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VARIANTNÝ PRÍSTUP K OPTIMALIZÁCII 
POŠTOVEJ PREPRAVNEJ SIETE 

Abstrakt 
Tento �lánok pojednáva o štruktúre poštovej prepravnej siete a možnostiach jej optimalizácie. Pre 

potreby optimalizácie poštovej prepravnej siete boli zvolené dva prístupy: optimalizácia na základe 
�asu a optimalizácia na základe vzdialenosti s využitím metód teórie grafov. V hlavnej �asti �lánku sú 
porovnané oba prístupy optimalizácie a v závere zhrnuté základné postuláty vyplývajúce zo špecifík 
oboch prístupov.  

ÚVOD 
Dopravu poštových zásielok je možné charakterizova� a popísa� rovnako ako dopravný 

systém, pre ktorý je charakteristická existencia vlastnej dopravnej infraštruktúry. Aj ke� na 
prvý poh�ad sa môže zda� poštový systém odlišný od dopravného systému, oba systémy 
vykazujú zhodné znaky, pokia� budú posudzované z h�adiska technológie prepravy zásielok. 
Napr. skladajú sa z množstva miestne �i �asovo vzdialených uzlov, ktoré sú vzájomne 
prepojené úsekmi dopravnej siete, po ktorých sa uskuto��uje preprava zásielok. Poznanie 
základných skuto�ností poštového/dopravného systému nám umož�ujú urobi� jednotný popis, 
na základe ktorého je potom možné navrhnú� metódy, postupy �i algoritmy aplikovate�né v 
rôznych oblastiach praxe. Pre potreby tohto príspevku budeme vychádza� z existujúceho 
modelu poštového systému s cie�om riešenia úloh metódami optimalizácie na sie�ach. [1], [8] 

Poštová prepravná sie� predstavuje súhrn tratí mobilných zariadení (v poštovej praxi sú 
nazývané poštové kurzy), na ktoré sú stacionárne zariadenia (pošty, huby, depá) napojené. Je 
teda tvorená mobilnými zariadeniami  a dopravnými cestami, po ktorých tieto mobilné 
zariadenia premávajú, za ú�elom prepravy poštových zásielok. Poštovú prepravnú sie� v 
zmysle jej funkcie, ú�elu, konštruk�ného prevedenia a využívaného infraštruktúrneho 
vybavenia možno zaradi� do skupiny sietí, kde �o najlepšia a najjednoduchšia dostupnos� aj v 
prípade zhoršených prepravných podmienok (napr. prírodné katastrofy a kalamity) zohráva 
rozhodujúcu úlohu. Optimálnu konfiguráciu poštovej prepravnej siete je možné dosiahnu�
procesom, pri ktorom sa berie ako základ optimalizácie práve �asové alebo vzdialenostné 
h�adisko, nako�ko základným atribútom kvality poštových služieb je dodržiavanie 
deklarovanej lehoty dopravy. V podmienkach poskytovate�a univerzálnej služby je  
konštrukcia �i optimalizácia poštovej siete, ale i prepravnej siete postavená práve na �asovom 
a vzdialenostnom h�adisku, ktoré sú zakotvené v požiadavkách na kvalitu univerzálnej služby 
deklarovaných v smerniciach Európskej komisie.   
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Porovnaním výsledkov optimalizácie pri �asovom a vzdialenostnom optimaliza�nom 
variante je možné dospie� alternatívnym optimalizovaným konštrukciám poštovej prepravnej 
siete.      

1. CIE� A METODIKA RIEŠENIA 
Cie�om príspevku je prezentova� možnosti optimalizácie existujúcej poštovej prepravnej 

siete v podmienkach poskytovate�a univerzálnej poštovej služby, uplatnením metód z teórie 
grafov. Primárne je optimalizácia v príspevku zameraná na najvyššiu úrove� poštovej 
prepravnej siete s vymedzením po�tu zberných prepravných uzlov a ich umiestnením na 
grafe.  

