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Abstrakt 

Cieľom práce je objasniť city logistiku. Práca je rozdelená o dvoch častí: teoretickej 

a praktickej. V teoretickej časti sú stručne definované pojmy súvisiace so city logistikou 

a logistikou vo všeobecnosti. Praktická časť obsahuje konkrétne kroky pri povolení pre 

vjazd vozidiel do pešej zóny z dôvodu zásobovania alebo z dôvodu sobáša. Celková práca 

sa dá aplikovať v praxi. 

 

Abstract 

The aim is to clarify the work of city logistics. The work is divided into two parts: 

theoretical and practical. In the theoretical part are briefly defined the concepts related with 

the city logistic and logistic. The practical part contains concrete steps to permit the 

entrance of the vehicle into the pedestrian area because of supply. The total woek can be 

applied in practice. 
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Úvod 

Na Slovensku pribúdajú mestá, ktoré začínajú mať problémy s dopravnou situáciou                             

i keď nemôžeme úplne porovnávať problémy našich miest s problémami veľkých 

európskych a svetových miest. Mestá sa snažia takéto situácie zvládnuť rôznymi 

opatreniami a čo najväčší podiel dopravy viesť mimo mesta. Samozrejme väčšina takýchto 

opatrení, najmä stavebného charakteru, má vplyv predovšetkým na tranzitnú dopravu, kedy 

je možné budovaním obchvatov presmerovať tento druh dopravy mimo centier miest. 

Problém však ostáva v organizácii zdrojovej a cieľovej dopravy, ktorá smeruje priamo do 

mesta. Práve riešenie týchto problémov v mestách dalo podnet pre vznik jedného zo 

smerov                           logistiky – city logistika 

City logistika je časťou logistiky, ktorá sa zaoberá problémami súvisiacimi s pohybom 

tovarových tokov na území miest. Základnou úlohou je teda organizácia nákladnej dopravy 

v mestách a organizácia tovarových tokov a tokov zásielok, ktoré do mesta vstupujú alebo   

z neho odchádzajú. Základným dôvodom vzniku tohto nového smeru v logistike                         

je predovšetkým zvyšovanie počtu nákladných vozidiel v mestách spôsobené zvýšenou 

spotrebou tovarov obyvateľmi miest. 

Pretože denne dochádzam do Košíc  a školu mám v centre Košíc, mám možnosť vidieť aké 

rôzne druhy dopravných prostriedkov smerujú do Košíc a ako sa „rozdeľujú“ 

v jednotlivých bodoch mesta. Časť dopravného prúdu sa odkláňa cez obchvat mesta a časť 

ide do jednotlivých mestských častí, kde ich pohyb je zase regulovaný. Týka so to hlavne 

centra mesta a v nej pešej zóny hlavne v raňajších obdobiach.                                                                                                   

Práve problematika dopravy v centre mesta, možnosti zásobovania obchodov a firiem 

v tejto oblasti ma zaujala a preto som sa v tejto práci zamerala na túto oblasť.  

Cieľom mojej práce bolo zistiť informácie týkajúce sa city logistiky, o jej uplatnení 

v Košiciach a hlavne o jej praktickej stránke realizácie v centre Košíc, v pešej zóne. 
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1 ZÁKLADNÉ POJMY 

 

Doprava je cieľavedomá ľudská činnosť, ktorá spočíva v premiestňovaní tovaru a osôb 

pomocou dopravných prostriedkov na dopravných cestách v priestore a čase. 

Dopravca je osoba alebo podnik, ktorý prevádzkuje dopravu pre cudziu potrebu za úplatok 

na základe prepravnej zmluvy. 

Preprava je výsledný produkt dopravy, ktorým sa uspokojujú potreby premiestňovania. 

Prepravca je to spoločný názov pre odosielateľa a prijímateľa. Prepravca je osoba, ktorá 

využíva služby dopravcu. Ďalej odosielateľ je definovaný ako právnická alebo fyzická 

osoba, ktorá uzatvára s dopravcom zmluvu o preprave, príjemca je právnická alebo fyzická 

osoba, ktorej je podľa prepravnej zmluvy určená zásielka. 

Zasielateľstvo je obstarávanie (zabezpečovanie) prepravy vecí, prípadne ďalších služieb 

súvisiacich s prepravou pod vlastným menom na cudzí účet na základe zasielateľskej 

zmluvy. 

Zasielateľ je osoba, ktorá obstaráva dopravu. 

Dopravné cesty - uskutočňuje sa na nich pohyb dopravných prostriedkov. 

- delia sa na: prirodzené a umelo vytvorené. 

 

Dopravná trasa - smerové a miestne, prípade i polohové vytýčenie dopravnej cesty. 

 

Dopravná trať - úsek na dopravnej ceste, ktorý je vymedzený východiskovým a cieľovým 

miestom. 

 

Dopravné prostriedky - súbor pohyblivých prostriedkov, ktorými sa uskutočňuje 

doprava. 

