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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce je zam ena na logistiku um leckých p edm t  a na projektování 

p epravy um ní. V první části pojednává krátce o logistice samotné a její historii, definuje 

d ležité pojmy a uvádí zákony dotýkající se problematiky. Dále jsou v práci definovány 

základní pojmy z oblasti kultury a jsou vyjmenováni zásadní p edstavitelé logistiky um ní 

v České republice. Ve t etí oblasti práce pojednává o projektování, vysv tluje základní  

pojmy a seznamuje s jednotlivými projektovými softwary 

V praktické části se potom hovo í o logistických informačních systémech a jejich  

použití p i p eprav  um leckých p edm t , či p i konání kulturních událostí. V posledním 

úseku práce se objevuje projekt organizace kulturní události. Jsou zde rozebrány jednotlivé 

činnosti od počátku až po ukončení. 

 

Klíčová slova: logistika, arts logistics, logistika um ní, um ní, výstavní činnost, kulturní 

událost, projekt, logistický projekt. 

 

ABSTRACT 

 

This diploma thesis is focused on the logistics of art and designing the processes of fine art 

transportation. The first part deals briefly with the logistics itself and its history, defines the 

important concepts and sets out the important laws. In the next part, the thesis defines the 

basic concepts in the field of culture and mentions the leading logistics companies on 

Czech Republic market. The following part deals with designing a process, explains the 

basic concepts and talks about different project software. 

In the practical part of the thesis, there are discussed the logistics information systems and 

its use for the fine art transportation, or for the cultural events. The final section shows a 

project of organizing a cultural event, where all the activities are analyzed from the start to 

the very end. 

 

Keywords: Logistics, Arts Logistics, Fine Arts Logistics, Art, Cultural Exhibition, Culture 

Event, Project, Logistics Project.  
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ÚVOD 

P eprava um leckých p edm t  je stejn  k ehká disciplína jako samo p epravované 

zboží. Na toto téma již bylo publikováno n kolik st žejních odborných prací, avšak je to 

stále pon kud opomíjená disciplína, p estože samotná praxe není úpln  zanedbatelnou částí 

logistiky. Její problematika spočívá v tom, že v tšinou každý jednotlivý p epravovaný  

artefakt pot ebuje individuální zacházení, péči a jiný zp sob manipulace. Záleží nap íklad 

na stá í, historické hodnot , materiálu Ěk ehkost, choulostivost k vlhkosti vzduchu, teplot , 

tlakuě, na váze, prostorové náročnosti, ale i na vzdálenosti určeného místa a zp sobu  

p epravy. V ůrts logistice spolu komunikují jak strany zadavatel  zakázky, zákazníka, tak  

i p epravní společnost a její jednotlivé složky. Jelikož p eprava um ní je tolik specifická, 

snaží se i jednotlivé p epravní společnosti co nejvíce vyhovovat požadavk m svých  

zákazník , s rychle se vyvíjející technologií také inovovat a být co nejflexibiln jší,  

co nešetrn jší a také maximáln  zp sobilí a profesionální.  

Práce nese název Projekt ůrts logistics, pojednává tedy o logistice, o um leckých 

p edm tech a institucích a posléze i o projektování. Cílem práce bylo teoretické nahlédnutí 

na projektování p epravy um leckých d l a následn  tuto teorii uvést v praxi pomocí  

p ípravy kulturní události. V první části práce pojednává o logistice a definuje základní lo-

gistické pojmy a legislativu. Dále definuje pojmy z oblasti kultury a p edstaví d ležité kul-

turní organizace. Poté se zam í na náležitosti transportu a vyjmenuje zásadní  

p edstavitele logistiky um ní v České republice. T etí část práce pojednává o projektování, 

vysv tluje základní pojmy a seznamuje s jednotlivými projektovými softwary 

V praktické části se potom hovo í o logistických informačních systémech a jejich  

použití p i p eprav  um leckých p edm t , či p i konání kulturních událostí. Nachází  

se zde jednoduchý nástin návrhu logistického informačního systému, jeho komponent   

a zabezpečení. Dále také pokus o konceptuální a datové schéma tohoto IS. V posledním 

úseku práce se objevuje projekt organizace kulturní události. Jsou zde rozebrány jednotlivé 

činnosti od počátku až po ukončení. Cílem práce je rozvrhnout projekt  

v projektovém softwaru, upravit posloupnost jednotlivých činností tak, aby nic nebylo  

opomenuto, optimalizovat rozložení práce, aby nedocházelo k p et žování zdroj , 

 a dopomoci k úsp šnému pr b hu této kulturní události. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 LOGISTIKů UM LECKÝCH P EDM T  

Dalo by se íci, že logistika um leckých d l je mladá logistická disciplína, která  

se zaobírá komplexním ešením problematiky p evozu cenných objekt  s individuální  

pot ebou zacházení, jelikož um lecká díla bývají choulostivá v či r zným aspekt m  

manipulace, ot es m, zm n  teplot, vlhkosti, m žou být rozličn  k ehká, prostorov   

náročná nebo t žká.  

Úkolem logistiky je zejména zabezpečit, aby ve všech fázích nákupu, výroby i distribuce 

byly logistické objekty, tj. zboží, výrobky, obalový materiál, palety, kontejnery,  

manipulační a p epravní prost edky, vyrobeny, p epraveny a p ipraveny v požadovaném 

sortimentu, v žádaném množství, na určeném míst , v určenou dobu, ve stanovené jakosti, 

p i optimálních celkových nákladech vynaložených ve výrobním i distribučním et zci  

a samoz ejm  také ekologicky optimáln . Nemusí se však jednat pouze o činnosti spojené  

s p epravou materiál  a zboží určeného k další výrob  nebo spot eb , ale v širším m ítku 

m že jít nap íklad také o tok výstavních exponát , obraz , lidí, informací atd. P i logistice 

um leckých d l je také pot eba dbát na p esný p enos informací, na odbornost, rychlost, 

kvalitu, opatrnost a bezpečnost. 

1.1 Definice logistiky 

Logistika sama o sob  znamená velkou spoustu v cí. Velkou spoustu druh , zp sob   

a typ  p epravy, tok  materiál , informací, lidí i v cí. Její p vodní význam se spojoval  

s um ním logiky a logického uvažování a jako v dní disciplína se začala utvá et již  

ve starov kém ecku, Byzantské íši či ím . Odtud pochází pravd podobn  i název.  

ecké logos, znamenající eč, počítání, nebo logistikon – rozum, d mysl.  Prvopočáteční 

užívání slova je ve spojení s válčením a dobývání území. Tehdy byla logistika nutná  

k organizování potravy pro vojsko, jejich ubytování a zbrojení. N kte í odborníci také  

považují za možný počátek logistiky organizaci a stavbu pyramid v Egypt , což m že být až 

cca 1540 p . n. l. [2] 

V dnešní dob  má také logistika armády Ěvojenská logistikaě vysoké postavení na žeb íčku 

d ležitosti, m žeme však profitovat i z logistiky nákup , výroby, prodej  atd.  Bylo již 

uvedeno mnoho definicí, z nichž žádná se nedá považovat za onu jedinou a pravou. Kolik 

t ešní, tolik višní, a kolik zp sob  uvažování, tolik i definic. [1] 
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Novodobé pojetí logistiky ji uvádí tém  filozoficky jako d ležitý prvek p i  

jakémkoliv pohybu čehokoliv kamkoliv. Zárove  musí jít o energeticky vyvážený,  

synergicky spolupracující a slad ný komplex vzájemn  synchronicky p sobících prvk   

či subjekt , společn  usilujících o vykonání pot ebných činností. Budou zde uvedeny  

definice jednotlivých odv tví. Definice obecné logistiky, definice vojenské logistiky,  

hospodá ské logistiky a výrobní logistiky 

N které z obecných definic logistiky jsou vesm s podobné. Jako nap íklad definice podle 

International institute for ůpplied System ůnalysis zní definice: Logistika je soubor všech 

činností, sloužících k poskytování potřebného množství prostředků s nejmenšími náklady 

tam, a tehdy, kde a kdy je po nich poptávka. 

Nebo definice obecné logistiky, kterou uvádí mnohá odborná literatura, zní takto: Obor, 

který se zabývá plánováním a řízením toku materiálu a zboží, sluýbami spojenými  jeho 

cestou od výrobce ke konečnému spotřebiteli a samozřejmě skladováním. V logistice je  

důležité, aby vše proběhlo ve správný čas a dostalo se na správné místo.[3] 

doc. Gros definuje logistiku takto; ,,Logistika je postup, jak řídit plánování, rozmisťování a 

kontroly materiálových a lidských zdrojů vázaných ve fyzické distribuci výrobků,  

podpoře nákupní činnosti a nákupních operací´´ [4] 

Česká logistická asociace – prezident Doc. Pernica; ,,Logistika je disciplína, která 

 se zabývá celkovou optimalizací, koordinací a synchronizací všech aktivit, přičemž jejich  

zřetězení je nezbytné k dosažení synergického efektu.´´  

Dále definice z New Yorker-  Logistika je ovládnutí, ve skutečnosti cesta odkládání jednot-

livých příležitostí, abychom je posléze získali všechny, uspořádané a naráz. 

definice logistiky podle NATO:  ,,Logistika je nauka o plánování, provádění přesunu  

a o technickém zabezpečení sil.´´  [5]  

Ta se vztahuje k logistice vojenství, jejímž úkolem je zajišťovat, tvo it, získávat,  

navrhovat, p epravovat a distribuovat, odsunovat a rozmisťovat vojenský materiál,  

p epravovat osoby a materiál, budovat, udržovat, provozovat a rozd lovat za ízeníĚ včetn  

jejich rozmíst níě, poskytovat služby a zabezpečovat léka ské a zdravotnické služby. 

Definice hospodá ské logistiky, která vznikla ve spojených státech roku 1ř64: 

,, Logistika je proces plánování, realizace a řízení účinného nákladově efektivního toku  
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a skladování surovin, zásob ve výrobě, hotových výrobků a souvisejících informací z místa 

vzniku do místa spotřeby. Uvedené činnosti zahrnují služby zákazník m, distribuce  

informací, kontrolu zásob, p edpovídání poptávky, manipulaci s materiálem, obalový  

materiál, prodej, dopravu a p epravu a skladování. National council of Physical  

Distribution Management, nyni Council of Logistics Management. 

Tato definice byla v roce 1řř1 pozm n na do zn ní:  

Logistika je proces plánování, realizace a řízení efektivního, výkonného toku a skladování 

zboží, služeb a souvisejících informací z místa vzniku do místa spotřeby, jehož cílem je 

uspokojit potřeby zákazníků.( Council of Logistics Management)  

Evropské instituce definují logistiku  jako:  Plánování, provádění a kontrola pohybu a 

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

těním, v systému organizovaném k dosažení určitých cílů. (European Committee for Stan-

dardization, European Logistics  

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

veřejné společnosti k systematickému zkvalitňování souladu s přáním zákazníků, zlepšová-

ní flexibility výroby, vytváření celistvé organizace s partnery, poskytovateli služeb, spolu-

pracujícími firmami, distributory a zákazníky. (International institute for the management 

of logistics)          [6] 

1.1.1 Historie 

V hospodá ské sfé e byla logistika použita až na základ  zkušenosti, získané za druhé 

sv tové války. Podobn  jak ve válečných konfliktech, byla pozd ji nutnost i v hospodá ství 

zabezpečit toky zboží a materiálu na pom rn  velké vzdálenosti. Logistika podnik  pak 

prošla v pr b hu let n kolika vývojovými stupni. Nejprve v 50. a 60. letech min. století, 

byla ovliv ována velkými toky materiálu a zboží s poptávkou homogenní. Tehdy  

se logistika se soust edila primárn  na distribuci. V další fázi vzrostl konkurenční trh  

a společnosti hledaly zp soby, jak zvýšit produktivitu.  

„Udržet se na trhu začalo být pro výrobce velmi obtížné. Bylo třeba buď zvýšit produktivitu 

a snížit cenu standardních výrobků anebo hledat nové cesty, jak inovacemi (a reklamou) 

zaujmout pozornost vyšší stření třídy. Ve snaze o zvýšení produktivity podniky začaly 

rozšiřovat uplatňování logistiky z distribuce i na výrobu a zásobování.“ [6]  
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V Ř0. letech se trh velmi zm nil p sobením individualizace a zákazník se stal centrem 

pozornosti. Výroba se snažila o optimalizaci náklad  a kvality, a také o pružnost  

a rychlost. Následovalo integrování logistiky, propojení dodavatel  a jednotlivých funkcí 

od nákupu p es zásobování a výrobu až po distribuci, což m lo významný vliv na její 

rozvoj. V dnešní dob  jsou nejd ležit jšími faktory logistiky zajišt ní co nejnižších 

náklad , efektivita, zvyšování kvality a kvalita samotná, zkracování doby- rychlost  

a uspokojování požadavk  zákazník . Posloupnosti t chto operací, které se konají  

v určitém období a prostoru je pot eba upravovat podle veškerých podstatných fakt   

a informací. Logistické činnosti také musí podléhat určitým kompromis m, tzn.,  

že k dosažení co nejnižších náklad  musejí být optimáln  zkoordinovány. 