Pre riešenie úloh nášho typu je vhodné využitie diskrétnych aloka�ných sie�ových 
modelov, ktoré sa používajú práve na optimalizáciu jednotlivých úrovní distribu�ných a 
prepravných sietí, ako aj ur�enie najvhodnejších trás medzi uzlami siete.  Umož�ujú h�ada�
odpovede na otázky typu: 
– Ko�ko zariadení by malo by� umiestnených na sieti? 
– Kde je potrebné dané zariadenia umiestni�? 
– Akú ve�kú oblas� by mali dané zariadenia obsluhova�? 
– Aké ve�ké by mali by� jednotlivé zariadenia? 

Odpovede na tieto otázky závisia v hlavnej miere na súvislostiach, z poh�adu ktorých je 
daný aloka�ný model/problém posudzovaný, a taktiež na prvkoch a objektoch na ktorých je 
založený. Výsledkom toho všetkého je nájdenie takej situácie, kedy vieme vyhodnoti�
riešenie vzniknutého problému ako najvhodnejšie za vopred stanovených podmienok. V danej 
situácií použijeme P – median aloka�ný model, ktorý patrí do skupiny modelov založených na 
celkovej alebo priemernej vzdialenosti.  

2. ANALÝZA SÚ�ASNÉHO STAVU 
Poštová prepravná sie�, ktorá je predmetom riešenia je konštruovaná ako trojúrov�ová 

(Obr. 1). Hierarchia siete stanovuje vz�ah nadradenosti a podriadenosti vyššie a nižšie 
položených úrovní siete, pri�om platí, že s rastúcou úrov�ou rastie kvantita aj špecializácia 
vykonávaných procesov. Znázornená sie� je tvorená z hlavných uzlov, oblastných uzlov, 
miestnych resp. lokálnych uzlov a úsekov reprezentujúcich materiálový tok prepravovaných 
zásielok. Na prvej úrovni sa nachádzajú zariadenia s charakterom podávacia resp. dodávacia 
pošta, a slúžia ako prístupové miesta, na ktorých si zákazník uplat�uje požiadavku na 
poskytnutie služby. Druhá úrove� obsahuje oblastné uzly, ktoré sú spojené s poštovými 
zariadeniami prvej úrovne, a taktiež majú spojenie s jedným z hlavných uzlov tretej úrovne. 
Medzi uzlami druhej úrovne neexistuje vzájomné spojenie. Na tretej úrovni sa nachádzajú 
hlavné uzly, navzájom spojené medzi sebou systémom „každý s každým“ a taktiež sú spojené 
s nižšie postavenými uzlami druhej úrovne. 
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Obr.1. Model poštovej prepravnej siete poskytovate�a univerzálnej služby [9] 

Najvyššia úrove� poštovej prepravnej siete - hlavná poštová prepravná sie�  je tvorená 
hlavnými uzlami, ktoré sú poverené funkciou hlavných spracovate�ských stredísk (HSS) a 
poštovými kurzami zabezpe�ujúcimi vzájomné spojenie medzi jednotlivými uzlami siete. 
Prostredníctvom hlavnej prepravnej siete je poštový operátor napojený na medzinárodnú 
poštovú prepravnú sie�. Z konštruk�ného h�adiska sa pri spojení jednotlivých hlavných 
spracovate�ských stredísk uplat�uje neúplný polygonálny systém. 

Druhá úrove� je reprezentovaná regionálnou poštovou prepravnou sie�ou a pozostáva z 
oblastných uzlov a poštových kurzov vedených v atrak�nom obvode oblastného 
spracovate�ského strediska (OSS). Jednotlivé OSS sú podriadené príslušnému HSS, v ktorého 
spádovej oblasti sa nachádzajú. Medzi jednotlivými OSS nie je vytvorené vzájomné spojenie 
a vo vz�ahu HSS – OSS sa uplat�uje hviezdicový systém spojenia. Pre spojenie s poštami na 
nižšej úrovni sa používa okružný systém spojenia v kombinácii s hviezdicovým systémom. 

Prvá, teda najnižšia úrove� - oblastná poštová prepravná sie� tvorená stacionárnymi 
zariadeniami (poštami) a poštovými kurzami, ktoré sú vedené na území mesta resp. malého 
regiónu, pri�om sú tieto stacionárne zariadenia podriadené príslušnému OSS. V miestnej 
poštovej sieti sa uplat�uje prevažne okružný systém spojenia jednotlivých zariadení.   