- je to mobilná časť technickej základne dopravy. 

 

Dopravné zariadenia - predstavujú technické objekty, oznamovacie a zabezpečovacie 

zariadenia, bez ktorých by sa doprava nemohla uskutočniť (napríklad letiská, prístavy). 
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Logistika je interdisciplinárna veda, ktorá sa zaoberá koordináciou, zosúladením 

prepojením a optimalizáciou toku surovín, materiálu, polovýrobkov, výrobkov a služieb,     

ale tiež tokov informácií a financií z hľadiska uspokojenia zákazníka za najnižšieho 

vynaloženia prostriedkov. 

City logistika je definovaná ako proces celkovej optimalizácií logistickej a dopravnej 

operácie a vzťahy vykonávané súkromnými spoločnosťami najmä v centrách miest, kde sa 

kladie vysoký dôraz na životné prostredie minimalizáciou dopravných procesov a 

spotrebou energie v rámci tržného hospodárstva. 
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2 CITY LOGISTIKA 

 

Mobilita osôb a tovaru v mestách je nevyhnutná pre udržanie ekonomického rozvoja 

a vysokého životného štandardu. Nárast osobnej a nákladnej dopravy v Slovenskej 

republike ako aj v ostatných krajinách Európskej únie v súčasnosti znižuje mobilitu osôb 

i tovaru                a tak spôsobuje mnoho problémov. Automobily neblokujú iba seba, ale aj 

prostriedky mestskej hromadnej dopravy a celkovo znižujú mobilitu obyvateľov mesta.  

Emisie a hluk z automobilov znečisťuje životné prostredie (najmä centrá miest), 

ohrozujú zdravie obyvateľov, znižujú atraktivitu centier a menia ich pôvodný charakter. 

Snahou každého mesta je poskytovať obyvateľom a návštevníkom možnosť kvalitného 

kultúrneho a spoločenského života, možnosť nakupovať, cestovať, vzdelávať sa a k tomu             

je potrebný pružný a spoľahlivý dopravný systém. Snaha poskytnúť dobré zázemie 

obyvateľom a návštevníkom vyžaduje každodenné zásobovanie obchodov a reštaurácií. 

Zásobovanie však produkuje značné množstvo pohybov zásobovacích vozidiel, ktoré bude 

nutné obmedziť. Tento problém, keď na jednej strane chce mesto zaistiť efektívnu dopravu 

tovaru a na druhej strane minimalizovať negatívne vplyvy nákladnej dopravy by mohol               

byť riešený pomocou city logistiky. 

City logistika je definovaná ako proces celkovej optimalizácií logistickej 

a dopravnej operácie a vzťahy vykonávané súkromnými spoločnosťami najmä v centrách 

miest, kde sa kladie vysoký dôraz na životné prostredie minimalizáciou dopravných 

procesov a spotrebou energie v rámci tržného hospodárstva. 

City logistické koncepty sa obvykle skladajú z jedného alebo viacerých kombinácií 

nasledujúcich city logistických prístupov: 

1. Mestské distribučné centrum 

2. Optimalizácia zásobovacích vozidiel 

3. Distribúcia tovaru inými druhmi dopravných prostriedkov 

4. Obmedzenie alebo povolenie vjazdu nákladných vozidiel 

5. Spoplatnené komunikácie  

6. Nočné zásobovanie 
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7. Riadenie využitia priestorov mesta 

8. Riadenie mobility tovaru a logistických firiem 

9. Mapa pre nákladné vozidla 

10. Alternatívne riešenie distribúcie zásielok 

                 11.Informačné technológie 

Dôvody, pre ktoré sa city logistike začína venovať čoraz väčšia pozornosť: 

 Environmentálne: negatívne dopady dopravy na svoje okolie sú všeobecne známe 

(hluk, exhaláty, záber pôdy atď.). Návrhom efektívnych riešení v oblasti nákladnej 

dopravy v mestách je možné tieto negatívne dopady znížiť;  

 

 Dopravné: cestná sieť v mestách bola počas svojej výstavby dimenzovaná na 

nižšiu kapacitu. Dnes je však intenzita dopravného prúdu ďaleko vyššia, než sa v 

minulosti počítalo. Preto opatrenia v rámci city logistiky môžu aspoň čiastočne túto 

situáciu vyriešiť 

 

 Životná úroveň v meste: mesto má pre svojich obyvateľov predstavovať priestor,         

v ktorom si zabezpečia nielen svoje životné potreby, ale v ktorom môžu uspokojiť    

aj svoje spoločenské potreby. Ku skvalitneniu životnej úrovne obyvateľov mesta 

môže výrazne napomôcť zlepšenie dopravnej situácie, zmiernenie negatívnych 

vplyvov na okolie alebo obmedzenie dopravy vo vybranom území alebo čase. 