Jelikož žijeme ve Ň1. Století, dob  globalizace, informací a technologií, tyto informace 

dnes p edstavují obrovskou konkurenční p evahu, a čím v tší v domosti a informovanost, 

tím je tato p evaha v tší. Podle knihy Logistika ve 21. století je sv t ovládám čty mi 

hlavními faktory. Jeden z nich uvádí, že sm r rozvoje logistiky se velmi výrazn  ubírá na 

západ k individualismu a globalizaci nejen tržního, ale i sociálního prost edí, což také m ní 

povahu konkurence.  

„Konkurenční boj nezostřuje a hlavním strategickým nástrojem se v něm stávají služby 

zákazníkům.“ [5]  

„Strategickým faktorem konkurenceschopnosti podniků se stal čas v podobě pružnosti při 

uspokojování zákazníků a při inovaci výrobků, služeb a technologií“. [5] 

Logistika si klade hned n kolik cíl , které se mohou rozd lit na vn jší a vnit ní. Vn jší si 

kladou za prioritu uspokojování pot eb a p ání zákazník  v adekvátní kvalit , s nejmenšími 

možnými náklady a staví zákazníka na první místo, jakožto nejd ležit jší prvek 

logistického et zce. Na spl ování požadavk  zákazník  se dá pohlížet ze dvou pohled   

a to z výkonového a z ekonomického. Výkonovým cílem je doručení správné kvantity 

materiálu a zboží ve správné kvalit  na správném míst  ve správný čas a ekonomický zase 

ono dodržení jistých p im ených náklad , které jsou za daných okolností minimální. Dále 

se zam ují na zkracování dodacích lh t, snaží se mít co nejspolehliv jší a nejpružn jší 

logistické služby. P i nedodržování určitých zásad, jako je kvalitní p enos informací  

za pomocí informačních technologií, optimální zásobování, kvalitní organizace  

či technologická vybavenost, se mohou zvyšovat celkové náklady. 
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1.2 Legislativa 

Legislativy a norem dotýkajících se p epravy um leckých p edm tu je pom rn  široký  

rozsah, vyjmenuji proto ty nejd ležit jší z nich. Je d ležité, aby byly spln ny požadavky 

ohledn  p epravy samotné, manipulace s p edm ty a obalového materiálu, o pozemních 

komunikacích a o zp sobilosti k vykonávání činnosti. P epravce také spl uje požadavky 

normy DIN EN ISO 9001:2008. Je-li dílo objemn jší a p eprava provozována vnitrostátní  

i mezinárodní silniční nákladní dopravou, vychází pak zejména ze zákona č. 111/1řř4 Sb., 

o silniční doprav  a zákonem č.47/1řř7 Sb. O civilní letecké doprav , jelikož p eprava 

um leckých p edm t  se provádí tém  výhradn  silniční a leteckou dopravou.   

P epravní společnost se musí ídit také zákonem 477/Ň001 Sb. O obalech. Dále  

nap íklad zákonem č. ň61/Ň000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zákonem  

č. Ň47/Ň000 Sb., o získávání a  zdokonalování odborné zp sobilosti k ízení motorových 

vozidel a občanským zákoníkem. 

Pro shrnutí zde budou uvedeny zákony dotýkající se problematiky dopravy, manipulace  

s materiálem a b emeny a také požadavky s d razem na bezpečnost. 

• zákon č. 111/1řř4 Sb., o silniční doprav , 

• zákon č.47/1řř7 Sb. O civilní letecké doprav , 

• zákon č. 477/Ň001 Sb. O obalech, 

• zákon č. ň61/Ň000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích, 

• zákon č. Ň47/Ň000 Sb., O získávání a zdokonalování odborné zp sobilosti k ízení 

motorových vozidel, 

• vyhláška č. 156/2008 Sb., O zdokonalování odborné zp sobilosti idič , 

• na ízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby  

a doby odpočinku zam stnanc  v doprav  Ěstanovuje pracovní dobu pro  

zam stnance údržby pozemních komunikací, zam stnance m stské hromadné  

dopravy a zam stnance jiných druh  doprav. 

• vyhláška č. ň61/Ň007 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci, 

• vyhláška č. 4ňŇ/Ň00ň Sb., kterou se stanoví podmínky pro za azování prací  

do kategorií, 

https://www.bozpprofi.cz/?law=361_2000%20Sb.&efficiency=
https://www.bozpprofi.cz/?law=247_2000%20Sb.&efficiency=
https://www.bozpprofi.cz/?law=247_2000%20Sb.&efficiency=
https://www.bozpprofi.cz/?law=156_2008%20Sb.&efficiency=
https://www.bozpprofi.cz/?law=589_2006%20Sb.&efficiency=
https://www.bozpprofi.cz/?law=361_2007%20Sb.&efficiency=
https://www.bozpprofi.cz/?law=432_2003%20Sb.&efficiency=
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• na ízení vlády č. 101/Ň005 Sb., podrobn jších požadavcích na pracovišt   

a pracovní prost edí, 

• další požadavky na bezpečný provoz a používání za ízení pro zdvihání b emen  

Na ízení vlády č. ň7Ř/Ň001 Sb., 

• Občanský zákoník 89/2012 Sb., 

• zákon o ochran  sbírek muzejní povahy č. 1ŇŇ/Ň000 Sb. § Ň odst. Ě4ě ze dne 

 7. dubna 2000. 

 

1.3 Základní pojmy logistiky 

V logistice se objevuje mnoho specifických slov, pojm  a termín . Jelikož není  

t eba uvád t úpln  všechny, budou zde vysv tleny pouze ty, které mají n jaký vztah  

k probíraným témat m, nebo se objevují v obecných definicích.  

1.3.1 Logistický et zec 

Logistickým et zcem se nazývá dynamické propojení mezi trhem zdroj  a trhem spot eby, 

z hmotného i nehmotného hlediska, které se ídí poptávkou zákazníka. Má za cíl pružn , 

kvalitn  a nízko nákladov  uspokojit tuto poptávku. 

Obecná definice zní :  Provázaná posloupnost všech aktivit, jejichž uskutečnění je nutnou 

podmínkou k dosažení daného konečného efektu, který má synergickou povahu 

V aplikační rovině se dá definovat jako soubor hmotných a nehmotných tedy informačních 

toků, probíhajících v řadě dodávajících a odebírajících článků, jejichž struktura a chování 

jsou odvozeny od požadavku pružně a hospodárně uspokojit danou potřebu, objednávku 

nebo zakázku, konečného zákazníka.- [5] 

1.3.2 Synergický efekt 

Neboli efekt kooperace. Vzniká vzájemným p sobením mnoha spolupracujících částí jed-

noho komplikovaného systému, který je schopen sám se optimalizovat a organizovat. 

Vzniká na logistickém et zci vzájemným p sobením všech jeho článk [5] 

https://www.bozpprofi.cz/?law=101_2005%20Sb.&efficiency=
https://www.bozpprofi.cz/?law=378_2001%20Sb.&efficiency=


UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 20 

 

1.3.3 Dodavatelský et zec 

Dodavatelský řetězec představuje síť zákazníků, dodavatelů a výrobců, kteří jsou vzájemně 

propojeni informačními a materiálovými vazbami (fungují dodavatelsko-odběratelské vzta-

hy). Informační vazby mohou např. představovat objednávky od zákazníků směrem k vý-

robcům, resp. dodavatelům, materiálové vazby představují fyzické toky jednotlivých suro-

vin, komponentů a výrobků. Základní filozofie řízení dodavatelských řetězců říká, že doda-

vatelský řetězec je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek. [8] 

Je také posloupnost po sob  jdoucích úkon , které sm ují k doručení daného výrobku  

či služby od poskytovatele k zájemci či zákazníkovi. Cílem supply chain je doručení  

finálního výrobku k zákazníkovi co nejrychleji, nejspolehliv ji a co nejlevn ji.  

Výkonnost dodavatelských et zc  m že být ovlivn na n kolika faktory a to zejména fun-

gováním distributor  zboží, optimální množstvím skladovaných zásob, pot ebou sdílení 

informací a koordinací.[7]      

1.3.4 Supply chain management 

Logistika je v podstat  plánovací orientací a rámcem, který usiluje o vytvo ení jednotného 

plánu pro tok produkt  a informací prost ednictvím podnikání. Supply chain management 

neboli ízení dodavatelského et zce, vychází z tohoto rámce a usiluje o dosažení propojení 

a koordinace mezi procesy dalších subjekt , které se p ipravují. Dodavatelé a zákazníci  

a samotná organizace. Nap íklad jedním z cíl  ízení dodavatelského et zce m že být sní-

žení nebo vyloučení nárazník  zásob, které existují mezi organizací mezi et zem pro-

st ednictvím sdílení informací o poptávce a současných úrovních zásob. Jde o zp sob kon-

trolování a aktivní ízení činností dodavatelských et zc . Klade si za cíl  

maximalizovat customer valueĚcož je rozdíl mezi tím, co zákazník získá z produktu a tím, 

co musí ob tovat, aby produkt získalěa dosáhnout udržitelné konkurenční výhody. Jde  

o v domé úsilí rozvíjet a provozovat dodavatelské et zce co nejefektivn ji. Činnosti  

dodavatelského et zce obsahují vše od vývoje produkt , zdroj , výroby a logistiky, až po 

informační systémy pot ebné pro koordinaci t chto činností.  

Koncepce ízení dodavatelského et zce je založena na dvou základních myšlenkách: První 

zní tak, že prakticky každý produkt, který se dostane ke koncovému uživateli, p edstavuje 

kumulativní úsilí vícero organizací, práv  souhrnn  označovány jako dodavatelské et zce. 

Druhá myšlenka spočívá v tom, že zatímco dodavatelské et zce existují po dlouhou dobu, 
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v tšina organizací v nuje pozornost pouze tomu, co se d lo v rámci jejich "čty  zdí". Jen 

n které podniky dokážou ídit celou posloupnost činností, které ve finále vedly  

ke konečnému zákazníkovi a výsledkem býval nespolupracující a často neúčinný  

dodavatelský et zec. Organizace, které tvo í dodavatelský et zec, jsou vzájemn   

propojeny prost ednictvím fyzických a informačních tok . 

• Fyzické toky zahrnují transformaci, pohyb a skladování zboží a materiál . Jsou nej-

viditeln jší částí dodavatelského et zce, 

 

• informační toky zase umož ují r zným partner m dodavatelského et zce   

koordinovat své dlouhodobé plány a ídit každodenní tok zboží a materiál  v celém 

dodavatelském et zci. [9] 

 

1.3.5 Cash-Flow 

 Neboli pen žní tok, je v podstat  proces p ijímání a vydávání finančních prost edk .  

Vyjad uje rozdíly mezi p íjmy a výdaji v určitém období. Dá se definovat jako  

posloupnost pořádání platebních podmínek a metodik pro výměnu finančních prostředků 

mezi subjekty v rámci dodavatelského řetězce.[10] 

1.3.6 Order penetration poin 

neboli bod rozpojení mezi et zcem a dodavatelem je fáze  v produkci procesu,  

kdy zákazníkovy objednávky jsou p ijaty manufakturou. P esný bod, čas a místo v rámci 

Supply chain, od kdy je určité zboží určeno a p ipraveno pro konkrétního zákazníka. Udává 

také, do jaké míry se odlišují požadavky zákazník  s výrobou. Je-li bod rozpojení  

co nejblíže k distribuci, tak podniku vznikají skladovací náklady, neboť výrobky jdou  

po ukončení výroby na sklad. Pro zákazníka je nejvýhodn jší, je-li bod rozpojení  

co nejvýše a to v oblasti skladu surovin, kdy si zákazník sám diktuje podmínky výroby,  

tj. materiál, který má být použit ve výrob , kvalita, barva atd. Výhodou pro výrobce  

je to, že zákazník ihned nebo v brzké dob  po ukončení výroby tyto produkty odebírá. [11] 
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1.4 Základní pojmy z oblasti kulturní sféry 

 

Práce se zaobírá logistikou um ní, je zde tedy nutné vymezit nejd ležit jší termíny, týkající  

se organizace p epravy artefakt , um leckých komponent  nebo sbírek atd. v r zných  

institucích, divadlech, galeriích či muzeích.   