V sú�asnosti je hlavným hodnotiacim kritériom efektívnosti poštového prepravného 
systému lehota prepravy, vyjadrovaná ako D + i, kde i = 1,2 ... n, pri�om sa kladie dôraz na 
dosiahnutie �o najmenšej hodnoty. Ide o vyjadrenie po�tu pracovných dní po dni podania, 
ktoré vyjadrujú dokedy má by� zásielka dodaná. [2] 

Obr. 2. Poštová prepravná sie� národného poštového operátora v SR
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Poskytovate� univerzálnej služby prevádzkuje na oblastnej úrovni 1543 pôšt (stav k 
31.12.2011), z ktorých je 168 podávacích a 1372 dodávacích, 2 pošty s vyclievacou funkciou 
(Bratislava, Košice) a 3 pošty ur�ené na hromadné podávanie zásielok (Bratislava, Košice, 
Žilina). V uvedenom po�te je zahrnutých aj 46 pôšt Partner a 76 poštových stredísk a 5 
pojazdných pôšt.. Z malých stacionárnych zariadení využíva na poskytovanie svojich služieb 
6797 poštových schránok a 2681 listových doru�ovacích schránok. 

Na triediacich linkách umiestnených vo všetkých štyroch HSS bolo v roku 2011 
vytriedených 70% listových zásielok z celkového objemu distribuovaných listových zásielok. 
Podstatná �as� prepravy poštových zásielok je zabezpe�ovaná poštovými cestnými kurzami 
(PCK ), ktorých je v celej prepravnej sieti vedených 561.  Preprava cestnými kurzami v roku 
2011 dosiahla celkový objem 14 058 294 km. Celkový po�et odjazdených kilometrov v roku 
2011 predstavoval 21 835 903 km. Vybrané druhy poštových zásielok boli v roku 2011 
prepravované prostredníctvom železni�nej prepravy (prevádzkovate� vlastní 14 železni�ných 
voz�ov). [12] 

3. TEORETICKÉ VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV 
3.1. Dostupnos� a miera dostupnosti 

Ako bolo vyššie spomenuté optimalizáciu poštovej prepravnej siete budeme realizova� v 
zmysle zoh�adnenia požiadaviek stanovených atribútom dostupnos�. Dostupnos� môže by�
kvantifikovaná pomocou mier dostupnosti, ktoré by mali by� v priamej úmere so sledovanými 
cie�mi (Gutiérrez a Urbano, 1996). Pod�a R. Churcha a J. Marstona (2003) miery dostupnosti 
odhadujú, resp. oce�ujú stupe� prístupu k niektorým aktivitám od za�iato�ného miesta (uzla) 
až po jedno �i nieko�ko cie�ových miest (uzlov) charakterizovaných dopravnou sie�ou, 
vzdialenos�ou, �asom a cenou. 

Dostupnos� je daná tromi atribútmi: subjekt dostupnosti – objekt dostupnosti – transportný 
prvok. Subjekt dostupnosti sa nachádza na ur�itom mieste (východisku) z poh�adu ktorého je 
dostupnos� skúmaná. Objekt dostupnosti prestavuje vopred stanovený cie�, ktorého 
dostupnos� chceme zisti�. Nako�ko miesto východiska i miesto stanoveného cie�a sú 
zvy�ajne priestorovo oddelené, je nutné prekonáva� medzi nimi vzdialenos�. Transportný 
prvok predstavuje spojenie medzi subjektom a objektom dostupnosti a umož�uje tak prekona�
priestorovú vzdialenos�. Dopravný/poštový systém bude teda obsahova� transportný prvok  i 
premennú vzdialenosti.  [7] 

Významným nástrojom skúmania dostupnosti je teória grafov, ktorá sa využíva pre 
potreby analýzy priestorových štruktúrnych vz�ahov ako sú napríklad dopravné spojenia, 
lokácia uzlov – ich postavenie v grafe a vzájomná dostupnos�. Pri skúmaní dostupnosti sa v 
teórií grafov za významnú charakteristiku považuje vzdialenos�, ktorá je vyjadrením spojenia 
dvoch uzlov, pri�om môže by� vyjadrená rôznym spôsobom (priama vzdialenos�, cestná 
vzdialenos�, prepravný �as, prepravné náklady).   

