 

4 

 

 

III 

 

 

kartony 

 

paletové 

jednotky 

 

mechanizova- 

ný a ruční 

 

čelní 

vysoko-

zdvižný 

vozík 

 

ne 

 

 

3 

 

                                                 
7 Ložnými operacemi se rozumí nakládka a vykládka ve výchozím a koncovém místě přepravy. 



 

IV 

 

 

 

kartony 

 

 

paletové 

jednotky 

 

 

mechanizova- 

ný a ruční 

 

 

ručně vedený 

akumulá-

torový 

nízko-

zdvižný 

vozík 

 

ano 

 

 

 

3 

 

 

 

 

V 

 

 

paletové 

jednotky 

 

 

 

paletové 

jednotky 

 

 

 

mechanizova- 

ný a ruční 

 

 

čelní 

vysoko-

zdvižný 

vozík a  

ruční  

nízko-

zdvižný 

vozík 

 

ne 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

VI 

 

paletové 

jednotky 

 

paletové 

jednotky 

 

 

mechanizovaný 

ručně vedený 

akumulá-

torový 

nízko-

zdvižný 

vozík 

 

ano 

 

 

1 

 

 

Ekonomické vyhodnocení variant ložných operací 

 

UKAZATEL 

                                                          VARIANTA 

I II III IV V VI 

potřeba času 

(min.) 

 

408 

 

100 

 

115 

 

100 

 

30 

 

30 

 

náklady 

(%) 

 

100,00 

 

23,09 

 

21,25 

 

17,08 

 

4,47 

 

3,78 

 

Do nákladů byly zahrnuty: náklady na vybavení obou objektů rampami na pořízení a provoz 

technických prostředků pro provádění ložných operací, na pracovníky, dále náklady na 

potřebný počet palet a náklady na prostoje automobilu během nakládky a vykládky. 

Z ekonomického vyhodnocení je patrné, že nejvýhodnější je varianta založená na úplné 

paletizaci při vybavení obou objektů rampami. 

 



5. 3 Návrh muzejního depozitáře, hlavního skladu nebo depozitáře 

knihovny 
 

Postup navrhování je veden z technologického hlediska. Je použitelný pro fundus – 

depozitáře muzeí nebo pro sklady knihovních fondů větších knihoven ad. Může být 

použit rovněž pro fundus instructus – sklady kulis či rekvizit větších divadel, pro sklady 

filmových ateliérů aj.  

Postup je určen muzeím a knihovnám připravujícím zřízení depozitáře, a to ke 

kvalifikovanému vypracování zadání pro profesionální projektový ateliér, k součinnosti 

s projektanty a ke kontrole projektových prací zadavatelem. 

 

Zpracování návrhu (projektování) provozu muzejního depozitáře nebo skladu knihovního 

fondu je sledem kroků: (1) shromáždění výchozích údajů, (2) volby technologie, (3) návrhu 

limitního – ideálního objektu, rozboru doplňkových údajů a vypracování projektového 

návrhu, (4) stanovení potřebného počtu technických prostředků, nezakládá-li se výlučně na 

ruční manipulaci, (5) ekonomického vyhodnocení návrhu. 

Návrh se zpracovává ve variantách. Ze stavebního a technologického hlediska se volí 

jednoúčelový nebo víceúčelový objekt. Jednoúčelové skladové objekty mohou být vhodné 

pro hlavní sklady větších knihoven, víceúčelové pro muzejní a knihovní depozitáře. 

 

 

HLEDISKO 

 

              SKLADY KUSOVÝCH MATERIÁLŮ – STAVBY 

              JEDNOÚČELOVÉ                   VÍCEÚČELOVÉ 

UPLATNĚNÍ:  pro skladovací výšku od cca 12 m 

do cca 40 m 

pro skladovací výšku do cca 12 m 

TECHNOLOGIE: 

 

 

 

většinou zakladačová s možností 

automatizace; je rozhodujícím 

faktorem 

většinou vozíková; pružná, do určité 

míry přizpůsobitelná stavebnímu řešení 

(světlé výšce, roztečím svislých 

stavebních konstrukcí) 

STAVBA:  výškové regály jsou zároveň 

nosnou konstrukcí střechy a 

obvodového pláště; podíl 

stavebně – energetických nákladů 

na celkových investicích je 25 % 

až 50 % 

halové jednopodlažní stavby s podílem 

stavebně – energetických nákladů na 

celkových investicích 60 % až 80 % 

 

MOŽNOST 

ZMĚN:  
změna regálů znamená zrušení 

stavby 

 

snadná – jedná se o univerzální nebo 

variabilní objekty; životnost stavební 

konstrukce zpravidla převyšuje 

životnost regálů a významně převyšuje 

životnost skladových vozíků 

 

 



V přehledu: 

Materiál jako obecný termín označuje jakékoli hmotné předměty (zde v pevném skupenství, kusové), 

přemísťované a skladované jednotlivě nebo hromadně jako volně ložené, anebo v podobě manipulačních, 

skladovacích či přepravních jednotek (vytvořených zpravidla na bázi palet, přepravek, ukládacích beden, kartonů 

ad.). 

Skladovou technologií se rozumí způsob skladování včetně technologického postupu, který je určen druhem 

skladovacích jednotek, druhem skladového zařízení (např. regálů) a druhem obslužného manipulačního 

prostředku (nejčastěji vysokozdvižných vozíků nebo regálových zakladačů). 

Stavebně-energetické (investiční) náklady jsou náklady na stavbu (na podlahy, obvodový plášť, střešní 

konstrukci, příčky, požární ochranu, strojovny a rozvody vytápění či chlazení, klimatizace a další). 

Technologické (investiční) náklady jsou náklady na technologickou část stavby (na veškeré strojní zařízení 

skladu včetně regálů a další). 

Provozní náklady zahrnují náklady na odpisy, údržbu, energii (osvětlení, vytápění, spotřebu elektrické energie 

při dobíjení akumulátorů vozíků apod.) a náklady na mzdy. 

Poznámky: 

U skladů větších knihoven se ve světě uplatňuje zakladačová technologie – tu je však, při nižších výškách 

skladování, možné vložit i do stavebně autonomního objektu; navíc zpravidla nejde o solitérní skladové haly, ale 

o sklady integrované do polyfunkčních objektů knihoven, umístěné zpravidla v jejich podzemí. Na rozdíl od 

hospodářské sféry, nemá smysl uvažovat o situaci, kdy sklad je po několika letech amortizován, stržen a 

nahrazen novým, postaveným popřípadě v jiné, momentálně výhodnější, lokalitě.  

Výchozími údaji pro návrh, jež je třeba znát, jsou: 

• skladované množství (m3, t nebo kg); z něho se odvozuje kapacita skladového zařízení 

(regálů) a tudíž i velikost skladu (depozitáře); 

• obrat (m3, t nebo kg za rok); ovlivňuje potřebnou manipulační kapacitu skladových 

vozíků, regálových zakladačů ad., obsluhujících skladové zařízení, a kapacitu 

dopravních prostředků pro dopravu uvnitř objektu; na rozdíl od skladů knihoven, pro 

muzejní depozitáře tento ukazatel nemá větší praktický význam; 

• počet obrátek skladu (v m3 apod. za rok); udává, kolikrát za rok se skladovaný 

materiál obmění; platí pro něj totéž, co pro předcházející ukazatel; v případě 

knihovních skladů spíše než o obměnu jde o cyklický oběh v uzavřeném okruhu, 

procesy akvizice a vyřazování mají na obměně menší podíl; 

• skladované množství (velikost zásoby) v jedné sortimentní položce; má vliv na 

charakter skladového zařízení (regálů); 

• velikost a četnost jednotlivých příjmů a výdajů; má vliv na charakter prostředků pro 

dopravu uvnitř objektu; nemá větší význam pro depozitáře. 