 

1.4.1 Muzeum 

Lze pochopit či brát jako ústav, který vykonává širokou škálu činností, nap íklad plánovit  

shromažďuje, sbírá, odborn  spravuje a trvale vystavuje sbírky p edm t , doklad  jistého 

okruhu. M že jít o národopisné muzeum, technické muzeum, p írodov dné muzeum,  

m stské muzeum, Národní muzeum atd. [12] 

Déle ho m žeme definovat pomocí zákona o ochran  sbírek muzejní povahy č. 1ŇŇ/Ň000 Sb. § 

Ň odst. Ě4ě ze dne 7. dubna Ň000, který má následující definici:  

„Muzeem je instituce, která získává a shromažďuje přírodniny a lidské výtvory pro vědecké a 

studijní účely, zkoumá prostředí, z něhož jsou přírodniny a lidské výtvory získávány, z 

vybraných přírodnin a lidských výtvorů vytváří sbírky, které trvale uchovává, eviduje a 

odborně zpracovává, umožňuje způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu jejich 

využívání a zpřístupňování poskytováním vybraných veřejných služeb, přičemž účelem těchto 

činností není zpravidla dosažení zisku.“ [13]  

1.4.2 Galerie 

  Galerií se nazývá instituce, která shromažďuje sbírky výtvarných d l, vystavuje  

je a umož uje jejich dostupnost ve ejnosti. Výtvarná díla také spravuje a v decky 

zpracovává. Tyto instituce jsou zpravidla svou organizací a cílivelmi podobné muzeu. 

Soust edí se však výhradn  na zp ístup ování výtvarného um ní ve ejnosti. To vyplývá také  

z definice v Zákon  o ochran  sbírek muzejní povahy:  

„Galerií je muzeum specializované na sbírky výtvarného umění.“ [1ň, § Ň odst. Ě4ě]  

Dle výkladového slovníku je galerie budova nebo místnost s um leckými sbírkami, sbírka d l 

výtvarného um ní v bec či um lecké muzeum. [1Ň] 
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1.4.3 Sbírkový p edm t 

 

Zákonem o ochran  sbírek je možno ho definovat jakožto v c movitou nebo nemovitou,  

či soubor t chto v cí, a to p írodního nebo antropogenního charakteru-  lidský výtvor. [1ň, § Ň 

odst. (3)]  

 „Z povahy věci nelze v mobilitě sbírkových předmětů očekávat žádnou pravidelnost  

či rovnoměrnost, zato je třeba počítat s nárazovými fázemi i s mimořádnými situacemi, které 

mohou nastat plánovaně nebo neočekávaně (od stěhování celých depozitářů až po řešení 

následků živelných pohrom). Sbírkové předměty se pohybují v rámci muzea, např. z depozitářů 

do expozic a výstav, do restaurátorského ateliéru, fotoateliéru, do studovny k předložení 

badatelům…“  

„… a hojně také vně muzea formou zápůjček, převážně k výstavním účelům.“ [6]  

Toto je d ležité pro další prezentaci a zve ej ování sbírek nejen v oblasti jedné instituce, ale 

také rámci územního celku, republiky i mezinárodn . 

1.4.4 Sbírka 

Zákon o ochran  sbírek muzejní povahy uvádí, že sbírka je souborem r zných sbírkových 

p edm t  které byly shromážd ny lidskou činností a jsou svým charakterem významné pro 

lidstvo a národ. Tyto p edm ty m žou být písemné, audio-vizuální, obrazové dokumenty 

nebo filmové stopy, a jsou zpracovány jednotným a systematickým zp sobem t íd ny a 

zpracovávány aby mohly být pozd ji využívány k v deckým, výchovným či jiným účel m. 

 „Sbírka, jejímž vlastníkem je Česká republika nebo územní samosprávný celek, je veřejným 

statkem podle zvláštního právního předpisu1“ [1ň, § Ň odst. Ě1ě a ĚŇě] 

 

1.4.5 CES 

 

Um lecké p edm ty jako součásti sbírek, se evidují v samostatných muzeích i galeriích,  

ale také ve velké databázi- Centrální evidenci sbírek muzejní povahy.  CES je ve ejnosti 

p ístupný informační portál, který spravuje Ministerstvo kultury ČR. Shromažďuje zde 

sbírky pat ící České republice nebo územn  správním celk m. Seznam t chto sbírek je 

spravován dle zákona č. 1ŇŇ/Ň000 Sb., o ochran  sbírek muzejní povahy a o zm n  

n kterých dalších zákon .  
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O zápis do Centrální evidence sbírek m že zažádat i kterýkoliv soukromý vlastník či sb ratel, 

pokud jeho žádost posoudí a povolí Ministerstvo kultury ČR. P ímo na internetovém portálu 

CES je možno vyhledat název sbírky, údaje o vlastníkovi sbírky, údaje o správci sbírky, což je 

v tšinou v tšinou muzeum nebo galerie Ěmuzeum výtvarného um níě, dále oborové, 

samostatn  evidované části, které sbírku tvo í a charakteristiku každé této jednotlivé části[ř]  

Krom  CES  m že ve ejnost využívat i jiné informační systémy. Jednou z databází evropské 

úrovn  je nap íklad Multilingual Inventory of Cultural Herritage in Europe ĚMichael+ě, jenž je 

tak trochu evropskou multylingvistickou verzí českého CES, jen se jedná o seznamy r zných 

digitálních sbírek, nebo také systém Europeana, což je internetový projekt Evropské komise 

z roku  Ň00Ř, jejímž editelem je Jill Cousins. Shromažďuje soubor evropských knihoven 

v digitální form  s knihami, se soubory film  a s archivy.  [15] 
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restaurátor, registrátorě Restaurátor zdokumentuje a nafotografuje dané dílo nebo sbírku  

a vyhotoví Condition report, který podepíše Kurátor. [12] 

 

1.4.11 Vyp jčitel  

Jedná se FO nebo PO, která si chce vyp jčit n jaké p edm ty od sbírkotvorné instituce. Pro 

každou výp jčku je nutné sepsat smlouvu o výp jčce. Náležitosti smlouvy o výp jčce jsou 

uvedeny v občanském zákoníku. [19] 

1.4.12 Zap jčitel 

FO nebo PO držící v současné dob  dílo nebo sbírku ve vlastnictví, úschov   

a zap jčuje své sbírkové p edm ty nebo díla žadateli o výp jčku.[19] 

1.4.13 Kultura 

Jedná se o souhrn duchovních a materiálních hodnot vytvo ených a vytvá ených člov kem 

po celou dobu jeho existence.[12] 

1.4.14 Kulturní událost 

M že být jakákoliv souhra prvk  tvo ící celek p sobící kulturní obohacení. Jde  

o komplex jednotných kulturních element  duchovn  i psychicky povznášejících. Každá 

národnost má jinou kulturu, zvyklosti bydlení, zbran , nástroje, náboženství a sociální 

uspo ádání.[12] 

1.5 Kulturní organizace ČR 

Um ní si zasluhuje nejen naši pozornost, ale také naši ochranu a zajišt ní svého trvání  

v zájmu dalších generací. Um lecké sbírkové p edm ty kv li prezentování na r zných mís-

tech zem  nebo sv ta často putují a je nutné je zap jčovat cizím institucím. Tyto  

procesy bývají často rizikové, komplikované a zdlouhavé, a proto u nás v kulturní sfé e 

začaly fungovat r zné organizace. Díky nim postupn  docházelo k lepšímu zabezpečení a 

ke zrychlení a zjednodušení proces . 
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1.5.1 ůsociace muzeí a galerií České republiky ĚůMGě  

Tato asociace je dobrovolným profesním sdružením um leckých institucí v ČR a dalších 

fyzických nebo právnických osob činných v oboru muzejnictví. Založena byla v roce 1990 

a k ň1. prosinci roku Ň016 bylo v asociaci 17Ň individuálních, 14 čestných a ň01 ádných 

člen  což je podstatný nár stek oproti p edešlým rok m. Hlavním cílem ůMG je 

propagace a popularizace um ní, reprezentuje um lecké instituce ČR a aktivn  hájí  

a posiluje jejich ekonomické, právní a odborné postavení. Dále také eviduje, napomáhá ve 

vzd lávání ve ejnosti i pracovník , v rozvoji muzejnictví, po ádá r zné populárn  naučné 

události, jako nap íklad Noc muzeí nebo Národní sout ž Gloria Musaealis.[21] 

 

1.5.2 Rada galerií České republiky 

Spolupracuje s orgány státní správy s cílem podporovat a pomáhat českým  

kulturním institucím. Snaží se poskytovat lepší podmínky k jejich činnostem a fungování 

„Rada galerií České republiky je profesní unií českých muzeí umění – galerií, které 

sdružuje za účelem koordinace jejich činnosti při tvorbě, správě, a ochraně a zveřejňování 

uměleckých sbírek jako nezcizitelné součásti národního kulturního dědictví.“[22] 

1.5.3 ICOM- International Council of Museums 

Mezinárodní rada muzeí je nevládní nezisková organizace, sdružující muzea  

a muzejní pracovníky a zastupuje je na mezinárodním poli a jejím hlavním cílem je své 

členy profesn  i moráln  rozvíjet. Na spoluzaložení roku 1ř46 se podílelo  

i Československo. Sekretariát ICOMu sídlí v Pa íži, kde koordinuje činnost organizace.  

V roce Ň01ň už sdružoval okoloň0.000 člen  z Ň0.000 muzeí. Podílí se na ochran   

sv tového kulturního d dictví a bojuje proti p ekupnictví a pad lání. [20] 

 

1.6 Logistika um ní a kultury 

V současné zrychlené dob  p edstavuje vysp lá logistická činnost značnou konkurenční 

výhodu. Nejen v tržní sfé e, nebo v oblasti služeb, ale také v souvislosti s kulturou má  

všude stejný cíl, a tím je co nejrychleji, nejefektivn ji a nejlevn ji uspokojit pot eby zákaz-
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níka tak, aby se p íšt  zase vrátil. Jak již bylo v práci zmín no, logistika um ní se liší pou-

ze tím, že každá zakázka m že vyžadovat odlišný zp sob odbavení, odlišnou manipulaci a 

péči. Logistika samotná potom musí kv li r znorodosti vykazovat vysokou pružnost a plnit  

individuální požadavky r zného charakteru a ze samotného charakteru um leckých d l lze 

p edpokládat jistou nevyzpytatelnost reakce na p sobení vn jších vliv . 

1.7 Transport um leckých d l a sbírkových p edm t   

Sbírkové předměty se neustále pohybují, a to v různé míře. Ne všechny, ne současně, některé často, 

některé jen občas. Z povahy věci nelze v mobilitě sbírkových předmětů očekávat žádnou pravidel-

nost či rovnoměrnost. Zato je potřeba počítat s nárazovými fázemi i s mimořádnými situacemi, 

které mohou nastat plánovaně nebo neočekávaně. Sbírkové předměty se pohybují v rámci muzea, 

např. z depozitářů do expozic a výstav, do restaurátorského ateliéru, fotoateliéru, do studovny 

k předložení badatelům. [6]  

1.7.1 Um lecká díla a sbírkové p edm ty v transportu 

Um lecká díla se mohou p epravovat na území jedné zem  nebo mezi více státy. Typ transportu 

souvisí s jeho účelem. Ty se liší i podle majitele daného um leckého p edm tu. Pokud dojde k 

p evozu na území jednoho státu, jedná se buď o prodej mezi dv ma stranami nebo o p epravu nap . 

do dílny restaurátora. Mezinárodní p eprava je využívaná spíše v tšími galeriemi a muzei.  

P edm ty se p epravují za účelem mezinárodních výstav nebo kv li sv tovému obchodu.  

Logistické úkony pro vedení a rozši ování sbírek jsou velmi d ležité, protože k nim dochází velice 

často. Neobejdou se bez nich ani soukromí držitelé či sb ratelé, kte í také své exponáty musejí st -

hovat. 

Soukromí majitelé a menší galerie 

Ze stejných d vod  se p epravují i p edm ty ze soukromého vlastnictví či malých galerií. P i  

konzervování, restaurování, zap jčení jinému majiteli, vložení nafoceného materiálu na webové 

stránky nebo z jiných d vod . Rozdíl mezi velkými galeriemi a nap . soukromými vlastníky  

je v tom, že neorganizují p epravu tak často a v takovém rozsahu.  

1.8 Pr b h p epravy 

Existuje standardní realizace transportu um ní. Nejd íve je exponát charakterizován a vyfocen pro 

získání Condition Reporut Ězpráva je zhotovena restaurátorem p jčiteleě, který kurýr následn  po-

depíše. Dále je p edm t zabalen a vložen pod dohledem kurýra do automobilu Ěi v p ípad   

letecké p epravy je nutno zásilku nejprve p epravit na letišt ě či letadla. Když exponát dorazí na 
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místo určení, tak je, za dozoru kurýra, vybaleno a porovnáno s informacemi obsaženými v  Report. 