3.2. Základné štruktúry teórie grafov 
Z h�adiska riešenej problematiky bude optimalizácia uskuto�nená len v parciálnom 

rozsahu hlavnej úrovne poštovej prepravnej siete so zameraním sa na optimalizáciu po�tu a 
simuláciou umiestnenia hlavných spracovate�ských stredísk v sieti. Pri optimalizácii poštovej 
prepravnej siete budeme vychádza� najmä z optimaliza�ných metód už spomenutej teórie 
grafov. Nutnos�ou v tejto súvislosti sa stáva transformácia existujúcej poštovej prepravnej 
siete do zjednodušeného modelu – sie�ového grafu, ktorý je tvorený uzlami siete a ich 
váhovým ohodnotením spolu s hranami siete a ich váhovým ohodnotením. [2] 

Z poh�adu teórie grafov sa teda jedná o vytvorenie súvislého hranovo a vrcholovo 
ohodnoteného grafu G, ktorý je definovaný ako G = (V, H, c, w), kde V predstavuje celkovú 
množinu vrcholov (uzlov), do ktorých je možné lokalizova� zariadenie, H je množina hrán, 
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ktorú tvoria najkratšie možné cestné vzdialenosti medzi dvoma susednými vrcholmi grafu, c 
je váhové ohodnotenie množiny hrán H, a w reprezentuje váhové ohodnotenie množiny 
vrcholov V. [1] 

Váhové ohodnotenie množiny vrcholov w predstavuje jednoduchý bezrozmerný 
ukazovate� váhy vrcholu, ktorý pozostáva z po�tu obyvate�ov obvodu, po�tu pôšt v obvode a 
integrovanej dostupnosti centra obvodu. Váhové ohodnotenie množiny hrán c je možné 
udáva� vo forme �asu potrebného na prekonanie cestnej vzdialenosti medzi uzlami siete 
vyjadreného v minútach alebo vo forme metrickej vzdialenosti medzi uzlami siete vyjadrenej 
v kilometroch. 

Obr.3. Sie�ový graf pre optimalizáciu h�adania hlavných uzlov v sieti [9] 

Vytvorený graf (Obr.3.)  je vhodný pre aplikáciu úloh ur�ených na stanovenie po�tu 
h�adaných uzlov v rámci hlavnej úrovne poštovej prepravnej siete. Na túto úlohu sa použije 
diskrétny aloka�ný sie�ový model - P – median, v ktorom sa stanoví presný po�et zariadení, 
ktoré sa majú v sieti alokova�. Ú�elová funkcia (Obr.4) svojou formuláciou minimalizuje 
celkovú vzdialenos�, ktorá je vážená na základe požiadaviek medzi jednotlivými vrcholmi, 
a k nim alokovanými najbližšími zariadeniami. 
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Obr.4. Ú�elová funkcia p-median aloka�ného modelu

4. VÝSLEDKY VARIANTNEJ OPTIMALIZÁCIE 
4.1. Variant A – �asové ohodnotenie hrán sie�ového grafu 

Variant A predstavuje riešenie optimalizácie umiestnenia hlavných uzlov v poštovej 
prepravnej sieti, ke� váhové ohodnotenie množiny hrán c bude zadané vo forme �asu 
potrebného na prekonanie cestnej vzdialenosti medzi uzlami siete vyjadreného v minútach. 
Pri alokácii hlavných uzlov s použitím p-median aloka�ného sie�ového modelu sme dospeli k 
nasledovným výsledkom. 

V prípade h�adania jediného hlavného uzlu, h�adané zariadenie bolo umiestnené do 
vrcholu prezentované uzlom Žiar nad Hronom. Pri tomto umiestnení mal priemerný �as 
potrebný na obsluhu všetkých uzlov z hlavného uzla hodnotu 139 minút a maximálny �as 
obsluhy uzla siete z hlavného uzla 296 minút.  