 

Skladové zařízení a jemu příslušející obsluha charakterizují skladové soustavy, a to: 

 

pro nepaletizovaný (kusový) materiál: 

 

SKLADOVÉ ZAŘÍZENÍ OBSLUHA SKLADOVÉHO ZAŘÍZENÍ 

policové regály ruční manipulace 

patrové policové regály ruční manipulace 

 

pro paletizovaný materiál: 

SKLADOVÉ ZAŘÍZENÍ OBSLUHA SKLADOVÉHO ZAŘÍZENÍ 

řadové paletové regály čelní vysokozdvižný vozík nebo retrack 

podlahové blokové stohování (bez regálů) čelní vysokozdvižný vozík 

přesuvné řadové regály čelní vysokozdvižný vozík 



 

pro materiál v ukládacích bednách: 

SKLADOVÉ ZAŘÍZENÍ OBSLUHA SKLADOVÉHO ZAŘÍZENÍ 

řadové regály regálový zakladač (automatický) 

 

Rozmístění zásob ve skladu může být: 

• druhové, kdy pro každou část sortimentu je trvale vyhrazeno určité místo, což je 

přehledný způsob, vhodný hlavně ve skladových soustavách s ruční obsluhou 

skladového zařízení; je vhodné v muzejních depozitářích pro všechny druhy 

materiálu; 

• záměnné (náhodné), při němž se skladovací jednotky zakládají na nejbližší volné 

místo; tento způsob vede k dobrému využití kapacity skladového zařízení, avšak 

uskladňování a vyskladňování musí být řízené počítačem; je možné v 

automatizovaných skladech knihoven se skladovacími jednotkami na bázi ukládacích 

beden; 

• podle souborů (na základě komplementarity), kdy se vychází z reality obvyklého 

společného vyskladňování dotyčných položek (ve formě zkompletovaných souborů 

mohou být již i skladovány); je účelné v divadelních skladech kulis a rekvizit – 

soubory lze vytvářet pro jednotlivé inscenace na bázi palet, roltejnerů nebo 

stohovatelných přepravek opatřených podvozky, přemísťování mezi skladem a 

jevištěm je z hledisek časové a manipulační náročnosti velmi racionální, uspořádání ve 

skladu je přehledné, kontrola je snadná). 

 

Po volbě vhodné skladové technologie následuje jako další krok navržení limitního – 

ideálního skladu (skladového jádra).  

Vychází z obdélníkového půdorysu skladu, jehož šířka B (v metrech) se pro sklad 

paletizovaného materiálu vypočítá ze vzorce: 

   

                                                          B =  √
P .mL .  mB

4 n
 ,           

kde: P – počet paletových míst, mL, mB – modul (je dán například zakládáním paletových 

jednotek do řadových regálů, podélně nebo příčně, a tomu odpovídajícím užitým druhem a 

typem manipulačního prostředku, například vysokozdvižného vozíku podepřeného, čelního 

nebo retrack), n – počet paletových jednotek uskladněných ve sloupci regálu nad sebou (počet 

podlaží regálu). 

Pro výpočet délky skladu L (v metrech) se užije vztah: 

                                                    L =  
P .  mL .  mB

2 n .  B
 .           

Ideální skladové jádro je třeba doplnit o manipulační uličky. Jejich počet je dán podílem: 

                                                            U =  
B

mB
 .           

Layout skladového jádra je třeba doplnit o plochu příjmu a plochu expedice. 



Sklady lze projektovat metodou skladebných modulů: ty jsou pojaty jako jednotky 

technologického dispozičního uspořádání skladového zařízení a je obsluhujících strojů do 

vybraných stavebních konstrukcí; prostor skladebných modulů je vymezen roztečemi svislých 

stavebních konstrukcí a světlou výškou modulů přiřazených hal. Tím je umožněno řešení ve 

variantách s regály různých konstrukcí a výšek a s různými obsluhujícími stroji (skladovými 

vozíky, regálovými zakladači). Moduly jsou postupně skládány do většího celku až do 

naplnění požadované kapacity skladu a poté je z nich vybrána nejvhodnější varianta 

s ohledem na investiční náklady na 1 m3 materiálu. 

Navazujícím krokem je volba vhodné soustavy vychystávání a kompletace, jež se týká 

pouze skladů knihoven. Řídí se: charakterem materiálových položek, tj. počtem položek, 

fyzickými vlastnostmi materiálu, velikostí obratu a velikostí a četností výdejů (event. příjmů), 

a dále počtem výstupních (event. vstupních) míst materiálu ze skladu (do skladu). 

Od soustavy je požadováno splnění zadané funkce při minimálních nákladech na kompletaci 

jednotky množství, minimální plošné náročnosti a maximální rychlosti a pohotovosti procesu. 

 

Ve vztahu ke způsobům vychystávání a kompletace se řeší toky materiálu ve skladovém 

objektu buď jako pohyb člověka za materiálem, anebo jako pohyb materiálu za člověkem. 

Tyto alternativy mají zásadní význam u knihoven, a to jako řešení obsluhovaných skladů, do 

nichž čtenáři nemají přístup a skladové manipulace provádějí pracovníci knihovny, přičemž 

se může jednat o individuální vychystávání, při němž pracovník obchází regály ve skladovém 

jádru a vyskladňuje jednotlivé položky vyžádané čtenáři, anebo o hromadné vychystávání 

z automatizovaného skladu, kdy k pracovníkovi na jeho pracoviště přicházejí celé skladovací 

prostředky (ukládací bedny), z nichž vybírá požadované položky. U menších knihoven nebo 

specializovaných oddělení se uplatňuje forma pohybu člověka za materiálem, v tomto případě 

čtenářů za knihami, které jsou jim volně přístupné v samoobslužných skladech. 

 

Uplatňují se přitom tyto zásady manipulace s materiálem (které mají univerzální platnost): 

o vyhnout se křížení cest, 

o materiál přemísťovat optimální rychlostí a plynulým pohybem, 

o přemísťování materiálu řešit pokud možno ve stále stejné výškové úrovni,  

o vyvarovat se neúčelných manipulačních úkonů, 

o minimalizovat ruční manipulaci, 

o toky materiálu řešit tak, aby se co nejvíce šetřila plocha, 

o používat vhodné manipulační, skladovací a přepravní jednotky, které usnadňují další 

manipulaci (palety, roltejnery, ukládací bedny, přepravky apod.), 

o kontrolní operace provádět během přemísťování. 