Když je vše v po ádku a stav souhlasí s popisem v Condition Reportu, tak je vyhotoven protokol  

o p edání. Tato procedura platí pro jakékoliv vybalení a zabalení díla b hem jeho cesty. Tento  

postup platí pro každé vybalení a zabalení p edm t  za jejich cesty na místo určení a zp t do  

depozitá e, galerie nebo rukou soukromého majitele.  

,,lhůta pro všechny logistické úkony související s transportem uměleckých předmětů je minimálně 

tři měsíce pro tuzemské žadatele a minimálně šest měsíců pro zahraniční žadatele. V kratší době 

by nebylo možné takovýto úkol zvládnout. U velkých a na organizaci náročných výstav se stan-

dardně jedná až o dva až tři roky´´ [6] 

2.1. DOKUMENTůCE ů OBJEDNÁVKů  

V p ípad  p evozu um leckých a historických p edm t  se ve velké v tšin  jedná o velmi 

vzácné a nenahraditelné p edm ty. V manipulaci s nimi je tedy nutné dodržovat p ísná 

pravidla, normy a bezpečnostní opat ení. Dokumentace musí být vystavována a podepsána 

pov enými osobami i pokud se takový vzácný p edm t pohybuje pouze uvnit  instituce. 

P i pohybu p edm tu mimo budovu, kde je dočasn  uložen, musí být vydán písemný 

doklad o transportu a p edm t musí být pojišt n. Smlouvy o výp jčce v registru sbírek jsou 

pak vyhotovovány na základ  p evozu mimo instituci či výp jčky od autora nebo 

soukromého vlastníka.  

2.1.1. P ípravná fáze  

V této fázi je velmi d ležité zjistit všechny pot ebné informace o p epravované v ci,  

p ípadn  více v cech, a vše dopodrobna naplánovat. Po doporučení zasílatele je vybrán  

zp sob p epravy a jsou určena p ípadná rizika spojená s tímto druhem p epravy. Dále jsou  

vybrány dopl kové služby na míru p epravovanému nákladu Ějako je balení, pojišt ní atd.ě  

a následn  p edložena kalkulace za všechny navržené služby. [6] 

Obal  

Pat í do prvního bodu p epravy um leckého díla. Využívá se speciálních obal ,  

zabra ujících k poškození b hem p evozu, a také slouží k zachování klima, nutného pro 

n které p edm ty Ěklimastebilní bednaě. Pro každé dílo se vyrábí speciální obal zvlášť.  

“…zabalení předmětu se děje pod dohledem příslušného kurátora nebo restaurátora.  

Restaurátor před balením vyhotovuje tzv. Condition Report (zprávu o fyzickém stavu  

díla – pro každé dílo zvlášť a pro každý transport znovu), který dílo na cestách doprová-

zí.[24] 

Condition Report  
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V této detailní zpráv , zhotovené p ed p epravou díla jsou fotografie, na kterých je možno 

poukázat na p ípadné defekty p edm tu. Report je podepisován kurýrem. Ten dílo p i  

p íjezdu kontroluje, porovnává jej s fotografiemi a po potvrzení stavu a vybalení je op t  

podepsán. Na základ  Condition Reportu je zhotoven písemný protokol, který podepíší ob  

strany. [25] 

Silniční doprava  

V tšinou se jedná o nákladní v z určený pro p epravu um leckých d l. Ten musí spl ovat 

následující podmínky: 

1. ůby bylo zachováno klima, musí v z disponovat ložní plochou s klimatizací.  

2. Zvedací plošinu Ěkterá sice není vždy za pot ebí, ale je požadována z hlediska 

 bezpečnosti).  

3. Vzduchové odpružení ložné plochy Ěslouží k tlumení nárazu, kde jsou uloženy p e-

vážená dílaě.  

4. Ve voze by m la být dvojitá kabina pro dva idiče a kurýra.  

5. Pokud je dílo p eváženo silniční dopravou, ve voze musejí být dva idiči, kdyby  

došlo nap . ke zdravotním problém m u jednoho z idič .[5] 

 

U silniční p epravy je vždy p ed transportem vymyšlena nejvhodn jší cesta. Pracuje se s dopravní 

infrastrukturou, stavem silnic a bezpečnou cestou.  

Letecká doprava  

Nastane v p ípad , že je vzdálenost p íliš velká a nem že být realizována dopravou silniční. 

Dochází tu k paletizaci nebo kontejnerizaci p epravovaných objekt . P eprava probíhá buď 

v nákladním prostoru nebo p ímo v kabin  letadla, kde s p edm ty cestuje i kurýr  s kurýrním  

zavazadlem. Pokud jsou rozm ry objekt  p íliš velké, tak jsou p evezeny nákladním  

letadlem (cargo). V ČR takováto doprava není zatím možná, a proto musí být objekty  

dopraveny k nejbližšímu letišti, kde se tato letadla vyskytují Ěnap . Frankfurt nad  

Mohanem).18 

Pokud jsou p edm ty vysoce cenné a neobyčejn  vzácn , k jejich transportu m že být  

použito vojenských speciál .[26] 
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1.8.1 Pojišt ní 

Pojišt ní transportovaných um leckých d l a sbírkových p edm t  spadá pod Cargo,neboli 

pojišt ní p epravy. V ČR se pojišt ním um leckých p edm t  zabývají velké pojišťovny 

jako UNIQů nebo Kooperativa. Ty dokáží pokrýt p ípadná rizika díky svým zahraničním 

zázemím.[27]  

Pojišt ní um leckých d l tzv. „Z hřebíku na hřebík“, anglicky „nail to nail“, n mecky 

„von Nagel zu Nagel“. Tento pojem označuje pojišt ní d l od vyzvednutí po doručení na 

místo určení. Dle slov Jany Hartové z maklé ské pojišťovací společnosti GrECo JLT s.r.o. 

není možné využít v p ípad  p epravy um leckých d l jiný produkt nebo kombinované po-

jišt ní než práv  Z hřebíku na hřebík, žádná pojišťovna v České republice jiný zp sob  

nenabízí. P íkladem m že být vý atek z obecných pojistných podmínek pojišťovny Uniqa: 

Pojištění začíná v okamžiku, kdy zboží připravené k přepravě opouští místo odeslání nebo 

místo, na kterém bylo skladováno, za účelem neprodlené přepravy a trvá po dobu obvyklé 

přepravy. V závislosti na skutečnosti, která vyplývá z pojistné smlouvy, pojištění končí: V 

okamžiku, kdy je zásilka dodána na místo příjemce, uvedené v pojistné smlouvě jako místo 

určení. [28] 

P epravní prost edky jsou pojišt ny proti všem rizik m až na klimatické škody a rizika 

války a terorismu Za tyto rizika pojišťovny neručí.ŇŇ Takovýchto výjimek existuje ale více. 

Z p íkladu Návrhu pojišt ní p edm t  um lecké a sb ratelské hodnoty b hem  

p epravy pro ůVU v Praze ĚUniqa, Ň00Řě se v článku 6 návrhu smlouvy o výlukách  

z pojišt ní uvádí také pozvolné působení mrazu, horka, výkyvů teploty a tlaku vzduchu; 

 přirozenou povahou předmětů pojištění anebo jejich špatnou kvalitou; škůdci a hmyzem 

všeho druhu s výjimkou hlodavců; zpracováním, čištěním, jejich opravou a restaurací; 

zvětšením starých škod (např. trhlin); zpronevěrou podvodem či vydíráním; nesprávným 

zabalením; jadernou energií, radioaktivními izotopy nebo ionizujícím zářením; užití che-

mických, biologických, biochemických látek nebo elektromagnetických vln jako zbraní; ze-

státněním zabavením nebo jinými zásahy státní moci. [28] 

Pojišťovna si vždy, když dojde k podepisování smlouvy mezi ní a zap jčitelem, určuje 

bezpečnostní podmínky.  P íkladem m že být vybraný typ obalu k p evozu, nejbezpečn jší 

a nejrychlejší služba nebo i vybrané zp soby prezentování exponát . 

P íkladem jsou vitríny, konkrétní doporučené osv tlení šetrné k materiálu pojišt ného  

exponátu. Omezený návšt vnický režim aj.[28]  
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1.9 P epravní společnosti v ČR 

P epravní společnosti, které se zaobírají, nebo se specializují na p epravu um leckých 

p edm t  v České republice, není mnoho. Zde budou vyjmenováni jedni z nejvýznamn j-

ších p edstavitel  tohoto oboru u nás. 

 

1. Artex art 

Jedná se o českou společnost se sídlem v Praze, která se specializuje práv  na p evoz  

a skladování um leckých d l a je členem celosv tov  uznávané organizace ICEFůT což  

je International Convention of Exhibition and Fine Art Transporters, profesního sdružení 

p epravc  um ní. Nabízí služby kvalifikovaných profesionál  a odborník , kurýrní služby 

a novátorské p ístupy k logistice a balení materiál . Nabízí také p epravní službu vlastními 

pln  vybavenými vozy do t í a p l tun, po osmnácti tunové kamiony. Mezi své služby také 

zahrnuje kontejnerovou námo ní dopravuĚ i klimatizovanouě p epravy nadrozm rných  

náklad  a dokonce i ochrannou službu ozbrojeného doprovodu nebo nocování uvnit   

zabezpečeného depozitá e. [29] 

 2. Kunst trans 

Firma sídlící v Praze s dlouholetou tradicí, fungující již od roku 1ř74. Taktéž nabízí  

odborné a profesionální služby v oboru p epravy um leckých d l a k ehkých exponát .  

Národní pobočky sídlí ve Vídni v Bratislav , Budapešti, v Záh ebu i B lehradu.  

Slibují zkušenosti, profesionalitu, flexibilitu, inovativní p ístup a svoz kompletních výstav 

i depozitá . [30] 

 3. Art union 

Česko-n mecká společnost nabízející logistiku, balení i skladování. Zakládají si na  

kvalitním plánování trasy, jako na st žejní součást logistiky um ní. Nabízí také asistenci 

kurýra, pojišt ní nebo prodej obalových materiál . Jejich vozidla jsou zabezpečeny dv ma 

idiči, a jsou skv le vybavena pro manipulaci a p evoz historických a um leckých  

p edm t  vysoké hodnoty.[31] 

 4. Hruby moving 

Česká firma s p sobišt m v Brn , Praze a Ostrav , specializující se p evážn  na  

Západní Evropu a to zejména na Velkou Británii a Itálii. Na trhu se objevila roku 1řř5 

http://icefat.org/
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 a dodnes se specializuje na p epravní, st hovací a skladovací služby. Taktéž poskytuje 

 pojišt ní a jejich vozový park obsahuje více jak 150 voz . [32] 

 5. Db Schenker 

N mecká firma p sobící v ČR a po celé Evrop  s rozsáhlou sítí poboček, kterých je dnes 

již  4ň0. Nabízejí pozemní kamionovou p epravu, námo ní i leteckou, dále skladovací  

služby, služby pro možnost optimalizace dodavatelských et zc  a speciální služby.[33] 
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2 PROJEKTOVÁ ČINNOST 

V dnešní dob  informací a technologií máme možnost využívat moderní vynálezy  

k usnadn ní, urychlení a zkvalitn ní práce. K tomu také v informatice slouží r zné  

pro-gramové vybavení, každé vytvo eno pro specifické účely, jinak se nazývající Software. 

Software se d lí na systémový, který má za úkol chod samotného počítače, a aplikační  

software, se kterým buď pracuje uživatel počítače, nebo ídí chod n jakého stroje či  

výroby. Projektování vždy bylo časov  i finančn  náročnou disciplínou. Za pomocí  

softwarové podpory se však celý proces mohl urychlit, zlevnit a zkvalitnit a navíc účinn  

ídit. Práce se bude zaobírat stručným seznámením se základními pojmy projektového  

managementu, jaké jsou jeho výhody, dále projektu samého, a definuje co je to software  

a jaké jsou jeho úlohy. Na záv r bude v práci uvedeno n kolik p íklad  softwarové podpo-

ry pro tvorbu projekt  a jejich základní charakteristika 

2.1  CO JE TO PROJECT MANAGEMENT 

Nejd ležit jším prvkem projektového ízení je sám projekt. Jeho definice se však podle 

sv tových teoretik  m že lišit. Nap íklad definice podle profesora Kerznera definice  

vycházející ze zdroj  PMI ĚProject management instituteě. ,,Projekt je jakýkoliv jedinečný 

sled aktivit a úkolů, který má dán specifický cíl, jenž má být jeho realizací splněn,  

definováno datum začátku a konce uskutečnění a stanoven rámec pro čerpání zdrojů  

potřebných pro jeho realizaci. Projekt je dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního 

produktu, služby nebo určité-ho výsledku.´´ 

Podle ůPM ůssociation for project management je definice podobná jako u PMI. ,,Projekt 

je sám o sobě jisté přechodné úsilí o uskutečnění určitého plánovaného cíle  

a obvykle je považován za úspěšný, pokud tyto cíle splňuje podle svých kritérií  

přijatelnosti v dohodnutém časovém rámci a rozpočtu.´´ 

V posledních letech se projektování stalo b žnou záležitostí nap íklad už na základních 

školách, kdy žáci dostávají samostatné nebo skupinové komplexní úkoly, které p esahují 

b žnou výuku. Učí se tak provád t výzkumy, vyvíjet sv j potenciál, realizovat nápady  

a celkov  dlouhodob ji pracovat daným postupem na jednom komplexním úkolu. [34] 
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Formou projekt  se utvá í návrhy na organizační nebo procesní zm ny malých i rozsáhlých 

podnik , plány na realizaci rozsáhlých rekonstrukcí, poskytují se služby nebo vyvíjí nové 

modely p edm t  b žného používání. Projektem m že být stavba nové plachetnice, low-

cost domu nebo i p íprava svatby či št drovečerní veče e. 