 

 
Obrázok 1       Logistika 

Zdroj: 

https://www.google.sk/search?q=z%C3%A1pchy&source=lnms&tbm=isch&sa=X

&ved=0ahUKEwjB3Oe6vobMAhXiPZoKHRBkAfkQ_AUIBygB&biw=1366&bih 
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Systémy logistiky boli navrhnuté a konštruované v niekoľkých mestách vrátane 

kooperatívnych systémov nákladnej dopravy, moderných informačných systémov, 

verejných nákladných terminálov a regulácie faktorov preťaženia. Uvedené systémy               

sú relatívne novými koncepciami, ktorých cieľom je zvýšenie efektívnosti systémov 

mestskej nákladnej dopravy, ako aj zníženie dopravného zaťaženia a negatívneho vplyvu 

na životné prostredie. 

 

 

2.1 Trojuholník city logistiky 

Pri klasickom chápaní city logistiky, vztiahnutom len na oblasť nákladnej dopravy,          

sú do riešenia zapojené tri zúčastnené strany – dopravca, samospráva a súkromný sektor – 

tzv. trojuholník city logistiky.  

Ak rozšírime pôsobnosť city logistiky aj na oblasť osobnej dopravy, musíme zvýšiť          

aj počet účastníkov, ktorí sa budú podieľať na tvorbe riešení. Ide najmä o podniky osobnej 

dopravy, policajný zbor a v neposlednom rade o občanov. 

 

 

 

       

Obrázok 1 Trojuholník city logistiky 

Zdroj: autor 
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VEREJNÝ SEKTOR – MESTO prostredníctvom samosprávy reguluje pohyb vozidiel 

napr. takto: 

1. Obmedzením alebo povolením vstupu 

Podľa typu vozidla (veľkosti, hmotnosti, množstvo produkovaných emisií) je vjazd 

vozidiel do určitej oblasti povolený alebo zakázaný. Väčšinou je uplatnené hmotnostné 

obmedzenie vzťahujúce sa na celkovú hmotnosť vozidla, ale napríklad v centrách miest              

je často potrebné použiť obmedzenie týkajúce sa šírky vozidla kvôli úzkym uličkám. 

Obmedzenie sa môže vzťahovať aj na vozidla splňujúce určité emisné limity. 

Čas pre zásobovanie je takzvané časové okno, napríklad povolenie zásobovanie iba 

mimo dopravnej špičky a tak sa vyhne kolízií nákladných vozidiel s inými účastníkmi 

cestnej premávky. 

Udeľovanie licencií, ktoré povoľujú vjazd vozidiel môžu byť udeľované na základe 

typu použitého vozidla. Vozidla šetrné k životnému prostrediu môžu byt zvýhodnené. 

Napríklad v Kodani sa licencie udeľujú po zaplatení poplatku, ktorého výška sa určuje                                          

na základe veku vozidla, emisnej kategórie a využití kapacity nákladného priestoru. 

Takýmto spôsobom môžu byť zvýhodnené ekologické vozidla mestského distribučného 

centra. 

 

 

Obrázok 2 Obmedzenie vjazdu vozidiel 

Zdroj: https://www.google.sk/search?q=znacka+obmedzenia&source 

 

2. Nočným zásobovaním 

Tým, že sa zásobovanie uskutoční v noci, sa vozidla vyhnú denným dopravným 

špičkám a zároveň k ním neprispievajú. Z toho vyplývajú výhody: 

 Kratší čas jazdy vozidla, 
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 Možnosť použitia väčších vozidiel, ktoré nahradia niekoľko malých, 

 Zníženie emisií a spotreby paliva, 

 Menši počet ciest. 

Zavedenie zásobovania v noci prináša aj niekoľko nevýhod: 

 Hluk – je nutné zaistiť tichý zaobchádzanie personálu s vozidlami a pomocným 

zariadením. S tým súvisí nutná úprava vozidiel a manipulačných zariadení (tiché 

motory, špeciálne pneumatiky, tlmiace koberce v korbách, tiché hydraulické 

vykladacie zariadenie...), 

 Financie – práca v noci prináša zvýšené náklady na plat personálu, 

 Problém s odovzdaním tovaru – musí sa nájsť spôsob, ako tovar odovzdať a to 

zamestnávaním personálu aj v noci alebo uzamykateľnými kontajnermi. 

 

Obrázok 3 Zákaz vjazdu s výnimkou zásobovania 

Zdroj: autor 

 

3. Riadením využitia priestoru 

Jazdné pruhy pre kombinované využitie - dopyt po doprave a po parkovacích 

miestach je počas dňa priemerná. Zmysel týchto kombinovaných jazdných pruhov 

spočíva v rôznom spôsobe využitia počas dňa. Napríklad v dopoludní a popoludní 

počas dopravnej špičky sú jazdné pruhy používané pre dopravu v pohybu čo zvyšuje 

kapacitu komunikácií a priepustnosť dopravnej sieti. Vo večerných hodinách a cez noc 

sú tie isté jazdné pruhy použité pre parkovanie držiteľov rezidentských kariet. 
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V dopravnom sedle počas dňa sú pruhy používané pre parkovanie zásobovacích 

vozidiel. 