 

Ekonomické hodnocení navržených variant skladu počítá s celkovými ročními náklady, 

jejichž složkami jsou: (1) náklady na stavební část skladů včetně pozemku (popřípadě nákladů 

na nájem objektu), (2) náklady na pořízení a provoz strojů (například vysokozdvižných 

vozíků) obsluhujících skladové zařízení (paletové regály) a provádějících vnitroskladovou 

dopravu, (3) náklady na mzdy řidičů strojů (řidičů vysokozdvižných vozíků) a skladových 

dělníků, (4) náklady na pořízení a provoz skladového zařízení. 

Vzorec pro výpočet celkových ročních nákladů (na příkladu menšího skladu paletizovaného 

materiálu, vybaveného jedním vysokozdvižným vozíkem) může být: 

K =  (B . L . N) + (kvf . Iv) + (Iv . Krp) + (Qs . Tvc . M) + (kpf . P . Ip), 



kde: K - celkové roční náklady, B, L - celková šířka a délka skladu, N - náklady na stavební 

část / nájemné na m2 za rok, kvf - koeficient pro výpočet ročních fixních nákladů vozíku, Iv - 

investice na pořízení vozíku, krp - provozní a režijní koeficient vozíku, Qs - průtok materiálu 

skladem (v paletových jednotkách za rok), Tvc - doba pracovního cyklu vozíku (v sekundách), 

M - náklady na mzdy řidiče vozíku (za sekundu), kpf - koeficient pro výpočet ročních fixních 

nákladů na paletizaci, P - počet paletových míst ve skladu (kapacita skladu v paletových 

jednotkách), Ip - investiční náklady na jedno paletové místo. 

 

Porovnání vypočtených celkových nákladů se zadáním bývá, avšak nemusí být posledním 

krokem: v případě příliš vysokých nákladů se postup vrací k volbě skladové technologie 

a její změnou se snaží celé řešení zlepšit8.  

V prostředí organizace ve sféře kultury je přirozeně třeba vzorec modifikovat podle její 

konkrétní situace9. 

Depozitáře a sklady organizací ve sféře kultury mají ve srovnání s firemními sklady řadu 

analogických znaků: například depozitář jako základní prostor muzea je skladem sbírkových 

předmětů, který je odborně spravován s důrazem na přesnou evidenci uložených předmětů 

včetně evidence jejich přemísťování uvnitř i vně depozitáře, na bezpečnost jejich uložení, na 

stabilizované podmínky a na snadnou přístupnost a manipulaci. Obdobně je tomu u skladů 

knihoven, divadel ad.  Zároveň lze konstatovat řadu specifik. 

Specifika u depozitářů mohou být vyvolána jak provozními potřebami, tak povinnostmi 

vyplývajícími z legislativy, a mohou se týkat: 

• odlišných charakteristik průtoku, resp. uchovávání se všemi důsledky pro prostorové 

uspořádání (layout) objektu, jeho vybavení a procesy v něm probíhající, 

• zabezpečení budov s ohledem na uchovávání sbírkových předmětů nevyčíslitelné 

hodnoty, pohybu osob, osobní odpovědnosti pracovníků, 

• větrání včetně filtrace vzduchu, vytápění a klimatizace včetně měření a regulace, 

• elektrických rozvodů, osvětlení, náhradních zdrojů elektrické energie,  

• rozvodů vody a kanalizace, 

• požární ochrany (rozvodů plynového hasebního média, jeho skladování, 

vzduchotěsnosti vymezených prostorů, oddělení jednotlivých prostorů), 

• plošného zatížení podlah, 

• identifikace, klasifikace a reklasifikace sbírkových předmětů, jejich inventarizace, 

revize stavu, 

• prostorového uspořádání (oddělení, zón) ve vazbě na organizační strukturu, 

• depozitárního fundusu (regálů aj. vybavení, včetně ochrany před prachem), 

• způsobu ukládání sbírkových předmětů (jejich obalů, skladovacích prostředků), 

                                                 
8 Uveďme příklad konkrétního skladu pomalu obrátkového paletizovaného zboží, obsluhovaného jedním 

podepřeným vysokozdvižným vozíkem v provedení se stojícím řidičem: zvýší-li se počet paletových míst ve 

sloupci regálu ze čtyř na šest, tedy zvýší-li se skladovací výška, vznikne úspora celkových ročních nákladů 

v rozsahu 25 %. 
9 Rozhodujícími nákladovými položkami u běžných podnikových skladů, jimiž zboží prochází s poměrně 

vysokou obrátkovostí, jsou náklady na průtok zboží skladem, tj. náklady na vykládku, vnitroskladovou dopravu, 

uskladňování, vyskladňování, kompletaci event. balení, nakládku, čili v zásadě na manipulaci se zbožím, 

zatímco roční výše nákladů na stavební části skladů (v přepočtu na jednu paletovou jednotku procházející 

skladem) jsou nízké – poměr těchto nákladových položek bývá (při obvyklé životnosti stavebních částí, regálů a 

vozíků a při běžném postupu jejich odepisování) kolem 80%:20%. Obdobný poměr lze očekávat u 

automatizovaných skladů velkých knihoven, zatímco u depozitářů je situace odlišná. 

 



• dočasného skladování nově nabytých sbírkových předmětů a předmětů vyjmutých pro 

badatelské, konzervační nebo výstavní účely, 

• manipulace a přepravy sbírkových předmětů uvnitř budov, přípravy k externí 

přepravě, ložných operací, 

• odborných činností souvisejících s provozem (příjmu, karantény, očišťování a 

konzervace sbírkových předmětů, skladování jimi používaných chemických látek 

včetně hořlavin), 

• badatelské prezenční činnosti, přípravy výstav, fotodokumentace a digitalizace 

sbírkových fondů, výpůjčních služeb, 

• pomocných provozů (skladování obalových materiálů a prostředků, umístění 

skladových vozíků, údržby), 

• úklidu,  

• desinfekce, desinsekce, deratizace. 

 

 

6. Závěr  

 

6.1 Uplatnění metodiky 
 

Uplatnění logistiky je součástí širšího procesu změn, probíhajícího od 80. let 20. století u 

podnikatelských subjektů v prostředí evropské ekonomiky a od 90. let rovněž u 

podnikatelských subjektů v české ekonomice. Tento proces je založen na řízení kvality a 

eliminaci dodatečné nápravy chyb, na procesním pohledu, na přechodu od řízení organizací 

funkčními specialisty k týmovému řízení, na sofistikované logistické podpoře procesů uvnitř 

organizace a mezi ní a jejími externími partnery (dodavateli a poskytovateli služeb) na jedné 

straně a zákazníky (recipienty) na druhé straně, a na spoluúčasti logistiky na tvorbě strategie. 

Přináší efekty ve formě úspor času a nákladů. Tyto změny představují značný rozvojový 

potenciál, v sektoru kultury dosud plně neuplatňovaný.  

První část metodiky zprostředkuje exaktní podklad k jednání mezi organizacemi 

v sektoru kultury a orgány územní a městské správy o řešení problémů, jež se významně 

dotýkají návštěvnosti kulturních cílů. Pro samy organizace ve sféře kultury poskytuje 

vodítko při rozhodování o alokaci jejich objektů či pořádaných akcí.  

Druhá část metodiky je zaměřena na vybrané problémové okruhy, které byly řešeny 

v počátcích využívání logistiky v jejích tradičních aplikačních oblastech, a to na přepravu, 

manipulaci a skladování, jež existují rovněž v řadě organizací v sektoru kultury, v prvé 

řadě u muzeí a knihoven. 