Projektový management je zp sob aplikace proces , metod, zkušeností, znalostí  

a schopností, které vedou k dosažení cíl  projektu, k uskutečn ní plán  a zám r . [35] 

Jedním z d ležitých p edpoklad  projektového managementu jako varianty obecných ídí-

cích postup  je znalost a schopnost aplikovat metodologie, dokázat správn  analyzovat  

výchozí podmínky pro generování rychlých a účinných rozhodnutí, dokázat koordinovat 

projektové práce i kontrolovat skutečný postup projekt  v či jeho p vodnímu plánu. ůby 

byl projektový manažer schopen zjistit všechny interní pot eby ízení projektu, musí mít 

pro svou funkci všechny pot ebné zkušenosti a znalosti. [34] 

Poster a ůpplegarth ĚŇ006ě popisují cyklus projektového managementu jako soubor  

4 hlavních krok  Ěviz. schémaě: 1. popis projektu, Ň.plánování projektu, ň. realizace  

projektu a za 4. hodnocení projektu 

Výhody projektového managementu lze vymezit v n kolika bodech. 

1. Ke všem aktivitám, které jsou součástí projektu, jsou p i azeny role a odpov dnosti bez 

ohledu na p ípadné zm ny realizačního personálu. 

Ň. Je jasn  identifikován časový a nákladový rámec realizace. 

ň. Realizační zdroje projektu jsou p id leny na dobu trvání projektu a poté jsou uvoln ny 

pro jiné projekty nebo spot ebovány, což umož uje v tší flexibilitu a efektivitu ve  

využívání t chto zdroj . 

4. Jsou vytvo eny podmínky pro sledování skutečného pr b hu oproti plánu, v pr b hu 

realizace je možno definovat odchylky proti plánu a efektivn  sm ovat korektivní akce. 

5. Systém rozd lení odpov dnosti za ízení projektu a pravidla eskalace problému  

umož ují plynulé ízení bez nutnosti nadm rného dohledu ze strany zákazníka/sponzora 

projektu. 

6. Principy ízení p ispívají k získání souhlasu o p ekročení plánovaného cíle projektu 
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7. Systémový p ístup k ízení projektu generuje celou adu informací s výhodou použitel-

ných pro realizaci dalších projekt . 

Projektové ízení má krom  plusových stránek také své problematické, které vytvá ejí ce-

lou adu situací, často obtížn  p edvídatelných, které jsou pro každého projektového mana-

žera výzvou. Jejich úsp šné ešení pak záleží na jeho zkušenostech, jeho p ipravenosti a 

talentu. 

Z knihy Ing. ůleny Svozilové uveďme alespo  pár z nich. 

1. komplexní rozsah projekt  a za azení projektu do hierarchie projekt , které jsou 

součástí komplexního programu, 

2. specifické požadavky zákazníka, často se objevující až v pr b hu realizace, 

3. organizační zm ny ve společnosti, které nastávají v pr b hu projektu, 

4. rizika projektu a obtížn  p edvídatelné vn jší vlivy, 

5. zm ny v technologii, 

6. plánování a oce ování v p edstihu p ed vlastní realizací. [34] 

 

2.1.1 Projektový manažer 

Projektoví manaže i musejí úzce spolupracovat se zainteresovanými stranami projektu,  

obzvlášt  se sponzorem a projektovým týmem. Zkušení projektoví manaže i jsou jedním z 

klíč  úsp chu projektu. Projektoví manaže i musí disponovat celou adou r zných  

vlastností a musí být schopni rozhodnout, které z nich jsou, v které situaci nejd ležit jší  

a musejí v současné dob  zastupovat funkci jak manažera, tak i lídra. [35] 

M li by oplývat zejména t mito 10 dovednostmi a kompetencemi: 

1. personální dovednosti, 

2. leadeship, 

3. naslouchání, 
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4. integrita, etické chování, zásadovost 

5. um ní vytvá et d v ru, 

6. verbální komunikace, 

7. um ní budovat týmy, 

8. ešení a ízení konflikt , 

9. kritické myšlení, ešení problém  

10. chápání a vyrovnávání priorit [36] 

2.1.2 Project management plan 

K nastartování realizace projektu je vždy t eba určitý impuls, pot eba uspokojení  

požadavku, p ání. Z této pot eby pak vycházíme p i plánování projektových aktivit.  [37] 

Neboli plán ízení projektu je dokument či dokumenty, které pokrývají budoucí projekt ve 

všech relevantních otázkách ízení a to tak, že je stanoven postup pro danou oblast  

a následn  i výchozí plán pro danou oblast. Velmi d sledn  je zde reflektován princip 

„Nejprve se domluvme, JůK to budeme d lat a poté teprve n co d láme.“ [36] 

Nejd íve je d ležité p esn  naplánovat, co se má ud lat, určit první dimenzi trojimperativu, 

grafického modelu základních parametr  projektu. Poté se stanoví, jak toho docílíme,  

po-píšeme postup, dále se určí s kým, za čí pomoci a na záv r poslední dv  otázky kdy  

a za kolik. Základní princip realizace projektu je pak velice jednoduchý. Spočívá ve  

sledování krok  p vodního plánu. Šance na realizaci projektu bývá v tší, když je plán  

realistický. Plán projektu musí být SMůRT, neboli Specific- konkrétní,  

Measurable- zm itelné, ůchievable- dosažitelné, Rewarding- užitečné a Time- bound 

- dosažitelné v daném čase. 

Realizace plánu zahrnuje: 

1. Realizaci plánu, spolupráci s členy týmu, součinnost se zadavatelem. 

2. Kontrolu dosahování dílčích cíl . 
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ň. Sledování rizik a ešení vzniklých problém . [37] 

2.2 Projektový SOFTWůRE 

Software pro ízení projekt  jsou podnikové programy, které umož ují lépe evidovat, ídit, 

koordinovat nebo plánovat projekty, související dokumenty a zdroje. Tyto softwary mají 

v tšinou velkou škálu vlastností a dovedností, tak aby odpovídaly r zným charakter m 

projekt , jelikož ízení projekt  používá rozdílné postupy. Nástroje pro ízení projekt  

existují od t ch nejjednodušších, které zahrnují pouze evidenci projekt  a jejich souvislostí 

na lidi, smlouvy a dokumenty, ale také sdílení dokument , týmovou spolupráci či pokročilé 

funkce plánování zdroj  a finanční ízení a rozpočet projekt . [38] 

 Ň.1 Základní funkce a vlastnosti software pro ízení projekt  

* Evidence projekt  

* ízení portfolia projekt  ĚProject portfolio managementě 

* ízení úkol  ĚTask Managementě 

* Finanční plánování projekt  ĚProject Budgetingě 

* Výkazy práce a sledování času ĚTimesheets & Time Trackingě 

* Sledování výdaj  ĚProject Expenses) 

* Plánování ĚSchedullingě, Gantt chart 

* Týmová spolupráce ĚCollaborationě, sdílení kontakt  

* ízení požadavk  ĚIdea Management, Requirement managementě 

* ízení a rozvrhování zdroj  ĚResource managementě 

* Projektová dokumentace ĚPlán projektu, výkazy, plán kvality, ..ě 

* Správa dokument  ĚFile and Document Managementě 

* Workflow a schvalování Ěschvalování aktivit, schvalování výdaj ě 

* ůgilní ízení projekt  Ěůgile Project Managementě 
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* Issue tracking 

* Reporting [38] 

2.3  Výb r softwaru 

Projektový software se používá nap íklad i ve stavebnictví, kdy spravuje stavební projekt. 

Mimo jiné dokáže snížit množství chyb a zpožd ní a zvyšuje i bezpečnost na staveništi. 

Není snadné vybrat si pro sv j projekt software, který by vyhovoval všem pot ebám spoje-

ným s projektováním. Pro určení správného software je klíčové nejprve porozum t všem 

t mto pot ebám a požadavk m. Dost záleží na velikosti firmy a na typech projekt , které 

společnost vykonává. Protože software pro ízení projekt , který pracuje dob e pro malé 

projekty, jako je plánování menších cent , nebo renovace dom , nejsou vhodné nap íklad 

pro projekty typu budování komerčních budov nebo nemocnic. Další v cí, kterou je t eba 

zvážit je i počet lidí, kte í budou software současn  používat. N které programy totiž 

umož ují omezený počet uživatelských profil . Proto je vhodné vybrat takový, který je 

škálovatelný a dokáže pojmout možný r st vaší společnosti. V současné dob  požaduje 

v tšina společností Cloudové ešení se silným výkonem, který umož uje pracovník m na 

staveništi komunikovat bez problém  v reálném čase s pracovníky v kancelá i. Pro opti-

mální ešení je dobré se poohlédnout po softwaru, který umož uje integraci s ostatními 

systémy, jako je BMI, účetnictví nebo email. Ne všechna ešení jsou integrace schopná, 

n která spoléhají na datové m stky.  

Pro výv r softwaru k projektování je d ležité si stanovit, které funkce jsou pro projektovou 

firmu či manažera st žejní. Dle toho se také odvíjí výb r projektového softwaru. Nap íklad 

stavební firma by si m la vybrat SW speciáln  vytvo ený pro stavební projekty, eventová 

společnost zase program, který je určený k plánování akcí. Je to z toho d vodu, že každý  

z t chto softwar  pak nabízí specifické funkce a vymoženosti jako nap íklad funkce  

komunikace, správa dokument , plánování, odhadování cen, p íprava nabídek, team  

management a specificky pro stavební firmy také monitorování materiálu a reportování 

r zných incident . Jako další jsou zde uvedeny p íklady nejčast ji používaných projekto-

vých SW. [40,41] 
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MS Project 

Produkt společnosti Microsoft využívaný pro ízení projekt , rychle se v n m pracuje, je 

snadno ovladatelný díky dob e se azeným ovládacím prvk m a je vizuáln  p itažlivý.  

Komunikaci s projektovým týmem zajišťuje funkce Lync. Je to profesionální nástroj, díky 

kterému dosáhneme profesionálních výsledk . MS Project Ň016 je placený a celkem drahý, 

pohybuje se okolo Ň1 000. Je však možnost stažení zkušební verze. [38,39] 

 Project Libre 

Jedná se o open source ešení pro ízení projekt . Často ej využíván jako náhrada za MS 

Project na p ípravu harmonogramu projektu. Najdeme v n m standardní části jako je  

Gantt v diagram, PERT nebo network diagramy. Tento program je p eložen do mnoha  

sv tových jazyk , mezi nimiž je i čeština, i proto je tak oblíben u začátečník  v ČR. Pro-

ject  

Lib-re je vhodný pro windows, Linux, Unix i Mac. I p esto, že využívá vlastní formáty,  

je schopný otev ít formáty i MS project i Primavera. [38,39] 

 Primavera software 

Primavera pat í mezi špičku v oblasti softwarových ešení projekt , vychází z nejlepší  

praxe a doporučení svých uživatel  a obecn  pokrývá doporučení všeobecn  uznávaných 

me-todologií jako je nap íklad doporučení PMI- Project management Institute. Tento 

software je jeden z nejrozší en jších SW nástroj  pro celopodnikové nasazení ízení pro-

jekt .Ě Projectman.czě [39] 

Gantt Project 

Je voln  dostupný a zdarma. Tzv. freeware software pro ízení projekt , Pracuje na ope-

račních systémech Windows i Linux a je vytvo en v jazyku Java, proto m že pracovat na 

každé platform , kde je Java Runtime. Jedná se o velice jednoduchý v česku tvo ený pro-

gram, který je tvo en hlavn  Ganttovým diagramem a diagramem zdroj . Není graficky 

líbivý, neboť je zam en hlavn  na praktičnost. [39] 
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 Easy Project 

Jedná se o komplexní program pro ešení problematiky ízení projekt . M žou se v n m 

ídit i zdroje, finance i zákazníci. Funguje v icloudu i na serveru zákazníka. Dá se s ním 

pracovat online, takže není pot eba instalovat, stačí se p ihlásit se pomocí webového  

prohlížeče nebo p es mobilní telefon na platform  ůndorid nebo Iphone. Je možné jej  

zakoupit či pronajmout, cena je závislá na počtu licencí a počtu volitelných plugin . Je 

možné jej vyzkoušet zdarma 14 dní. [39] 

 Projektov .cz 

Tento software m žeme za adit mezi webové aplikace pro externí ízení projektu. Funguje 

v cloudu a její zam ení je zejména na pln ní úkol . ůrchivuje komunikaci tak, aby byla 

kompletní včetn  p ipojených soubor  i termín . Díky propojení s emailem ji automaticky 

p i azuje k zakázce či úkolu. Systém automaticky p ipomíná člen m projektového týmu 

úkoly, ti je mohou označit za vy ešené a manažer je pak uzavírá. Využívá myšlenkové  

mapy, díky kterým se milníky a úkoly dají zobrazit také jako interaktivní obrázek. Projek-

to-ve.cz vzniklo díky Centru podpory a inovací Vysoké školy bá ské. Univerzita se aktivn  

podílela na vývoji i testech a aktuáln  má u této společnosti podíl. [39] 

 Basecamp 

Je nejpopulárn jším produktem stejnojmenné společnosti. Zakládá si hlavn  na  

jednoduchosti a p ehlednosti. Jedná se o placenou webovou aplikaci. Není limitovaná, m -

žete tedy využít tolik plán , kolik je pot eba. Umož uje nastavit sv j pracovní rozvrh. Mi-

mo pracovní dobu je možné vypnout upozorn ní, aby vás nerušila. Umož uje n kolik dru-

h  možností komunikace. [39] 

 Merlin 

Je n meckým softwarem z dílny ProjectWizards, sloužící k plánování a ízení projekt . 