Funkcie jazdných pruhov sa menia podľa vopred stanovených hodín, ktoré                              

sú vyznačené na dopravných značkách. 

 

Obrázok 4 Funkcie jazdných pruhov 

Zdroj: https://www.google.sk/search?q=z%C3%A1pchy&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved 

4. Určením zón na nakládku a vykládku 

Vyhradené zóny pre zásobovanie by mali zabrániť parkovanie vozidiel zásobovania 

v druhej rade zaparkovaných automobilov a predísť tak blokovaniu dopravy. Dĺžka státia 

vo vyhradených zónach môže byť obmedzená časovo (napríklad 15-30min.). Môžu byť 

zavedené aj iné pravidlá, ktoré budú podporovať rýchlu cirkuláciu vozidiel zásobovania. 

Pri posudzovaní zón je zásadou ich vzdialenosť od miest, ktoré sú zásobované. 

 

SÚKROMNÝ SEKTOR NA ÚZEMÍ MESTA – občania mesta sú tiež súčasťou city 

logistiky, okrem osobných vozidiel využívajú pre súkromné účely aj nákladné motorové 

vozidlá napr. pri sťahovaní nábytku, pre stavebné práce a pod. Aj pre nich platia opatrenia 

mestskej samosprávy týkajúce sa pohybu vozidiel v meste. 

 

POSKYTOVATEĽ LOGISTICKÝCH SLUŽIEB – t. j. dopravca, zasielateľ, logistický 

podnik v rámci zabezpečenia prepravy zásielok v rámci mesta, aby dodržal na jednej strane 

pokyny samosprávy, zobral do úvahy prevádzkové možnosti pre dopravu v meste napr. 

obmedzenia z hľadiska prechodového prierezu vozidla a pod.  a na druhej strane musí 

zabezpečiť požiadavky prepravcov využíva logistické technológie. 
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2.2 Technológie v rámci city logistiky 

 Hub and Spoke  

Táto technológia je založená na existencii jedného logistického centra (hub = stred, 

jadro), z ktorého je lúčovito prevádzaná obsluha územia (spoke = lúč, špica, priečka). Táto 

technológia (obrázok 3) patrí medzi najčastejšie používané technológie pre logistickú 

obsluhu územia.  

Spočíva v spájaní (v konsolidácii) menších zásielok do väčších celkov, ktoré                                     

sú po preprave kapacitnými dopravnými prostriedkami a systémami opäť rozdeľované 

(dekonsolidované). Spájanie, resp. rozdeľovanie zásielok sa robí v logistických centrách, 

termináloch, v dopravných uzloch a pod.  

Pružný zvoz a rozvoz menších, ale častejších zásielok, ako si to logistické systémy 

väčšinou vyžadujú, sa uskutočňujú na kratšiu prepravnú vzdialenosť menšími nákladnými 

vozidlami. Diaľková preprava medzi centrami je pravidelná železničná, kamiónová, vodná 

aj letecká. Často sa pri nej využívajú aj kontajnery, pretože okrem toho, že umožňujú 

lepšie využitie dopravných prostriedkov, môžu dočasne slúžiť ako sklady pri spájaní alebo 

rozdeľovaní zásielok. 

 

Obrázok 5 Hub and Spoke 

Zdroj: autor 

 

 

 Gateway 

Technológia Gateway (vstupná brána) je vhodná pre logistickú dopravnú obsluhu 

veľkých jadrových miest. Prostredníctvom prekládky a združovania zásielok k 
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rozvozu, v tzv. gateways, voľbou vhodnejších typov vozidiel a optimalizáciou jázd sa 

znižuje nutný počet vozidiel. Zvyšuje sa však ich využitie, prevádzka je hospodárnejšia 

a znižujú sa dopady na životné prostredie.  

Táto technológia je založená na smerovaní tokov tovaru z diaľkovej a miestnej 

dopravy do mesta cez jednu alebo niekoľko vstupných brán (gateways), ktoré                               

sú miestom, v ktorom dochádza k fyzickému zlúčeniu jednotlivých zásielok                               

a k synchronizácii ich ďalšieho toku.  

Rôzne západoeurópske mestá, napr. Mníchov, Kodaň, Norimberg atď. ako gateway 

využívajú centrum nákladnej dopravy, resp. terminál kombinovanej opravy                                  

na železničnej sieti. Prvý takýto terminál „vyrástol“ v Nemecku v blízkosti námorného 

prístavu Bremenhaven. 

 

 Mestské distribučné centrum 

Označované skratkou MDC je logistické zariadenie, ktoré je umiestnené 

v relatívnej blízkosti geografickej oblasti, ktorú obsluhuje. Touto geografickou 

oblasťou je    vo väčšine prípadov centrum mesta. MDC zaisťuje zásobovanie oblasti 

pomocou konsolidovaných zásielok, kedy je v maximálnej možnej miere využitá 

kapacita nákladného priestoru vozidla. 