Ak sme h�adali dva hlavné uzly v sie�ovom grafe, na základe optimalizácie boli tieto 
hlavné uzly alokované do uzlov Trnava a Prešov. Oproti predchádzajúcemu riešeniu je možné 
vidie� zníženie priemerného �asu potrebného na obsluhu všetkých uzlov z hlavných uzlov z 
139 minút na 68 minút a  �asu obsluhy najvzdialenejšieho uzla na 181 minút. 

 Pri h�adaní troch hlavných uzlov v sie�ovom grafe, kde sú hrany ohodnotené �asom 
potrebným na prekonanie tejto vzdialenosti cestným motorovým vozidlom, boli tieto hlavné 
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Obr.6. Alokácia troch hlavných uzlov pri vzdialenostnom ohodnotení hrán grafu 

Výsledky h�adania štyroch hlavných uzlov v sie�ovom grafe boli rovnaké v oboch 
variantoch A aj B. Hlavné uzly boli alokované do uzlov Bratislava, Nitra, Martin a Prešov. 
Parameter priemernej vzdialenosti medzi hlavným uzlom siete a obsluhovanými uzlami mal 
hodnotu 43 km a vzdialenos� najvzdialenejšieho uzlu od hlavného uzlu bola 150 km. 

VYHODNOTENIE A ZÁVER  
Analýzou výsledkov, ktoré sme získali aplikovaním p-median aloka�ného modelu na 

podkladový sie�ový graf, pri variantnom spôsobe ohodnotenia hrán grafu je možné dospie� k 
zaujímavým faktom. 

V prípade alokovania jediného hlavného uzla v sieti nie je dôležité, �i budeme bra� do 
úvahy �asové alebo vzdialenostné ohodnotenie hrán. V oboch prípadoch dospejeme k 
umiestneniu hlavného uzla do uzla Žiar nad Hronom. 

Pri alokovaní dvoch hlavných uzlov v sieti dochádza k diferentným výsledkom. 
Umiestenie hlavného uzla do uzla Nitra (pri ohodnotení hrán v km) je dané výhodnejšou 
geografickou polohou uzla Nitra v jeho atrak�nom obvode a umiestnenie hlavného uzla do 
uzla Trnava (pri ohodnotení hrán v minútach) je dané výhodnejšou polohou uzla Trnava 
vzh�adom na dopravnú (najmä dia�ni�nú) infraštruktúru v atrak�nom obvode. Umiestnenie 
hlavného uzla do uzla Prešov je dané jeho polohou v grafe (nachádza sa v geografickom 
strede regiónu), ale aj jeho dobrým napojením na dopravnú infraštruktúru. 

Pri alternatíve troch hlavných uzloch je zrejmý dopad vybudovania kvalitnejšej cestnej 
infraštruktúry na umiestnenie hlavných uzlov. V prípade �asového ohodnotenia hrán je 
výsledkom zvä�šenie atrak�ného obvodu v miestach kde je kvalitatívne vyššia dopravná 
infraštruktúra (existencia dia�nic) a v prípade vzdialenostného ohodnotenia hrán je vidite�né 
centristické umiestnenie hlavného uzla Prievidza v rámci svojho atrak�ného obvodu. 

Pri alokovaní štyroch a viac hlavných uzlov v sie�ovom grafe dospejeme k rovnakým 
výsledkom pri oboch variantoch.  

Na záver je možné konštatova�, že �asové a vzdialenostné h�adisko pri optimalizácii 
poštovej prepravnej siete má význam, ak sa alokuje viac ako jeden a menej ako štyri hlavné 
uzly v sie�ovom grafe. Význam vzdialenostného a �asového ohodnotenia hrán v sie�ovom 
grafe pri alokovaní vä�šieho množstva hlavných uzlov sa stráca.  
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VARIANT APPROACH TO OPTIMIZATION  
OF POSTAL TRANSPORTATION NETWORK 

Abstract 
This article discusses about the structure of the transmission network and its optimization options. 

For the purpose of optimization of postal transport network have been chosen two approaches: 
optimization on base of the time and optimization on base of the distance with the use of the methods 
of graph theory. In the main part of the article are compares both approaches of optimization.  In the 
conclusion are summarized the basic postulates arising from the specificities of both approaches.  
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