ůplikaci je možné stáhnout free ve zkušební verzi omezenou pouze 40ti úkoly v projekto-

vém plánu. Začne se s prázdným souborem, šablonou nebo importem z jiného formátu. Je 

možno využít také myšlenkovou mapu, díky které se vytvo í základní struktura projektu, 

kterou pak Merlin respektuje a jednotlivé úkoly podle ní seskupí. Zakoupení této aplikace 
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jde s n kolika rozší eními. Jedním z nich je publikování projektových plán  na webu a kli-

entský webový p ístup a také rozší ení pro iPhone. [38,39] 

Project management software je opravdu moderním ešením pro rychlé tvorby plánu reali-

zace úkon  r zných rozsah . Díky t mto vymoženostem se m že projektant mnohem lépe 

zorientovat v probíhajících činnostech, m že lépe ídit jednotlivé pracovníky i kontrolovat 

jejich výkonnost nebo naopak p etíženost. P i rozsáhlejších a náročn jších projekt ech na-

pomáhá ke kalkulaci času, výdaj  i rozplánování jednotlivých aktivit tak, aby odpovídaly 

danému plánu. 
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II.  PRůKTICKÁ ČÁST 
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3 LOGISTICKÝ INFORMůČNÍ SYSTÉM PRO PODPORU ARTS LOGISTICS 

Úkolem logistiky je zejména zabezpečit, aby ve všech fázích nákupu, výroby i distribuce 

byly logistické objekty, tj. zboží, výrobky, obalový materiál, palety, kontejnery, manipulač-

ní a p epravní prost edky, vyrobeny, p epraveny a p ipraveny v požadovaném sortimentu, v 

žádaném množství, na určeném míst , v určenou dobu, ve stanovené jakosti, p i optimál-

ních celkových nákladech vynaložených ve výrobním i distribučním et zci a samoz ejm  

také ekologicky optimáln . Nemusí se však jednat pouze o činnosti spojené s p epravou 

materiál  a zboží určeného k další výrob  nebo spot eb , ale v širším m ítku m že jít na-

p íklad také o tok výstavních exponát , obraz , lidí, informací, atd. V této práci byla logis-

tika spojena s kulturou a to konkrétn  s galerijní či muzejní, tedy logistikou um leckých 

d l a sbírkových p edm t  na území České republiky. Pro ízení hmotných tok  je dnes 

zapot ebí logistický informační systém. Výchozí informací jsou objednávky zákazníka, kte-

ré se pak zpracují a porovnávají se stavem p epravovaného zboží a se stanovenými poža-

davky, a slouží k sestavení plánu p evozu.  Díky rozmachu moderních komunikačních a 

výpočetních technologií, zejména bezdrátové komunikace, došlo k velkým zm nám v toku 

dat a informací v rámci logistiky, čímž se celkov  p isp lo ke zrychlení a zjednodušení ce-

lého procesu, který se díky tomu stal snadn ji kontrolovatelný a ovladatelný. D íve se 

uchovávání a p edávání informací provád lo papírovou formou s adou nevýhod, jako je 

časová náročnost, nepraktické skladování, špatná uchovatelnost, nestálost materiálu a častá 

chybovost. ůž elektronické informační a komunikační systémy p inesly do zpracovávání, 

uchováváni a distribuce dat po ádek nutný pro to, aby se informace mohly stát nedílnou a 

hlavní podp rnou složkou logistických proces .      [6 

,43,6] 

(LIS) se v podstat  skládají z  n kolika dílčích systém , které spojují logistické čin-

nosti a procesy do jednotného funkčního a dynamického celku. Využití vhodných infor-

mačních a komunikačních technologií maximáln  zefektiv uje p epravu, ízení zásob, 

skladové procesy, vy izování objednávek, manipulaci s  materiálem a další.  

   [6] 

ůby mohly logistické informační systémy podporovat vedoucí pracovníky v  jejich 

rozhodování a plánování, musí spl ovat základní principy jako je dobrá dostupnost podá-
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vaných informací a jejich p esnost Ěmusejí co nejp esn ji odrážet aktuální stavě tzn. i časo-

vá aktuálnost, a flexibilita. LIS musí pružn  dodávat data p esn  podle specifických poža-

davk . Také musí rychle reagovat a upozor ovat na jakoukoliv nestandardní situaci, pro-

blém, MU nebo výjimečný stav. Navíc musí své informace prezentovat ve správné struktu-

e a posloupnosti a dávat smysl pro p ijímatele snadno a rychle pochopitelným zp sobem.

             [6,42] 

3.1 Logistický Informační systém 

ůčkoliv se nejedná o záležitost života a smrti, p esto je logistika um ní velmi d ležitá 

disciplína, vzhledem k cennosti n kterých p epravovaných exponát . B hem celého proce-

su st hování, počínaje p evzetím a zabalením položky a konče p edáním na místo určení je 

pot eba za ídit mnoho záležitostí a opat ení proti hrozbám. Profesionální a certifikovaný 

p epravce by m l počítat se všemi scéná i a být p ipraven p edcházet všem p edpokláda-

ným i nep edpokládaným hrozbám, i p esto, že zboží tohoto typu bývá v tšinou pojišt no 

proti poškození, pov trnostním vliv m nebo odcizení, tzv. ůll riskr- proti všem rizik m.

  

Pro zkvalitn ní služeb, komunikace a urychlení p epravy se v dnešní zrychlené do-

b  již zainteresované strany neobejdou bez používání informačních systém  zam ených na 

logistiku, tedy LIS Ělogistické informační systémyě, tok informací tak m že korespondovat 

s tokem cenného materiálu a urychlí se celý proces transportu.  Díky IS je možná online 

kontrola realizace časového plánu a správy vozového parku, rychlé upozorn ní na r zné 

odchylky, p ičemž bude o p eplánování trasy idič okamžit  informován pomocí zabudo-

vaného terminálu. idič také bude navigován k další zastávce, aby mohl plnit povinné za-

stávky a pauzy a za pomoci služebního telefonu bude probíhat obousm rná komunikace 

mezi idičem a dispečerem.  

 

3.1.1 Úkol logistického informačního systému 

- P ijímání objednávek 

- Vy izování objednávek 

- ízení výroby/p epravy/ 
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- ízení stavu hotových výrobk , zakázek 

- ízení sklad  

- Ukládání informací, p enos informací 

Podpora rozhodování  

 

3.1.2 Zabezpečení IS 

 

Hrozby, které mohou narušit tok informací v IS, nebo celkový proces p evozu materiálu.  

Co m že být ohroženo:     

1. Informační systém- Špatný signál, výpadek Ěblack outě, počítačový virus, hackerský 

útok, ztráta dat 

2. Proces p epravy- nekvalitní nebo pozdní informace, zabloud ní, spot eba paliva 

3.  P epravovaný materiál- nevhodná manipulace s cenným zbožím, nedodržené pod-

mínky, havárie 

4. idič a doprovod- havárie, p epadení, úraz 

Jednotlivé následující body záleží na daných okolnostech, náročnosti a vzdálenosti p epra-

vy, na finanční hodnot  a na p edem stanovených požadavcích. 

Ochrana IS proti ztrát  informací 

- Ochranný HW Ěklíč, zámek) 

- Ochranný SW Ěantivirový program chránící p ed únikem dat, smazání nebo p epsá-

ní, proti vir m, hackerským útok m atd.ě 

- Heslo Ězabezpečení p ihlášení, osobní ID- p id lený identifikační kódě 

- ůutomatické zálohování dat na interní a externí disk v pravidelných intervalech 

- Blackout, výpadky elekt iny, signálu- P ipojení IS na elektrocentrály, baterky, zá-

ložní vysílačky, zesilovač signálu 

Zabezpečení procesu p epravy 

- Speciální SW hlídající spot ebu 
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- Kanystr s náhradním palivem 

- Dodržování povinných p estávek,  

- Optimáln  vybraná trasa v GPS 

- Komunikování s dispečerem, vysílačka, chytrý telefon 

P epravovaný materiál 

- Doprovod kurýra Ěhlídá správné zacházení s nákladem a podmínkyě 

- Správné zabalení do určených obal  a p epravek 

- P edejití havárií- pojišt ní, bd lost Ěnap . st ídání idič ě opatrná, klidná jízda, do-

statek času. 

Ochrana idiče a doprovodu 

- Proškolení o BOZP,zabezpečení vozu airbagy atd., pojišt ní, lékárnička 

- Doprovázející ochranka, 

- Prost edky osobní obrany- pep ový sprej, paralyzér 

 

3.1.3 Prvky Informačního systému 

 

1. CES- Centrální evidence sbírek- Jedná se o ve ejný informační systém pod správou  

Ministerstva kultury ČR, sdružující sbírky vlastn né Českou republikou nebo územn  

správním celkem, p ípadn  soukromým vlastníkem. 

2. Zap jčitel /vlastník díla- FO nebo PO držící v současné dob  dílo nebo sbírku  

ve vlastnictví, úschov  a zap jčuje své sbírkové p edm ty nebo díla žadateli  

o výp jčku. 

3. Vyp jčitel/ zájemce o dílo- Jedná se FO nebo PO, která si chce vyp jčit n jaké  

p edm ty od sbírkotvorné instituce. Pro každou výp jčku je nutné sepsat smlouvu  

o výp jčce. Náležitosti smlouvy o výp jčce jsou uvedeny v občanském zákoníku 

4. Kurýr- Zam stnanec instituce, který se v nuje výzkumu a studiu sbírek, má na starosti 

organizaci a p ípravu výstav, vybírá um lecká díla do expozice, p ípadn  se jakkoliv dá-

le podílí na realizaci výstav a expozic. Kurýr doprovází transportovanou sbírku,  

ov uje její stav. Kurýr je v podstat  „prodlouženou rukou“ zadavatele zakázky. P i  
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ov ování stavu transportovaných p edm t  sepisuje protokol Condition report  

a nezodpovídá za p evoz. 

5. Restaurátor- Tato pozice vyžaduje hlubokou odbornou znalost d jin um ní  

či restaurátorství a konzervátorství. Zpravidla ji vykonávají p íslušníci t chto muzejních 

profesí: kurátor, restaurátor, registrátorě Restaurátor zdokumentuje a nafotografuje dané 

dílo nebo sbírku a vyhotoví Condition report, který podepíše Kurátor 

6. Pojišťovna- Pot ebuje veškeré informace, které získá z IS. Spadá pod Cargo pojišt ní 

Ěpojišt ní p epravyě. Pojišt ní um leckých d l tzv. „nail to nail“. P i podepsání  

smlouvy mezi pojišt nou stranou Ěpokud se jedná o zap jčení díla či sbírky, je pojišt -

ným vždy ten, kdo si dílo či sbírku vyp jčujeě a pojišťovnou, si pojišťovna vždy sama 

určí bezpečnostní podmínky pro transport d l. 

7. P epravní společnost- Pro toto odv tví je vyžadována velmi úzce profilovaná  

a specializovaná firma, která m že svým klient m nabídnout jak samotné transportní 

služby, tak p edprodejní a poprodejní služby související s realizací jednotlivých zaká-

zek. 

- editel: Má na starosti požadované odd lení a dá p íkaz k pln ní zakázky. 