Dopravcovia, ktorí zásobujú obchody, reštaurácie alebo hotely v tejto oblasti, môžu 

vyložiť svoje zásielky v mestskom distribučnom centre, kde sa zásielky triedia 

a pomocou vozidiel MDC sú dopravené na miesto určenia. MDC môže prepravovať 

tovar aj vozidlami, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu a podľa vopred stanovených 

časových rámcov, vďaka čomu sa výrazne znižuje počet nákladných vozidiel v oblasti. 

Znižuje sa počet ciest jednotlivých vozidiel a tým pádom sa znižujú prejdené 

kilometre. Znižujú sa aj dopady na život v meste a životné prostredie.  

Realizácia MDC je komplexným riešením zásobovania danej oblasti centra mesta. 

Môže byť použité aj pre zásobovanie veľkého obchodného centra, ktoré generuje veľké 

množstvo dopravy, alebo zásobovanie veľkých stavieb materiálom. MDC je väčšinou 

doplnené ďalšími city logistickými prístupmi. 

 



12 
 

 Blízky doručovací obvod  

Je veľmi podobný systému gateways. Ide o vytvorenie doručovacích obvodov v meste. 

Za týmto účelom je zriadené mestské prekladisko, v ktorom personál triedi zásielky určené 

pre obyvateľov mesta. V rámci tejto technológie sa využíva systém poslednej míle 

(posledná časť distribučného reťazca na ceste ku zákazníkovi). Je možné ho využiť napr. 

pri elektronickom obchode, doručovaní zásielok do domu a pod.  

Technológia blízkeho doručovanie obvodu býva označovaná aj ako ELP (Espace                     

de livraison de proximité – Priestor pre miestne doručovanie). ELP je teda určený pre 

uľahčenie dodávky tovaru do centra mesta a na redukciu kongescencií, zníženie hlučnosti 

a znečistenia súvisiaceho s dodávkami.  

ELP funguje na princípe spolupráce dopravcov, obchodnej komory a mestských 

orgánov. Tieto strany zriaďujú a spolufinancujú systém ELP. Podľa prvých výsledkov je 

systém ELP u dopravcov obľúbený, pretože zaručuje disponibilnú a bezpečnú plochu na 

vykládku blízko komerčnej zóny v centre mesta. 

 

 Mestské mýto 

V tomto prípade ide o zavedenie mýtnych poplatkov pre vybrané druhy vozidiel, 

ktoré majú záujem o vjazd do vyznačenej časti mesta, ktorá podlieha systému 

mestského mýta. Takého riešenie môže na jednej strane znížiť počet nežiadúcich 

vozidiel na spoplatnených komunikáciách, na druhej strane môže byť prínosom pre 

mestský rozpočet.  

Takéto riešenie je využívané napr. v centrálnej časti Londýna. Londýn mal veľké 

dopravné problémy vo forme preplnených ulíc a preto sa rozhodol pre radikálne 

riešenie, a to spoplatniť vjazd do centrálnej časti mesta o rozlohe cca 21 km2 . Do 

oblasti prichádza denne viac ako milión ľudí – napriek tomu, že okolo 80% z nich 

používalo verejnú dopravu, intenzita dopravy v čase dopravnej špičky však bola na 

úrovni 40 tisíc vozidiel.  

Tento projekt dostal jednoznačnú podporu predovšetkým od obyvateľov centra 

mesta a od vodičov tzv. jednostopových vozidiel, bez ohľadu na druh pohonu. Ani 

ostatní vodiči neprotestujú – tí, ktorí platia, sú spokojní s výrazne lepšou 
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prejazdnosťou, ostatní si našli prijateľné riešenie s využitím MHD. Zásadné sťažnosti 

nevyjadrujú                                 ani podnikatelia – menší počet znamená uvoľnenie 

parkovacích miest, takže je možné lepšie zásobovať obchody či doraziť až k miestu 

rokovania. 

 

 Systém nočných dodávok 

V niektorých mestách už skúšobne fungujú, tzv. nočné dodávky, v rámci ktorých                 

je zásobovanie vybraných častí mesta povolené len v nočných hodinách. Najčastejšie          

ide o časový interval od 22:00 do 6:00 hod..  

Tento systém môžeme nájsť napr. v mestách Barcelona alebo Dublin. Okrem vyššie 

spomenutých technológií začína nachádzať v city logistike čoraz väčšie uplatnenie 

telematika. Môže ísť napr. o využitie satelitnej navigácie, systému premenlivého 

značenia, počítačového plánovania ciest a pod. 
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3. CITY LOGISTIKA V KOŠICIACH 

3.1 Košice hospodársky a dopravný uzol 

Plocha mesta v administratívnych hraniciach predstavuje 244 km2 a zároveň má 

silnú hospodársku základňu okolo 20,5 tis. firiem vrátane živnostníkov. Rozhodujúcim 

výrobným podnikom v tomto regióne je spoločnosť U.S.Steel, s. r. o., ktorá je zameraná na 

výrobu železa a ocele s počtom vyše 16tis. zamestnancov. Ďalej sa v Košiciach nachádza 

zhruba 600 nevýrobných podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou ako napr. 