Všechny metodické postupy a vzorce jsou osvědčené lety profesionálního používání předními 

světovými projektovými a poradenskými organizacemi nebo poskytovateli logistických 

služeb. 

 

 



6.2 Cílové skupiny a růst produktivity u subjektů v sektoru kultury 
 

Při aplikaci jednotlivých částí předložené metodiky na dílčí problematiky subjektů kultury 

(muzeí a knihoven) existuje reálný předpoklad dosažení konkrétních efektů. Například 

v situaci nutné přepravy většího množství sbírkových předmětů, resp. knihovních fondů do 

depozitáře, vyvolané rekonstrukcí provozní budovy muzea či knihovny, anebo stěhováním do 

nového či rekonstruovaného objektu, lze optimalizovaným řešením nakládky a vykládky 

ušetřit až 96% celkových nákladů na tyto operace; racionalizací ložných operací a jejich 

zrychlením, zkracujícím na polovinu dobu připadající na jeden obrat nákladních automobilů 

provádějících přepravu, lze snížit počet potřebných automobilů o 50%; objednáním 

nákladních automobilů o nosnosti vyšší o 40 % lze redukovat jejich počet o 60% a výrazně 

uspořit náklady na dopravu. Volbou vhodné skladové technologie lze ušetřit až téměř 40% 

celkových nákladů na objekt skladu, což se týká skladů knih a muzejních depozitářů. 

V souladu s tím lze vymezit určení metodiky: 

A. primárně pro managementy organizací a podnikatelské subjekty činné v sektoru 

kultury, přednostně pro muzea a knihovny:  

A.1. ke zvyšování pružnosti a hospodárnosti vlastní nezávislé činnosti a návazně 

k posilování konkurenceschopnosti, 

A.2. k uplatňování v přihláškách grantových projektů a žádostech o dotace, podložených 

přesvědčivými doklady o efektivnosti již uskutečněných kroků resp. o účelnosti 

chystaných opatření, 

A.3. k doporučení k odborně fundovanému přístupu k diskusím s orgány krajů a měst o 

změnách v území, jež se dotýkají kulturních aktivit a fungování kulturních institucí 

působících na daném území;  

B. sekundárně pro zřizovatele těchto organizací ke kontrole racionality procesů v nich 

probíhajících; 
C. na úrovni doporučení pro orgány velkých měst k vytváření podmínek vhodných 

k rozvoji kulturního potenciálu v okruhu jejich působnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přílohy 

 

Příloha I 

I/1 Vazby procesů manipulace a přepravy k širším procesům výstavní 

činnosti 

Procesy se vztahují k zapůjčení výtvarného artefaktu do zahraničí.  

 

Přeprava multimodálního charakteru (kombinovaná silniční a letecká přeprava) je svěřována 

specializovanému poskytovateli logistických služeb, jenž je zpravidla i vlastníkem silničních 

dopravních prostředků. Přepravu zajišťuje v koordinaci a synchronizaci se zapůjčitelem, 

vypůjčitelem a leteckým dopravcem; zprostředkovává rovněž celní formality (k dílu musí být 

pojišťovnou vydán pojistný certifikát na podkladě údajů poskytnutých zapůjčitelem, 

opírajících se o znalecký posudek).  

Na základě objednávky zapůjčitele na přepravu a konkretizace jeho požadavků, poskytovatel 

zapůjčí nebo zhotoví speciální přepravní obal pro artefakt (o obalu rozhoduje zapůjčitel, 

náklady nese vypůjčitel), a to podle druhu artefaktu (zda jde o obraz či skulpturu aj.), jeho 

stáří, finanční, kulturní a historické hodnoty, rozměrů, hmotnosti, křehkosti a dalších 

fyzických vlastností, popřípadě zapůjčitelových zvláštních požadavků (například požadavku 

na manipulaci s artefaktem v rukavicích).  

Musí být rozhodnuto o vhodných obalových materiálech: zpravidla je to kartonáž a jemný 

(hedvábný) papír na přední stranu obrazu (papír musí být chemicky neutrální, tj. nesmí 

obsahovat kyseliny), chránící před poškrábáním či prachem; k tlumení vibrací během 

přepravy a nárazů při manipulaci mohou být použity bublinková fólie, pěnový polyetylen či 

polyuretan, eliminující i teplotní výkyvy a izolující proti průniku vlhkosti. Mezery mezi 

vnitřním a vnějším obalem lze vyplnit fixačním pěnovým polyetylenem nebo polyuretanem, 

polystyrenovými tělísky, molitanem, prokládacími deskami z molitanu či polyamidu, 

popřípadě papírem.  

Dále se volí materiál pro vnější přepravní obal (k jednorázovému použití), resp. vhodný 

přepravní prostředek (pro opakované použití): jedná-li se o zvláště cenný artefakt, musí být 

zhotovena dřevěná bedna na míru (konstruovaná ve formě dřevěného rámu, fixovaného 

k dřevěné podložce a vrchní dřevěné desky, s vnitřními prostory vyplněnými bublinkovou 

fólií; celek je sešroubován); pro obzvláště citlivé artefakty musí být bedna v klimastabilním 

provedení; pro méně cenné artefakty lze použít hliníkové nebo plastové přepravní prostředky, 

pro srolované obrazy tuby. U přepravy do USA a některých dalších zámořských zemí, je třeba 

vyhovět jejich požadavku na fumigaci.10 Kvůli kontrole průběhu manipulace a přepravy 

mohou být do přepravního obalu či přepravního prostředku nainstalována čidla nárazů a 

náklonů.  

Připravený přepravní obal je dodán do objektu zapůjčitele, jde-li o klimastabilní bednu, pak 

s předstihem k aklimatizaci (stanovenou dobu po jejím otevření).  

Nákladní automobily pro přepravu uměleckých děl musí být vybaveny skříňovou 

izotermickou nástavbou s vnitřním polstrováním a mají pneumatické odpružení, aby 

přepravované zásilky byly co nejméně vystaveny rázům a vibracím, pro nakládku a vykládku 

jsou vybaveny elektromechanickými zdvižnými čely. V zájmu bezpečnosti mají 

                                                 
10 Ošetření dřevěných přepravních obalů proti škůdcům. 



nainstalovány imobilizéry, elektronická zabezpečovací zařízení, požární čidla, GPS navigaci a 

vybavení pro komunikaci s dispečerem. Jejich kabiny umožňují doprovod zásilek kurýrem. 

Spolupracujícími subjekty jsou kurátor zapůjčitele (dává souhlas k zapůjčení), kurátor 

vypůjčitele (podpisuje s kurátorem zapůjčitele potřebné dokumenty11, řídí přípravu instalace 

na místě a spolu s ní i logistické zajištění), restauráror zapůjčitele (jako expert podává zprávy 

o odjezdu a příjezdu díla, poskytuje rehabilitaci a zachování díla), pojišťovna (dílo pojišťuje 

zapůjčitel u jím vybrané pojišťovny na náklady vypůjčitele; pojištění je zpravidla sjednáváno 

na přepravu tam i zpět, popřípadě „z hřebíku na hřebík“; vypůjčitel hradí i další výdaje 

spojené s realizací výpůjčky, jako náklady na případné restaurování díla, škody na něm 

vzniklé, zničení či ztrátu), poskytovatel logistických služeb (zasílatel12, dopravce), pracovník 

vypůjčitele odpovědný za uskladnění díla (s respektováním zapůjčitelem stanovených 

klimatických, světelných a teplotních podmínek) a kurýr. 