-Školený tým: Pod dohledem kurýra speciáln  zabalí a p evezme p epravovanou sbírku. 

- idič: Společn  s kurátorem p eváží náklad po p edem určené trase vyp jčiteli. 

-Dispečer: Komunikuje s idičem, sleduje trasu, informuje o zm nách, hlídá provoz a si-

tuaci.          [46, 47] 
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3.2 Návrh struktury IS 

Návrh zjednodušené struktury informačního systému 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č. 1 Obrázek vykresluje zjednodušenou strukturu komunikace mezi prvky systému 

[zdroj: vlastní] 

Dle schématu je patrné, že zájemce o zap jčení díla nejprve komunikuje s vlastníkem, či 

držitelem, poté s dopravní společností, která se postará o p evoz a následná komunikace s 

dispečerem, který p ímo naviguje p epravce, idiče.
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Obr. č.Ň Schéma znázorňující tok informací mezi jednotlivými aktéry systému. [zdroj: vlastní] 
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Obr. č. ň: Konceptuální datové schéma zobrazující komunikaci mezi prvky LIS při přepra-

vě uměleckých předmětů.[Zdroj: vlastní] 

Konceptuální datový model je výsledek datové analýzy, popisuje zájmovou realitu a vztah 

mezi jejími jednotlivými objekty. V tomto modelu se nachází v centru objekt p epravní 

společnost, která komunikuje zejména se zadavatelem objednávky, pojišťovnou a idi-

čem. Společnost také zadává údaje do Evidence, a dispečer p epravní společnosti p enáší 

údaje  

o trase do GPS navigace. Zadavatel si najde informace o díle v databázi CES, posléze  

komunikuje majitelem, pak pojišťovnou a dopravní společností. Komunikuje zde tém  

každý s každým, až snad na zapujčitele a idiče 
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Entita   atribut   Datový typ   Doména 

P epravní 

společnost 

  Název společ-

nosti 

  text    

   Adresa,kontakt   Text, číslo    

   IČO   Číslo    

   specializace   text   Odpovídající/neodpovídající 

   hodnocení   číslo   1-10 

Zadavatel   Jména FO,PO   Text    

   Adresa,kontakt   Text, číslo    

   Požadavky   Text, číslo    

   Jednací osoba   Text   Typ organizace 

          

Vypujčitel   Jméno FO,PO   text   Typ organizace 

   adresa   Text, číslo    

   požadavky   Text, číslo    

   Jednací osoba   Text   Pozice 

Ces   Informace   Text, číslo    

   dostupnost   Text, číslo   Ano/ne 

   možnosti   Text, číslo    

pojišťovna   Jméno, p íjmení 

jednatele 

  text    

   Informace o v ci   Text, číslo    

   Výše pojistky   číslo   10 000- částka 
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GPS   Realizace trasy   Text, obraz    

   Situace na trase   Text, obraz, 

číslo 

  Pr jezdná/nepr jezdná/ 

komplikace/ v norm  

   Informace- zm -

ny 

  Text, obraz, 

číslo 

   

idič   Jméno   text   Typ vozidla 

   ID   Text, číslo   Dostupný/nedostupný 

   Kvalifikace   Text, číslo   1-10 

evidence   datum   číslo    

   množství   číslo    

   cena   číslo    

   Conditionreports   Text, číslo    

   dokumentace   Obraz,audio    

kurátor   Jméno   text   Dostupný/nedostupný 

   datum   Číslo    

   Id   Text, číslo    

   kvalifikace   Text, číslo   1-10 

restaurátor   jméno   Text   Dostupný/nedostupný 

   datum   Číslo    

   ID   Text, číslo    

   kvalifikace   Text, číslo   1-10 

Tab.č. 1:Tabulka zobrazující logické datové schéma LIS pro ArtsLogistic.[Zdroj: vlastní] 

V datové základn  p evažují číselné a textové údaje, m žou však být vloženy i jiné  

soubory ve form  obrazu, videa či audia. Logistický informační systém je určen pro zjed-

nodušení komunikace, zrychlení p enosu a p edávání informací a pro usnadn ní ízení 

p epravy.Úkolem logistiky je zejména zabezpečit, aby ve všech fázích nákupu, výroby  
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i distribuce byly logistické objekty, tj. suroviny, polotovary, výrobky, obalový materiál, 

palety, kontejnery, manipulační a p epravní prost edky, vyrobeny, p epraveny a p iprave-

ny v požadovaném sortimentu, v žádaném množství, na určeném míst , v určenou dobu,  

ve stanovené jakosti, p i optimálních celkových nákladech vynaložených ve výrobním  

i distribučním et zci a samoz ejm  také ekologicky optimáln . Nemusí se však jednat 

pouze o činnosti spojené s p epravou materiál  a zboží určeného k další výrob  nebo  

spot eb , ale v širším m ítku m že jít nap íklad také o tok výstavních exponát , obraz , 

lidí, informací, atd. V této práci byla logistika spojena s kulturou a to konkrétn  s galerijní 

či muzejní, tedy logistikou um leckých d l a sbírkových p edm t  na území České  

republiky. Pro ízení hmotných tok  je dnes zapot ebí logistický informační systém.  

Výchozí informací je objednávka zákazníka, které se pak zpracují a porovnávají se sta-

vem p epravovaného zboží a se stanovenými požadavky, a slouží k sestavení plánu p e-

vozu.  

Cílem dílčí práce bylo navrhnout rychlý a chytrý logistický informační systém, který by 

dopomohl ke zjednodušení komunikace a ukládání d ležitých dat a informací p i logistice 

um leckých p edm t - ůrtsLogistics a napomohl tak ke zvýšení bezpečnosti a efektivity a 

k urychlení p epravy a tím zárove  i k menší finanční náročnosti tzn. ve finále  

i lepší dostupnosti um ní pro ve ejnost. 
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4 PROJEKT ORGANIZACE KULTURNÍ UDÁLOSTI 

 

Jako projekt jsem vybrala ve ejnou kulturní akci s názvem woodSTOCK po ádanou  

občanským sdružením na vysočin , p estože m lo jít o projekt optimalizace systému ůrts 

logistics ve vybraném muzeu či galerii. Po odmítnutí jisté instituce s d vodem  

že optimalizaci nepot ebují, respektive mají vlastní odborníky a logistiky, jsem se rozhod-

la pomoci s organizováním t ídenního letního festivalu menšímu sdružení, které si vše  

za izuje a organizuje vlastním zp sobem a na vlastní náklady.  

Cílem tedy bude projektování a plánování organizování činností a náležitostí, které  

povedou ke snížení náklad  a časové náročnosti, ke snížení fyzické náročnosti chystání  

technického vybavení areálu, optimalizaci hygienického vybavení a ve finále 

k úsp šnému uskutečn ní navržené akce. Také celkový p evoz um lc  a jejich nástroj  na 

místo konání festivalu, tvorba časového harmonogramu a zabezpečení technického vyba-

vení. 

4.1 Koncertní činnost, hudební festival 

 

Koncertní činnost je základní činnost této kulturní události. Jedná se o hudební vystoupe-

ní profesionálních muzikant  za účelem kulturního obohacení návšt vník . Za t i dny ko-

nání akce vystoupí 14 kapel. V pátek 4, p evážn  zam ených na blues, jižanský rock, v 

sobotu 6, hrajících blues a spíše rock a hardrock a poslední den, v ned li, 4 kapely hrající  

dechovou hudbu.  

Festival, na kterém účinkují kapely hrající dechovou hudbu, je v Čechách a na vysočin  

ojedin lý unikát, proto se v tento den sjíždí z okolí pom rn  velké množství návšt vník .  

Z toho d vodu je pot eba zajistit hygienické požadavky na areál, zajistit dostatek místa  

na sezení i zast ešení pro p ípad nep íznivého počasí. Dostatek občerstvení a bezproblé-

mový chod události.  
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4.1.1 Zabezpečení  

Pro po adatele letních festival  existují bezpečnostní standardy, které určují zp sob a roz-

sah zabezpečení dle typu festivalu, počtu lidí, umíst ní areálu, či p ípadné manipulaci s 

nebezpečnými látkami. Bezpečnostní doporučení vycházejí z metodiky ochrany m kkých 

cíl  ministerstva vnitra. 

Povinností po adatele je zabezpečit minimální počet člen  po adatelské služby tj. alespo  

ň na 100 p edpokládaných účastník  akce, pop . na 100 p ítomných účastník  akce a zp -

sob označení člen  po adatelské služby.  Toto po ádaný festival spl uje perfektn , neboť 

počet po adatel  činí 5 osob na 100 účastník , členové jsou označeni firemními tričky 

s nápisem Rebel. 

 Po adatelé se také zavazují událost ukončit v určitou hodinu, aby nedocházelo 

k narušování nočního klidu. Festival Stock má smlouvu s obcí Dobrohostov, jelikož se 

nachází mimo obytnou zónu, m že končit ve ň:00 ráno. Dále se jedná o náležitosti jako 

doložení obci právní titul pro užívání místa akce.  Být na místě konané akce či jinak zajis-

tit přítomnost osoby odpovědné za průběh akce. Na míst  jsou vždy všechny odpov dné 

osoby spl ující podmínky a normy.  Označit přehledně místo, kde se akce koná, místa pro 

parkování, přístupové a únikové cesty. Toto bývá označeno velkou cedulí s nápisem a 

šipkou určující sm r. Hlavní p ístupová cesta je jedna, která je kontrolována p i zahájení 

události, poté jsou k dispozici další ň únikové cesty.   

V případě narušení veřejného pořádku, který se nedaří obnovit, kontaktovat Policii ČR. 

K tomuto nemuselo za celou dobu konání festivalu dojít. 

 Zajistit, aby účastníci akce nevnášeli na akci zbraně, výbušniny, hořlaviny, pyrotechniku, 

předměty určené k násilí nebo k pohrůžce násilím.  Zajišťuje se prohlídkou u vstupu, kde 

vždy stojí 4 osoby a kontrolují vstupenky a p íchozí, zda nep echovávají nebezpečné 

p edm ty či nelegální látky. 

Stanovit podmínky k zabezpečení požární ochrany, zejména povinnost zajistit přítomnost 

preventivní požární hlídky. Toto zajišťují organizáto i, neboť jeden z nich je členem 

hasičského sboru, a areál samotný pat í hasič m, tudíž je na míst  i vybavení pro p ípad 

požáru. 
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Bezpečnostní standardy pro po adatele také doporučují vyhotovení analýzy hrozeb a vy-

hodnocení rizik Zamyslete se nad možnými nebezpečími. Vyhodnoťte si rizika a teprve na 

základě toho přijměte bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření nastavte účelně na 

základě analýzy a jejího vyhodnocení. 

Doporučuje se zam it na tyto otázky: Kde jsou místa, kde lze předpokládat incidenty? 

Jaká je předpověď počasí? Hrozí vichřice, vysoké teploty? Jaké incidenty se staly v minu-

losti? Bude používána pyrotechnika, hořlaviny apod.? Kde budou tyto nebezpečné látky 

skladovány? Kdy a kde je největší koncentrace lidí? A další. 

Vyhodnocování bezpečnostní situace a aplikace následných opat ení probíhaly vždy na 

základ  bohatých p edchozích zkušeností a také intuitivn , neboť ve sboru organizátor  se 

nacházejí bývalí členové m stské policie či hasičského sboru. 

Je také dobré vypracovat bezpečnostní plán, který bude obsahovat r zné procedury pro 

neočekávané nebo mimo ádné situace a také proškolit všechny organizátory a personál. 

Tématem školení by m lo být p edevším: detekce podezřelého chování, detekce podezře-

lých předmětů, bezpečnostní procedury pro běžné situace, bezpečnostní procedury pro 

mimořádné situace, bezpečnostní plán, koordinační plán, evakuační plán a komunikační 

plán. 

Tato školení probíhají vždy na organizačních sch zích po adatel  a personálu, které se 

konají pravideln  v pr b hu roku a p ed začátkem chystání akce. 

Dalším d ležitým prvkem je vytvo ení plánu vyrozum ní nebo varování návšt vník . To-

to je provád no pomocí mikrofonu p ímo na podiu, nebo u za ízení zvuka e. 

Je pot eba také provád ní bezpečnostních kontrol:  

,,Proveďte bezpečnostní kontrolu areálu ještě před vstupem návštěvníků a zahájení ak-

ce.´´ Bezpečnostní kontrola je provád na vždy v pr b hu chystání, a pak ješt  t sn  p ed 

zahájením a vstupem prvních návšt vník .  