SIEMENS, Baumax, Mc Donald, Pepsi cola, Tesco a iné.  

V Košiciach je vybudovaná sieť bankových a finančných inštitúcií, vysokých škôl, 

výskumno-vývojových ústavov, administratívnych a kultúrnych zariadení, nemocníc... 

3.1.1 Cestný dopravný uzol 

Cez Košice prechádzajú dva hlavné európske ťahy nadnárodného charakteru.                

Prvý ťah je zo západu na východ, čiže z Čiech a Rakúska na Ukrajinu a ďalšie štáty 

bývalého Sovietskeho zväzu. Druhý dôležitý ťah je zo severu na juh, čiže z Poľska 

a pobaltských štátov v smere na Maďarsko a Balkán. 

 

Obrázok 6 Cestný dopravný uzol 

Diaľničná komunikácia z Košíc je vybudovaná iba do Prešova, ktorá je považovaná 

za najvýznamnejšiu obchodnú cestu. Ďalšou významnou trasou je  rýchlostná komunikácia 

smerom na Kechnec (Maďarské hranice). Nadväzujúce komunikácie základnej cestnej 

siete sú cesty druhej triedy a to smerom na Slanské Nové mesto – Trebišov; Spišská Nová 

Ves – Vysoké Tatry a Jasov – Medzev.  
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Priamo cez mesto vedie rýchlostná cesta, ktorá začína vstupom do mesta od 

Prešova a prechádza cez Prešovskú – Vyšné opátske – VSS a končí pri OC Optima, kde 

začína rýchlostná cesta smerom na Šacu (USS). 

 

 

V Košiciach máme dva okruhy, malý a veľký. Malý okruh je zobrazený na 

nasledujúcom obrázku č. . Tvoria ho Námestie osloboditeľov – Palackého – Žel. stanica – 

Masarykova – Komenského – ČSL armády – Poštová – Alžbetina – Štúrova – 

Rastislavova. 

 

Obrázok 7 Malý (vnútorný) okruh 

Zdroj: Google mapa+ vlastná tvorba 

Veľký okruh je tvorený najmä 

rýchlostnými cestami. Jeho dĺžka je 

16,2km a priemerná doba jazdy trvá 21min. 

pri ideálnej premávke. Cesty, ktoré 

tvoria tento okruh sú: Trieda SNP – Alejová – 

VSS – Opatské (R) – Prešovská (R) – 

Hlinková – Watsonova – 

Amfiteáter. 

 
Obrázok 8 Veľký (vonkajší) okruh 

Zdroj: Google mapa+ vlastná tvorba 
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3.1.2 Železničný dopravný uzol 

Železničná sieť je tvorená tromi typmi tratí a to normálnym, širokým a úzkym 

rozchodom. Hlavným ťahom je trať Čierná nad Tisou – Košice – Žilina – Bratislava, ktorá 

je zaradená do európskej železničnej siete. Táto trať je elektrifikovaná a je využívaná                       

pre vnútroštátnu i medzinárodnú, nákladnú i osobnú dopravu.  

Širokorozchodná trať  Ukrajina – Maťovce – Areál U.S.Steel Košice                                          

je elektrifikovaná a slúži na prepravu surovín a tovarov bez nutnosti prekládky.  

 

Obrázok 9 Železničný dopravný uzol 

 

Stanica v Košiciach disponuje trinástimi dopravnými koľajami, ktoré slúžia                        

pre osobnú a nákladnú dopravu. Denne tadiaľ prechádza 46tranzitných nákladných vlakov. 

Preto je železničná doprava v Košiciach významným článkom aj pre kombinovanú 

prepravu nákladov na medzinárodnú vodnú dopravu, smer Gdynia, Gdansk, Rijeka, Koper. 

 

Obrázok 10 Medzinárodné prepojenie žel. Dopravy 

Zdroj: https://www.google.sk/search?q=Medzin%C3%A1rodn%C3%A9+prepojenie.+dopravy 
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3.1.3 Letecký dopravný uzol 

Letisko je vzdialené cca 6km od centra Košíc a ma štatút medzinárodného letiska. 

V súčasnosti je využívané na civilnú vnútroštátnu, medzinárodnú osobnú a nákladnú 

dopravu. Slúži aj pre výcvik študentov vysokej školy leteckej. 

 

 

Obrázok 11 Letecký dopravný uzol 

Zdroj: 

https://www.google.sk/search?q=kosice+letecky+dopravny+uzol&source=lnms&tbm=isch

&sa=X&ved=0ahUKEwj1wML 
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3.2 Zásobovanie centra Košíc 

Historickú časť mesta Košice tvorí centrálna pešia zóna. Začiatok a koniec pešej 
zóny je označený príslušnou dopravnou značkou alebo zábranou. Na pešiu zónu sa 
vzťahuje osobitný režim užívania.  