Kurýr vykonává dozor zapůjčitele nad přepravou artefaktu včetně jeho balení, nakládky, 

překládky a vykládky: zůstává se zásilkou po celou dobu přepravy jako osoba znalá obsahu 

přepravního obalu či prostředku a způsobu zabalení, specifických požadavků na manipulaci a 

uskladnění, seznámená s postupy na letištích, s právem být vpuštěna do provozních prostorů 

v manipulačních zázemích letišť; dohlíží na zásilku, která se nesmí ocitnout jinde, než 

v ložném prostoru kamionu či letadla nebo v letištním trezoru. Přepravu cenného artefaktu 

malých rozměrů uskutečňuje kurýr v příručním zavazadle, přičemž má právo přednostního 

vyřízení celních formalit a odbavení na letištích včetně doprovodu přímo na palubu letadla, 

odděleně od ostatních cestujících.  

 

I/2 Příklady vhodné aplikace skladových technologií v prostředí muzejních 

depozitářů, hlavních skladů a depozitářů knihoven  

          

Obr. 10 Statické policové regály ve skladu             Obr. 11 Přesuvné policové regály ve skladu 

             knih, ruční manipulace13                                           knih, ruční manipulace14 

                                                 
11 Jsou to především protokol o stavu, vypracovávaný restaurátorem pro každý artefakt a přepravu zvlášť 

(obsahuje identifikační čísla, skladbu objektu, druhy a místa poškození, informace o předchozích opravách a 

další); charakteristika současného stavu artefaktu dává možnost následného doložení případného poškození 

během přepravy (analogicky: následkem nevhodné instalace) a protokol o předání, který je vypracován po 

ukončení každé přepravy.  
12 Podrobně viz NOVÁK, R., ZELENÝ, L., PERNICA, P., KOLÁŘ, P. Přepravní, zasílatelské a logistické 

služby. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011.  
13 Národní knihovna ČR, ústřední depozitář v Hostivaři 
14 Národní knihovna ČR, ústřední depozitář v Hostivaři 



           

Obr. 12 Statické policové regály                                Obr. 13 Přesuvné paletové regály                                

          v depozitáři, ruční manipulace15                                 s elektrickým pohonem 

                                                                                                  v depozitáři, manipulace 

                                                                                                  čelním vysokozdvižným  

                                                                                                  vozíkem16 

             

Obr. 14 Přesuvné policové regály                             Obr. 15 Výsuvné regály v depozitáři 

             v depozitáři, ruční manipulace17                                 obrazů, ruční manipulace        

 

                        

              

Obr. 16 Přesuvné policové regály                               Obr. 17 Přesuvné policové regály  

              v depozitáři, ruční manipulace18                                 v depozitáři, ruční manipulace19            

                                                 
15 Vojenské národní muzeum 
16 Národní technické muzum 
17 Muzeum Vysočiny v Třebíči 
18 Národní muzeum , mykologické oddělení, depozitář v Horních Počernicích 
19 Národní muzeum , mykologické oddělení, depozitář v Horních Počernicích 



              

Obr. 18 Statické zásuvkové regály                        Obr. 19 Halový výškový sklad 

             v depozitáři, ruční manipulace20                            materiálu v kartonech,                                                                                                                                                                                

                                                                                             regály nesoucí mezipodlaží, 

                                                                                             ruční manipulace 

            

Obr. 20 Sklad kusového materiálu,                          Obr. 21 Skladová plošina ve skladu 

              policové regály nesoucí                                           paletizovaného materiálu, 

              mezipodlaží, ruční                                                   manipulace vysokozdvižným 

              manipulace21                                                           vozíkem ze země a ručním 

                                                                                               nízkozdvižným vozíkem 

                                                                                               na plošině22 

                                                        

  

                                                 
20 Museo National Centro de Arte Reina Sofia, Madrid 
21 Výrobce: Jungheinrich 
22 Výrobce: Jungheinrich 



              

Obr. 22 Systém „miniload“ ve skladu                      Obr. 23 Systém „miniload“ ve skladu 

              knihovny, pohled na automatický                            knihovny, pohled na horní část  

              regálový zakladač23                                                  výškových regálů24 

 

 

                                                                                       

 Obr. 24 Systém „miniload“ ve skladu                   Obr. 25 Systém „miniload“ ve skladu 

              knihovny, ukládací bedna (box)                             knihovny, vychystávací 

              s knihami25                                                              pracoviště26  

 

                                                 
23 Knihovna Mancquarie University, Austálie 
24 Tamtéž 
25 Tamtéž 
26 Tamtéž 



              

Obr. 26 Automatický dopravník                             Obr. 27 Třídicí linka 

            pro přepravu knih mezi skladem                              vrácených knih27 

            a výdejním místem pro  

            čtenáře28 

 

         

       

                       

I/3 Ekonomické vyhodnocení variant skladu (aplikační příklad) 

 
Vyhodnocení je dokumentováno na příkladu z hospodářské praxe, vztahujícím se ke zboží 

s pomalou obrátkou zásob, skladovanému pod kontrolovanou teplotou: poznatky z porovnání 

ekonomické výhodnosti variant projektového návrhu skladového objektu lze orientačně 

uplatnit u muzejních depozitářů a dalších výše zmíněných druhů skladů v prostředí 

divadel či filmových ateliérů, popřípadě i u skladů větších knihoven.  

 

Na skladový objekt byly kladeny mimo jiné tyto požadavky: jde o výstavbu nového skladu 

pro paletové jednotky o rozměrech 800 x 1200 x 1800 mm a hmotnosti cca 1000 kg, kapacita 

skladu má být 10 000 paletových jednotek, při rozhodování o výstavbě má být dána přednost 

investičně i provozně nejméně nákladnému řešení. 

 

Navrženy jsou čtyři varianty skladu: 

 

 

VARIANTA 

 

 

STAVEBNÍ 

ČÁST 

 

 

SKLADOVÉ 

ZAŘÍZENÍ 

 

 

OBSLUHA 

SKLADOVÉHO 

ZAŘÍZENÍ 

 

 

SOUSTAVA 

VNITROSKLADOVÉ 

DOPRAVY  

 

 

 

A 

 

hala, světlá 

výška 7 m 

 

 

standardní řadové 

paletové regály, 

třípodlažní 

běžný čelní 

vysokozdvižný 

vozík 

nízkozdvižné a 

vysokozdvižné 

vozíky 

 

                                                 
27 Turun kaupunginkirjasto (Městská knihovna v Turku), Finsko 
28 Grande bibliotheque national du Québec, Montreal 



 

 

B 

 

hala, světlá 

výška 13 m 

výškové řadové 

paletové regály 

s úzkými 

manipulačními 

uličkami, 

šestipodlažní 

speciální 

vysokozdvižný 

vozík s otočně 

výsuvnou vidlicí 

 

nízkozdvižné a 

vysokozdvižné 

vozíky 

 

 

 

 

C 

 

hala, světlá 

výška 7 m 

přesuvné řadové 

paletové regály, 

třípodlažní 

běžný čelní 

vysokozdvižný 

vozík 

nízkozdvižné a 

vysokozdvižné 

vozíky 

 

 

D 

 

 

 

hala, světlá 

výška 21 m 

 

výškové řadové 

paletové regály 

s úzkými 

manipulačními 

uličkami, 

desetipodlažní 

automatický 

regálový 

zakladač 

 

nízkozdvižné a 

vysokozdvižné 

vozíky, 

dopravníkové tratě 

 

 

 

Základní ukazatele charakterizující jednotlivé varianty skladu 

 

 
UKAZATEL 

                                     VARIANTA 

A B C D 

 

Plocha skladu (celková hrubá skladová 

plocha, m2)  

 

18 480 

 

7000 

 

10 000 

 

2400 

 

Světlá výška (m)  

 

7 

 

13 

 

7 

 

21 

 

V tabulce: 

Plocha skladu: celková hrubá skladová plocha jako součet skladovacích, příjmových a expedičních ploch 

v objektu, včetně plochy pro obaly. 

Světlá výška: výška od podlahy k nejnižší hraně stropu nebo střešní konstrukce. 

 

 

Ekonomické vyhodnocení variant skladu (v procentech) 

 

UKAZATEL Varianta A Varianta B Varianta C Varianta D 

Investiční 

náklady celkem 

100,00 79,69 60,59 63,22 

Provozní 

náklady celkem 

100,00 83,11 67,71 57,06 

Celkové náklady 100,00 80,44 62,25 61,27 

 



Výpočty v tabulce: 

úroková míra 12%; amortizace budov: předpokládá se životnost 20 let; amortizace strojů: předpokládá se 

životnost 5 let. 

 

Z ekonomického vyhodnocení vychází jako nejlépe splňující zadání varianta D, tedy řešení 

v podobě výškového zakladačového skladu. V porovnání s variantou A vycházejí celkové 

náklady varianty B nižší o 19,56%, varianty C o 37,75% a varianty D o 38,73%.  

 

U muzejních depozitářů je situace oproti běžným skladům odlišná v tom, že se nejedná o 

sklady vložené jako články do logistických řetězců s požadavkem na víceméně pravidelné 

expediční výkony u zkompletovaného zboží, v množství a sortimentu objednávaném 

odběrateli, a to s ekonomicky odůvodněnou rychlostí obratu, jež vyžaduje koordinaci vstupů 

do skladu s výstupy ze skladu. Následně při volbě skladových technologií je určující 

dlouhodobé uchovávání sbírkových předmětů s jejich minimální manipulací, takže se omezuje 

na jednoduchá řešení.  

Naproti tomu situace u skladů knihoven vykazuje více obdobných rysů, přičemž u větších 

knihoven lze uplatnit i řešení v podobě výškových automatizovaných skladů; základním 

rozdílem je pouze menší velikost skladovacích jednotek, než na bázi palet.   

Pro aplikační potřeby v prostředí muzeí a knihoven lze zformulovat tyto všeobecně platné 

závěry: 

• ekonomicky nejvýhodnějším není řešení vycházející z nejlevnějších prvků, 

• existuje nepřímá úměrnost mezi skladovací výškou a celkovými náklady na 

objekt: čím vyšší sklad, tím výhodnější je z hlediska nákladů. 

 

 

I/4 Vazby skladových procesů k širším procesům knihovní logistiky 

Logistické řetězce knihovny jsou určeny29: (1) hlavními prvky knihovny jako systému, 

jimiž jsou akvizice (doplňování knihovních fondů, rozvoj, resp. budování sbírek), zpracování 

(jmenné, věcné), uchovávání (správa a ochrana fondů, resp. sbírek), zpřístupňování a služby 

(počínaje veřejně přístupným katalogem), (2) okolím systému, tj. původci a uživateli 

informací, (3) nejdůležitějšími vazbami v systému, čili vstupem (akvizicí), vnitřní vazbou 

mezi akvizicí, zpracováním, uchováváním a zpřístupňováním, dále nejdůležitější zpětnou 

vazbou uvnitř systému mezi akvizicí a zpřístupňováním, ovlivňováním profilu budovaných 

sbírek a konečně výstupem (zpřístupňováním uživatelům informací).  

Spoluurčují je služby poskytované knihovnou: (a) primární (výpůjční, cirkulační, 

reprografické, meziknihovní, dodávání dokumentů, faktografické služby), (b) sekundární 

(informace o existenci dokumentu či o existenci informace, katalogové služby, bibliografické 

informační a lokační služby, rešeršní a další služby), (c) terciární (vydavatelské, výstavní, 

propagační a další PR aktivity). 

 

Knižní přírůstek prochází těmito operacemi (procesním řetězcem): v prvé řadě kontrolou a 

ověřením, zda již nebyl katalogizován v jiné knihovně; pokud ano, hotový záznam je převzat 

ze sdílené elektronické databáze a pouze doplněn, pokud ne, zpracuje se záznam. Knize je 

                                                 
29 Na příkladu Národní knihovny ČR. Viz: HEMOLA, H. Knihovna jako systém. In: PERNICA, P. a kol. Arts 

logistics. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2008, ISBN 978-80-245-1412-

3, s. 320. 



automaticky přidělena signatura (titulová a skladištní, podle formátu knihy, jež je kritériem 

pro uložení ve skladu). Jmenný katalogizátor vyplní údaje o autorovi, nakladatelství, počtu 

stran, edici atd., věcný katalogizátor vyplní o čem kniha je a z jakého oboru (slovně a číselně 

podle mezinárodního třídění). Brožuře se zpevní vazba, je-li třeba, kniha (například 

s přiloženým CD) se převáže, opatří štítkem s formátovou signaturou a nosičem čárového 

kódu nebo RFID labelem. Celý proces trvá od jednoho týdne do jednoho měsíce. Poté je knize 

určen sklad (nejnovější přírůstky jsou na několik měsíců umístěny do zóny volného výběru). 

Jakmile je kniha přemístěna do skladu, může vstoupit do výpůjčního procesu. 

Analogicky k automobilové výrobě: tímto okamžikem skončily procesy výrobkového řetězce 

a začínají procesy výrobního řetězce. 

Některé knihovny vkládají mezi zpracování přírůstků a jejich definitivní uskladnění ještě 

přechodné uložení nejfrekventovanějších přírůstků do meziskladu, odkud jsou pak 

průběžně přeskladňovány; odpovídá to rozpojení nárazových procesů příjmu od cyklických 

procesů uskladňování a vyskladňování v běžném skladu, v kombinaci se zónou „super A“ 

podle analýzy ABC.  

 

Dlouhá doba reakce na objednávku čtenáře (i několik hodin) a pracnost při manipulaci vedou 

ve světě k automatizaci skladových procesů v hlavních skladech velkých knihoven i 

vnitroobjektových přepravních procesů. Díky nim od okamžiku objednání běžné knihy 

čtenářem prostřednictvím monitoru na libovolném místě knihovny, do okamžiku jejího 

předání čtenáři, neuplyne víc než 15 minut.30  

Zatímco technologický vývoj hlavních skladů velkých knihoven vede cestou „kniha za 

člověkem“, specializovaná oddělení, ať s volným přístupem nebo obsluhovaná, jsou 

vybavená běžnými policovými regály a fungují tedy na principu „člověk za knihou“. 