Mesto Košice povoľuje jednorazový, alebo opakovaný vjazd do tejto časti mesta 

fyzickým alebo právnickým osobám na základe žiadosti vo vyhradenom čase od 21:00          

do 09:00 vozidlám do 5t. Doba zotrvania v pešej zóne je 15min. 

Poplatky – Základná sadzba dane je za každý začatý deň vjazdu a zotrvanie 

v historickej časti mesta Košice motorového vozidla: 

 pre osobný automobil vo výške 2,32 € 

 pre nákladný automobil do 3,5t vo výške 3,31 € 

 

 

Obrázok 12 Začiatok/Koniec pešej zóny 

(Zdroj: autor) 
 

V tejto časti mesta sa nachádzajú najmä reštauračné zariadenia (Le Colonial, 

Karczma Mlyn, Slávia, Bamboo Sushi a Grill bar), obchody (Adidas, DM drogéria, DATA 

comp, Pantha Rhei), kultúrne pamiatky (Dom sv. Alžbety, Miklušova väznica, Štátne 

divadlo..) úrady štátnej správy (Ústavný súd Slovenskej republiky). 
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 Územie pešej zóny je ohraničené ulicami: 

1. Hlavná od Rooseveltovej po Kasárenské námestie a pasáže vedúce z Hlavnej 

2. Františkánska, 

3. Biela, 

4. Univerzitná, 

5. Pri Miklušovej väznici, 

6. Mlynská od Puškinovej po Hlavnú, 

7. Zvonárska, 

8. Vrátna od Bočnej po Hlavnú , 

9. Alžbetina od Bočnej po Hlavnú, 

10. Zámočnícka, 

11. Uršulínska, 

12. Poštová od Mäsiarskej po Hlavnú. 

 

Obrázok 13 Územie pešej zóny 

Zdroj: Google mapa+ vlastná tvorba 
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Do pešej zóny je vjazd motorových vozidiel zakázaný, okrem vozidiel: 

 garážujúcich a parkujúcich v priestoroch prístupných výlučne z ulíc tvoriacich 

pešiu zónu, 

 zabezpečujúcich stavebné práce, správu a údržbu nehnuteľností v pešej zóne, 

 zabezpečujúcich zásobovanie, 

 zabezpečujúcich dovoz nákladu väčšieho objemu pre obyvateľov pešej zóny, (biela 

technika, nábytok a pod.), ktorý nie je možné dopraviť ináč, 

 zabezpečujúcich výkon činnosti právnickej osoby, ktorá má  sídlo  alebo prevádzku 

v pešej zóne, 

 príležitostnej koľajovej dopravy, 

 zabezpečujúcich čistotu a údržbu verejných priestranstiev, verejných zariadení, 

údržbu    inžinierskych sieti a zber odpadu, 

 zabezpečujúcich doručovanie poštových zásielok, 

 s právom prednostnej jazdy podľa osobitného predpisu a vozidiel zabezpečujúcich 

odstraňovanie havarijný stavov, 

 so zvláštnym evidenčným číslom (P, X a XO), ak plnia úlohy, pre ktoré majú 

zvláštne označenie, a vozidlo prepravujúce telesne ťažko postihnutú osobu, 

 s jednorazovým povolením vjazdu na určené miesto pri konaní sobáša najviac pre 3 

osobné motorové vozidlá, 

 s povolením vjazdu pri organizovaní verejného spoločenského alebo kultúrneho 

podujatia mestom Košice, 

 s osobitnou výnimkou primátora mesta.  
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Obrázok 14 Vozidlo s výnimkou vjazdu do pešej zóny  

Zdroj: autor 

 

3.2.1  Riešenie city logistiky v praxi 

 

Ako  praktickú ukážku aplikácie city logistiky v Košiciach, sme si zvolili zásobovanie 

prevádzky Bagetérie Krotuchen, s. r. o.  a vybavenie vjazdu osobných motorových vozidiel 

do pešej zóny pri príležitosti svadby v Dóme sv. Alžbety 

 

Zásobovanie prevádzky Bagetérie Krotuchen, s. r. o. 

Zásobovanie prevádzky Bagetéria Krotuchen, s. r. o. na Hlavnej ulici 103                                  

v Košiciach, je vykonávané spoločnosťou CocaCola. V Košiciach má firma svoj 

distribučný sklad na Dopravenej ulici v Košiciach. Do distribučného skladu sa zásielky 

Coca Coly dovážajú kamiónmi. Pre zásobovanie mesta využívajú nákladné vozidlá IVECO 

(obr. č.16 ) , ktorého nosnosť dosahuje maximálne 5t. Zásobovanie musí byť vykonávané                          

na základe stanovených smerníc mesta o zásobovaní centra mesta, konkrétne pešej zóny.  