Samoobslužný princip je uplatňován ve stále větším rozsahu, u malých knihoven výlučně. 

Vracení vypůjčených knih lze zjednodušit jak pro čtenáře, tak pro knihovnu, a to 

prostřednictvím automatických odbavovacích kiosků ve foyer knihovny, anebo automatických 

boxů, přístupných třeba i z ulice, bez časového omezení. Vrácené knihy mohou být 

automaticky tříděny a časová náročnost procesu jejich navrácení do oběhu je pak 

poloviční ve srovnání s manuálními procesy. Ušetření pracovníci se mohou na jiných místech 

knihovny věnovat návštěvníkům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Vítězný projekt nové budovy Národní knihovny ČR v Praze na Letné, s podzemním skladem s regály o 24 

buňkách ve sloupci a automatickými regálovými zakladači, sliboval dobu odezvy 5 minut. Podrobnosti viz 

PERNICA, P. a kol. Arts Logistics, Praha: Vysoká škola ekonomická, Nakladatelství Oeconomica, 2008, ISBN 

978-80-245-1412-3, s. 328–348 a STOKLASOVÁ, B. Novostavba Národní knihovny (nejen) z hlediska provozu. 

Praha: Knihovna, 2007, č. 1, ISSN 11801-3252, s. 17–32, dostupné z: www.knihovna.nkp.cz 

 

http://www.knihovna.nkp.cz/


Příloha II  

Možnosti integrace logistického managementu na systémové úrovni do 

řízení subjektů v sektoru kultury      

 
V činnosti organizací ve sféře kultury31 byla identifikována řada dílčích problémů, a to: 

problémy řetězců aktivit, problémy materiálových a informačních toků, problémy využití a 

plánování technických prostředků a pracovníků, problémy prostorového rozmístění a 

přiřazování, problémy dopravní a distribuční, problémy deponování (skladování), manipulace 

a balení, problémy identifikace, problémy komunikace (interní, externí, s recipienty ad.), 

problémy hromadné obsluhy, problémy doplňování zásob, problémy údržby a obnovy.  

Rozsah výskytu uvedených problémů koreluje s charakterem činnosti a velikostí organizace.  

Uvedené problémy jsou řešitelné jednoduššími metodami systematického přístupu, 

například parametrickými metodami, metodami klasifikace materiálu nebo informací, 

metodami operačního výzkumu a hodnotového inženýrství.  

 

Vedle těchto dílčích problémů byly identifikovány komplexní problémy: (1) prostorového 

rozmístění zdrojů (hmotných, informačních, personálních) a jejich množstevního 

(kapacitního) rozvržení, takového, aby byly k dispozici v daném čase na určeném místě a 

v množství potřebném k uspokojení dané konkrétní potřeby (poptávky); jde tedy o problém 

nalezení struktury logistického systému adekvátní k jeho požadovanému chování (ve smyslu 

garance disponibility požadovaných zdrojů); (2) zřetězení operací hmotných (zhotovovacích, 

přemísťovacích, uchovávajících ad.) i nehmotných (intelektuálních, informačních, 

komunikačních, finančních ad.) a optimalizace (harmonizace) jejich průběhu s cílem dosažení 

zamýšleného efektu časově a nákladově co nejúspornější trajektorií; v tomto případě jde o 

problém zajištění požadovaného chování při zvolené (dané) variantě (alternativě) struktury 

systému. Řešení těchto problémů systémovým přístupem sleduje dosažení synergického 

efektu, což znamená mimo jiné striktní zákaz dílčích optimalizací.  

Jak ukazuje světová praxe, ve fázích procesu navrhování a projektování logistického 

systému32 je třeba systémový přístup kombinovat s dalšími přístupy. Celkový postup je 

takovýto: 

 

o fáze úvodní analýzy: 

 

obsah: identifikace vztahu cílů organizace a logistických cílů, vymezení hranic 

logistického systému, shromáždění a vyhodnocení vstupních informací a dat o 

konkurenčních organizacích, konečných uživatelích, očekávaných a perspektivních 

službách konečným uživatelům, kapacitách a jejich rozmístění, dodavatelích, 

poskytovatelích služeb, organizační struktuře a způsobu řízení;  

přístup (1): analytický; 

                                                 
31 Jednalo se o cca 60 subjektů památek, divadel a koncertních síní, muzeí a galerií, výstavní činnosti, 

uměleckých souborů, filmu a audiovize, festivalů, knihoven, periodického tisku a vydavatelů a církví. 
32 Logistický systém (multisystém) je množinou systémů definovaných na jednom logistickém objektu podle 

různých hledisek. Je tvořen systémy (podsystémy) technicko- technologickým, řízení, komunikačním a 

informačním. (Blíže viz: PERNICA, P. a kol. Arts Logistics, Praha: Vysoká škola ekonomická, Nakladatelství 

Oeconomica, 2008, ISBN 978-80-245-1412-3, s. 199-214 a PERNICA, P. Logistika (Supply Chain 

Management) pro 21. století. Díl 1-3. Praha: Radix, 2005, ISBN 80-86031-59-4, s. 1 660, 1 685 a kap. 3., s. 115-

147.)  



metody: logistický audit, benchmarking, expertízy, terénní výzkumy, vytěžování 

veřejně přístupných datových zdrojů ad.; 

výsledek: systematické prověření nynější logistické situace organizace z hlediska cílů 

a dosahovaných výsledků; 

přístup (2): prognostický; 

metody: prognostické (metoda analogie, brainstorming, delfská metoda, metoda 

extrapolace, metoda křížových interakcí, synektická metoda, mapování souvislostí, 

morfologická metoda, metoda scénáře, metoda stromu významnosti, metody her, 

metody modelování, metody síťových grafů ad.); 

výsledek: odvození cílů budoucího logistického systému, definování jeho základních 

variant včetně hranic, vazeb ke konečným uživatelům a k ostatním prvkům 

podstatného okolí, požadovaného chování a struktury; 

o fáze studie proveditelnosti – zpracování strategické logistické koncepce: 

 

obsah: odpovědi na otázky „co se stane, když“ pomocí modelových experimentů 

(simulací) z hledisek konkurenceschopnosti, investičních a provozních nákladů ad., 

eliminace prvků ve struktuře logistického systému a eliminace chování systému 

nepřispívajících ke zvyšování hodnoty, výběr optimální alternativy strategické 

logistické koncepce;  

přístup: systémový; 

metody: systémově orientované – metody systémového modelování (metody 

modelování unikátních problémů, what if scenarios, metoda typových variant), metody 

vícekriteriálního hodnocení variant; 

výsledek: modely struktur a chování variant budoucího logistického systému; výběr 

nejlepší varianty budoucího systému; 

o fáze detailního řešení – vypracování variantních návrhů realizace: 

 

obsah: rozbor podsystémů (článků logistického řetězce), resp. rozbory na úrovních 

hmotných toků, informačních toků komunikace, řízení a organizačního uspořádání; 

přístup: systematický; 

metody: systematicky orientované (metody sledování toku, metody rozboru využití a 

metody projektování technických prostředků a pracovních sil, metody prostorového 

rozmístění, statistické metody zpracování informací, metody operačního výzkumu, 

metody hodnotové analýzy a hodnotového inženýrství, metody pro výpočet potřeby 

času a nákladů ad.); 

výsledek: detailní řešení zvolené varianty (článků logistických řetězců); 

o fáze realizace: 

 

obsah: vypracování detailních poptávek, zadání prací a dalších služeb, koordinace a 

synchronizace postupu pomocí síťových grafů a průběžné změny, finanční vedení 

projektu, přezkoušení fungování realizovaného systému; 



přístup: projektový management - systematický přístup; 

metody: pro slaďování činností; 

výsledek: fyzická realizace zvolené varianty systému v propočtených parametrech; 

o fáze rutinního provozu: 

 

obsah: cílové plánování, řízení, kontrola a koordinace provozu dílčích jednotlivých 

úseků (podsystémů) logistického systému; 

přístup: logistický controlling - kombinovaný (systematický) přístup; 

metody: controllingové; 

výsledek: průběžné udržování chování systému v přijatelných mezích a reprodukce 

struktury systému podle stanovených strategických a taktických cílů. 

 

Uvedený profesionální přístup odpovídá logistice v tradičních (hospodářských) aplikacích, 

z nichž je možno čerpat cenné zkušenosti. Například v pojetí švýcarského IIML33 

„Logistika je operační a strategický nástroj. Logistika je výtečný nástroj pro soukromé nebo 

veřejné společnosti k systematickému zkvalitňování souladu s přáním zákazníků, zlepšování 

flexibility výroby, vytváření celistvé organizace s partnery, poskytovateli služeb, 

spolupracujícími firmami, distributory a zákazníky.“ Systémovost je patrná i v poslední 

společné definici CEN34 a ELA35: „Logistika je plánování, provádění a kontrola pohybu a 

rozmístění lidí a/nebo zboží a podpůrných aktivit, spojených s takovýmto pohybem a 

rozmístěním, v systému organizovaném k dosažení určitých cílů.“36 Koresponduje rovněž s 

pojetím logistiky britským CILT37 : „Logistika je časově vztažené umísťování zdrojů nebo 

strategické řízení plně integrovaného logistického řetězce (supply chain).“38 Logistický 

řetězec je vymezován procesně, jako „posloupnost kroků určených k uspokojení zákazníků“ 

(CILT), resp. hodnototvorně, jako „posloupnost přeměn, pohybů nebo umístění přidávajících 

hodnotu“. (CEN) 

Pojetí logistiky vyhovující aplikačnímu prostředí kultury lze odvodit z obecných definic 

logistiky: „Logistika je ovládnutí, ve skutečnosti cesta odkládání jednotlivých příležitostí, 

abychom je posléze získali všechny, uspořádané a naráz.“ 39 Tato definice odkazuje ke 

konečnému efektu synergické povahy, tj. ke vzniku zcela nové kvality jako důsledku 

předchozího působení komplexu navzájem sladěných sil. „Úkolem logistiky je harmonizovat 

činnosti, jejichž začátky vyžadují rozdílný předstih, tak, aby tyto heterogenní prvky byly 

sdruženy do homogenního celku.“40„Logistika je soubor všech činností, sloužících 

k poskytování potřebného množství prostředků s nejmenšími náklady tam a tehdy, kde a kdy 

                                                 
33 IIML, International Institute for the Management of Logistics. 
34 CEN, European Committee for Standardization. 
35 ELA, European Logistics Association. 
36 EN 14943 Transport services – Logistics – Glossary of terms. Brusel: CEN, 2005. 
37 CILT, The Chartered Institute of Logistics and Transport. 
38 Member´s Directory 1998/1999. Foxton: Chartered Institute of Logistics and Transport. Berlington Press, 

1998. 
39 The World Book Dictionary. Chicago: World Book, Inc., 1988, ISBN 0-7166-0293-8, s. 1229. 
40 BUREŠ, I. Marketingově řízená firma. Autorovy zkušenosti z Kanady a USA. Praha: Management Press, 1992, 

ISBN 80-85603-24-1, s. 79. 



je po nich poptávka.“41„Logistika je věda o časově vztaženém umísťování zdrojů.“42 Zdroji se 

rozumí kapacity, pracovníci, produkty (služby) a informace. 

 

Schopnost řídit logistické aktivity se stala pro firmy v současné ekonomice důležitější než 

sama schopnost vyrábět hmotné zboží či obchodovat s ním – je striktní podmínkou 

konkurenceschopnosti. Logistický management je zdrojem značných přínosů k produktivitě. 

Neomezuje se pouze na procesní úroveň, ale rovněž spoluvytváří firemní strategii. Uvážíme-li 

(bez ohledu na osobní postoje) nezadržitelné šíření manažerských praktik ze sféry ekonomiky 

do sféry kultury, byla by aplikace logistických principů ve sféře kultury nanejvýš žádoucí.  

 

Již z uvedených definic je však patrné, že logistika je vysoce náročnou disciplínou a její 

uplatnění v praxi vyžaduje týmovou součinnost, kvalifikaci a čas.  

Odborný profil logistiků sestává z odborných znalostí (logistického managementu, supply 

chain managementu, logistických technologií, interdisciplinárních znalostí, strategického 

plánování, projektového plánování, informatiky a controllingu) a ostatních dovedností 

(systémového – celostního myšlení, analytického myšlení, organizačního talentu, týmové 

orientace, vedení spolupracovníků, integrity, kreativity, všeobecného vzdělání ad.)43 Toto se 

týká jak logistiků působících v organizacích využívajících logistický management, resp. 

vytvářejících nebo iniciujících logistické řetězce, tak specialistů ve sféře poskytovatelů 

logistických služeb. Certifikace logistiků se děje podle standardů Evropské logistické asociace 

a je značně náročná.44  

Vytvoření funkčního logistického systému na systémových základech trvalo firmám v 80. 

letech přibližně 5 – 8 let a přešlo v nekončící proces jeho zdokonalování. Z těchto důvodů 

není myslitelné vtělení kompletní logistické metodiky do jednoho materiálu s omezeným 

rozsahem.  

Předložená metodika je pouze prvním krokem a další kroky u subjektů kultury musí 

být prováděny v souladu s postupy a aplikacemi metod adekvátních řešení jejich 

logistických problémů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41WANDEL, S. Nové logistické technologie. (Dopravní a sociálně ekonomické důsledky.) Laxenburg: 

International Institute for Applied System Analysis, 1988.  
42 Member´s Directory 2000. Foxton: The Chartered Institute of Logistics and Transport. Berlington Press, 2000. 
43 BAUMGARTEN, H., BUTZ, Ch., M. Logistik-Profis haben Zukunft. Logistik Heute, 4/2003. 
44 V České republice pro přípravu k ní slouží publikace doporučená prezidiem České logistické asociace o 

rozsahu 1 718 stran: PERNICA, P. Logistika (Supply Chain Management) pro 21. století. Díl 1-3. Praha: Radix, 

2005, ISBN 80-86031-59-4. (Světový standard publikací o základech logistiky představuje cca 500 – 600 stran; 

na menším formátu nelze logistiku uspokojivě vysvětlit – je to dáno skutečností, že logistika se rozvíjí od 70. let 

20. století, v systémové podobě od poloviny 80. let.) 



Postup aplikace logistických metod (rozhodovací schéma) při řešení problémů subjektů 

v prostředí kultury 
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