Dodávateľ musí spĺňať určité časové rozpätie a obmedzenia týkajúce sa nosnosti 

a rozmerov zásobovacích vozidiel. Vodič zásobovacieho vozidla musí mať povolenie 

o vjazde do pešej zóny, ktoré vydáva Miestny úrad Košice -  Staré mesto. Povolenie sa 

vydáva na základe žiadosti, ktorú podáva dodávateľ alebo  majiteľ prevádzky, ktorá                               

sa nachádza v pešej zóne. Žiadosť o povolenie je v prílohe č. 1. 
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Povolenie vjazdu do pešej zóny z dôvodu sobáša 

Ku Dómu sv. Alžbety na Hlavnej ulici v Košiciach pustí mesto z dôvodu sobáša do pešej 

zóny maximálne 2 svadobné vozidlá . Pretože napríklad ak by boli v Dóme sv. Alžbety tri 

svadby za sebou, a mesto by povolilo vjazd napr. troch svadobných áut tak by tam mohli 

byť tri autá na odchode, tri čakať, kým skončí ich sobáš, a tri by už prichádzali, navyše 

ďalšie tri obrady za sebou môžu byť i v Kaplnke sv. Michala. Naraz by sa mohli vyskytnúť 

osemnásť áut na území pešej zóny, len v okolí Dómu sv. Alžbety.  

 

 

Obrázok 15 Zásobovanie prevádzky v pešej zóne 

(Zdroj: autor) 
 

 

Obrázok 17    Svadobné autá pri Dóme sv. Alžbety 

Zdroj: 
https://www.google.sk/search?q=kosice+dom+sv+alzbety+svadba&source=lnms&tbm=isch&sa=X

&ved=0ahUKEwj38Z7ku4bMAhVKMZoKHZGTBUIQ_AUIBygB&biw=1366&bih=657 
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Problematické uzly 

 Problematických uzlov je viac ,ale ja cestujem do Košíc smerom z Prešova vybrala som si 

pre príklad tento problematický uzol. Vjazd do Košíc z Prešova cez Zelený dvor- Mier. 

Ak  ľudia idú hromadnou dopravou, nič nevyhrali, keďže napríklad z autobusovej zastávky 

pri Metre na ďalšiu zastávku trvá cesta kvôli zápcham aj 16 minút. Ak idú  vlastným 

autom, pridávajú jedno do zápchy. Táto situácia nevznikla len z dôvodu stavebných prác 

na Prešovskej-Sečovskej. Nikto nepočítal s takým nárastom dopravy a Hlinkova 

jednoducho kapacitne nemôže pojať toľko vozidiel z dvoch najľudnatejších sídlisk. Nie je 

na to prispôsobená a kým sa neurobia nejaké zmeny, dovtedy nemožno očakávať zázraky. 

 

Problém robí aj svetelná križovatka a čerpacia stanica : 

Náporu toľkých vozidiel nie je prispôsobená ani prvá svetelná križovatka na Mieri. 

Zaraďovacie pruhy sú príliš krátke a chýbajú aj odbočovacie polomery. Odbočuje sa 5-

kilometrovou rýchlosťou do 90-stupňovej zákruty, čim sa doprava spomaľuje.  

Do cesty z Furče bola postavená aj čerpacia stanica, čo nebolo najšťastnejšie riešenie.  

 

Problém sa dá aspoň čiastočne vyriešiť. Pruhy by sa dali predĺžiť o viac ako desať metrov, 

autá by sa včas zaradili a cesta by sa uvoľnila. 

V súčasnosti sa rieši dopravné napojenie zo sídliska Ťahanovce v súvislosti s výstavbou 

ďalšieho obytného súboru. Cesta by sa mala napojiť na diaľničný privádzač. 

 

 
Obrázok 18           Zápcha na Mieri 

(Zdroj: autor) 
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Záver 

V tejto práci som sa zaoberala city logistikou po teoretickej stránke vo všeobecnosti 

a o uplatnení city logistiky konkrétne v meste Košice.  Zaujímala som sa o hospodársku,               

ale najmä o dopravnú sieť v Košiciach.  

Prvá časť práce je venovaná teoretickým základom týkajúcim sa city logistiky a 

ilogistickým technológiám uplatňované rámci svetových miest, z ktorých sa viaceré 

používajú aj v rámci Košíc, napr. obmedzenia vstupu, nočné zásobovanie a pod. 

Druhá časť práce je konkretizácia city logistiky na mesto Košice a riešenie zásobovania 

centra Košíc.  Na konkrétnom príklade je popísaný postup ako získať povolenie pre vstup 

nákladných vozidiel pre zásobovanie ako aj vstup osobných vozidiel pri mimoriadnej 

príležitosti t. j. sobáša v Dóme sv. Alžbety.  

Uvedené bolo aj cieľom práce, s tým, že táto práca môže byť aj propagačným 

materiálom týkajúcim sa city logistiky ako aj učebnou pomôckou pre predmet logistika. 
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Prílohy 

Príloha č.1 – Žiadosť o povolenie vjazdu vozidla do pešej zóny 