,, Zajistěte dostatečný počet vstupů, aby se omezilo tvoření front před areálem. Při kon-

trolách vstupu se zaměřte nejenom na detekci zakázaných předmětů, ale zejména na de-

tekci podezřelého chování, a to nejen při samotné vstupní kontrole, ale i před areálem a 

uvnitř něj.´´ 
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Vstup je vždy pouze jeden, neboť návšt vník  nebývá tolik, aby se tvo ili fronty, a chodí-

vají postupn  p ed začátkem nebo i po zahájení či v pr b hu. V pr b hu celého festivalu 

jsou organizáto i neustále pozorní v či návšt vník m a v p ípad  detekování nebezpeč-

ných p edm t  nebo agresivního chování zasáhnou.  Bezpečnostní pracovníci musí být 

rozmístěni před objektem a detekovat podezřelé znaky v blízkém okolí. Tito pracovníci 

bývají rozmíst ni vždy u vstupu a poté i uvnit  areálu. [50] 

4.1.2 Zdravotní  

Na území areálu se nacházejí ň vybavené lékárničky a 5 osob proškolených kurzy první 

pomoci. Na míst  je po všechny dny p ítomna i zdravotní sestra a za ízení pro p ípadnou 

nutnost volání ZS. 

4.1.3 ízení provozu 

Jelikož areál festivalu se nachází mimo obytnou část obce a mimo hlavní  

komunikace, není zde, ani vzhledem k počtu účastník , velká pot eba ízení provozu. 

Parkování je ešeno na k tomu určené zelené ploše nebo parkovištích v obci. Zabrání této 

plochy k parkování účastník  akce je pot eba op t nahlásit a zažádat o povolení.  

,,Téměř jakákoliv organizovaná aktivita ve veřejném prostoru (chodník, ulice, náměstí) je 

úřady chápána jako zvláštní užívání komunikace, pro které je třeba získat povolení, tzv. 

Zábor. ´´- PČR 

Toto povolení se op t za izuje v obci Lípa, kde je nutné komunikovat s p íslušnými odbo-

ry jako je odbor dopravy, odbor životního prost edí, odbor majetku a odbor finanční. 

Pro p ípad zvýšeného provozu je určena odborn  zp sobilá osoba, která v reflexní vest  

ídí provoz.  

 

4.2 Technický blok/ management  

V této části, bude nastín n postup p i zajišťování všech d ležitých oblastí tvorby a orga-

nizace malého letního festivalu Stock. 
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4.2.1 Zajišt ní povolení  

Nejprve je pot eba zajistit povolení ke konání akce. Žádost o toto povolení se v tšinou 

podává nejmén  t icet dní dop edu, jelikož prochází složitou administrativou.  ůby se 

mohla konat akce bez n jakého zvláštního povolení, muselo by se jednat o ve ejné shro-

mážd ní či happening. Jelikož se jedná o koncert a bude se zde nakládat i s potravinami, 

je pot eba událost nejen nahlásit na obecním ú ad , ale po určení tématu akce, místa a po-

čtu účastník , je pot eba i zažádat o povolení. Dobrohostov je společn  s Petrkovem a 

Chválkovem místní částí obce Lípa, spadá tedy pod obecní ú ad Lípy. 

,,Většina aktivit ve veřejném prostoru vyžaduje povolení příslušných odborů. V 

případě, že budete chtít uspořádat akci na komunikaci (chodník, silnice), je nezbytné po-

žádat Odbor dopravy (ODO); v případě náměstí či parků žádáte Odbor životního pro-

středí (OŽO). Některé aktivity ve veřejném prostoru je možné uskutečnit bez jakéhokoliv 

povolení, je jich však minimum. Téměř jakákoliv organizovaná aktivita ve veřejném pro-

storu (chodník, ulice, náměstí) je úřady chápána jako zvláštní užívání komunikace, pro 

které je třeba získat povolení, tzv. zábor.´´[51] 

 

4.2.2 Ohlášení užívání ve ejného prostranství 

Neboli ohlašovací povinnost. P ed plánováním konání události je po adatel povi-

nen tento plán ohlásit. Navazuje na získání povolení o záboru, které získáte až po podání 

žádosti o zábor (viz žádost o zábor). Toto ohlášení slouží k nahlášení konání akce ve ve-

řejném prostranství a k zaplacení tzv. místního poplatku. Ohlašovací povinnost je součástí 

záborové dokumentace a je povinná. 

4.2.3 Ochranný svaz autorský 

Jedná se o organizaci, která vybírá poplatky za ve ejné hudební produkce. Této organizaci 

se p ed konáním akce uvede plánovaný, vybraný repertoár, který se na akci objeví a který 

budou interpreti hrát, uvede se počet účastník  a o jakou událost se bude jednat. Podle 

počtu účastník  se stanoví výše platby. Z poplatk  se bude rozesílat autor m dle zákonu 

121/2000 Sb. o právu autorském. [52] 
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4.2.4 Zajišt ní prostor  

Prostory st žejní pro vykonávání doprovodných činností, jako je občerstvení, výčep a zá-

zemí pro účinkující, musejí podléhat určitým standard m a hygienickým podmínkám sta-

noveným krajskou hygienickou stanicí, v tomto p ípad  kraje Vysočina. 

Pro provozování občerstvení je pot eba dodržovat legislativní požadavky, které jsou uve-

deny v kapitole III. Na ízení EP a Rady ĚESě č. Ř5Ň/Ň004 o hygien  potravin, organizace 

festivalu veškeré normy spl uje. 

 ,, Zařízení pro mytí a čištění pracovních nástrojů s přívodem tekoucí pitné studené nebo 

teplé vody (akumulace vod), chladírenské zařízení, zařízení pro tepelnou úpravu a úchovu 

pokrmů, nábytek pro skladování potravin, inventáře apod. Důležité je řešení vhodného 

sanitárního zařízení (mytí rukou) a příslušenství pro převlékání. Povrchy stánku musí být 

snadno čistitelné a omyvatelné. Technické a prostorové vybavení musí odpovídat sorti-

mentu poskytovaných stravovacích služeb včetně vyhodnocení bezpečnosti´´[53] 

Pro provozovatele také platí oznamovací povinnost.  

,,Formuláře k oznámení zahájení činnosti jsou na jednotlivých KHS obsahově stejné 

s uvedením: místa a termínu provozu, sortimentu stravovacích služeb a identifikačních 

údajů provozovatele stánku. Před zahájením provozu mobilního stán-

ku se doporučuje provedení jeho registrace a schválení na příslušné KHS´´ [53] 

 

Obr. Č. 4: Ohraničení prostoru pro vystavění posezení a zastřešení[vlastní] 
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Obr. Č 5: Druhá část určená pro vystavění posezení a zastřešení [vlastní] 

 

 

 

Obr. Č. 6: Pohled na parket a podium před chystáním aparatury, elektřiny a osvětlě-

ní.[vlastní] 

Zapojení elekt iny na pódiu vede z budovy, nacházející se hned vedle. Lze vid t nalevo. 

Tam také vede zapojeni všech aparatur. Po vystav ní sv telné rampy, konstrukce držící 
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osv tlení, zde budou zapojeny i reflektory. Na pódiu budou zapojeny také odposlechy, 

kytary, komba a pódiový zvuka , který používá analogový mix pult, neboli za ízení pro 

optimalizaci zvukové stopy. Má za úkol sm šovat, upravovat a distribuovat zvukové sig-

nály. 

Následuje zapojení mikrofon , které snímají zvuky bicích souprav, vokály. Zvučí se zde 

kabelem, tzv. Rakový mix pult, což je zesilovač, který zapojuje všechna za ízení a nástro-

je, nap íklad klávesy, kytary, mikrofony. Snímá housle, saxofony atd.  

Další zapojení, které se nachází mimo pódium vede z budovy, ve které se v pr b hu festi-

valu nachází výčep a prodej nápoj . Odtud je zapojen další zvuka , osv tlení areálu, ob-

čerstvení, mrazáky, chladící za ízení a sociální za ízení. 

 

Obr. Č. 7: Výčep při průběhu festivalu[vlastní] 

 

4.2.5 Zajišt ní pracovník  a dobrovolník  

Celkov  se na po ádání festivalu spoluúčastní dev t organizátor , kte í si po domluv  

rozd lí jednotlivé pracovní úkony, nap íklad kontrola u vstupu, uvad č p edstavení, tech-

nik atd. Dále čty i pracovníci ve výčepu, prodávající kávu, čepující limonádu a pivo Re-

bel, t i barmani mající na starost rozlévání alkoholických i nealkoholických nápoj , čty i 

osoby v občerstvení mající na starosti gril, udírnu a prodej, dále t i profesionální fotogra-
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fové a t i zvuka i s dlouholetou praxí. Další pracovníci jako dobrovolníci, nebo zam st-

nanci pivovaru či technické služby nespadají pod festival Stock a tak nejsou vypláceni. 

Dobrovolníci platbu nepožadují ale p esto jsou následn  odm n ni nap íklad občerstve-

ním zdarma,  

sladkostí či zp tnou výpomocí. Brigádníci nebo pracovníci jsou dle zákoníku práce vázáni  

dohodou o provedení práce a všichni vlastní zdravotní potraviná ský 

 pr kaz. S brigádníky je pot eba domluvit se alespo  p t m síc  dop edu, aby bylo  

zaručeno, že se konané události zúčastní. Fotograf se osloví zhruba p l roku p edem, ale 

jelikož festival Stock již od založení fotografují v rní a profesionální fotografové, snad 

tomu tak z stane i nadále. Zvuka e je pot eba oslovit již rok dop edu, nejlépe rovnou po 

ukončení akce se domluvit na další spolupráci, aby v danou dobu m l již zablokovaný  

termín. Kvalitní ozvučení pódia a areálu je rozhodujícím faktorem kvalitní a sp šné kul-

turní události. 

 

4.2.6 Zadaní stabilního data 

Pro každou událost je nesmírn  d ležité ukotvení v čase. Správné vybrání data m že p i-

sp t k zvýšení návšt vnosti. Koná-li se událost nap íklad o prázdninovém víkendu t sn   

po vyplacení výplat, je zde vyšší pravd podobnost v tšího počtu p íchozích. Záleží také 

na prom nlivosti konání akce. Pokud se koná událost již po n kolikáté, ale pokaždé v jiný 

termín, potenciální zájemci si nezapamatují dobu jeho konání a m že se stát, že si na toto 

datum již domluví nebo naplánují n co jiného. Proto se datum festivalu Stock nem ní  

a z stává již po n kolikátý rok ukotvený ve stejnou dobu. Vždy ň víkend v srpnu, tudíž 

17,1Ř, a 1ř. Ř. D íve se konal pouze jeden den, od roku Ň00ř se koná i ned le zam ena 

na dechovou lidovou hudbu. T etí den, pátek p ibyl v roce Ň016, kdy hrají p edevším me-

zi cíleným publikem oblíbené kapely, jako nap íklad ůrgema, nebo Žlutý pes. P esný čas  

konání se také domlouvá již rok dop edu, zdali již zažité datum vyhovuje stále všem. 

4.2.7 Zajišt ní sponzor  

Zajišt ní sponzor  akce neodmysliteln  pat í k po ádání jakýchkoliv akcí na vlastní ná-

klady. Za poskytnutí sponzorských dar  m že prezentovat své jméno jako záštitu události 

a tím se dostat do pov domí širší ve ejnosti.  Sponzoring lze definovat jako finanč-
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ní investice nebo jiných prostředků do aktivit, jejichž potenciál je možno komerčně využít 

– v tomto případě do hudebního festivalu. [54] 

Festival Stock již od počátku své existence spolupracuje s Havlíčkobrodským pivovarem 

Rebelem, který krom  sud  a chladícího a točícího za ízení poskytuje také stany a pose-

zení Ělavice, stolyě. Plníme reklamy, propagaci – loga uvedeny na propagačních  

materiálech – nesmí se točit nic jiného než konkrétní pivo atd. V tomto p ípad  m žeme 

uvést jako p íklad Havlíčkobrodský pivovar Rebel, který každoročn  akci sponzoruje.  

Poskytuje po adatel m stany se svým logem, čímž na sebe upozorní, také se na míst  če-

puje jejich pivo, kterého poskytnuli za tuto propagaci n kolik sud  zdarma, jakožto  

sponzorský dar 

 

Obr. Č. Ř Výčet věcného plnění sponzorů za rok 2017 [Vlastní] 
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Obr.č. ř: Ukázka reklamního slunečníku pivovaru Rebel a přichystaného posezení. 

[vlastní] 

 

Sponzo i se musejí nejprve vyhledat, aby jejich činnost souvisela s duchem akce/festivalu 

a nebyla tak spolupráce nesmyslná, dále se musejí oslovit a požádat o sponzoring a do-

hodnout se na částce. Poté si stanoví podmínky, dohodne se datum, a zp sob pln ní. Díky 

sponzoringu na sebe m že společnost významn  upozornit, obzvlášt  pokud probíhá pro-

pagace festivalu nap íklad formou rádiového vysílání, kdy bývají vždy zmi ováni i part-

ne i akce, dále také díky svému logu umíst nému na propagačních materiálech akce, na 

vstupenkách a mezi vystoupením jednotlivých interpret  festivalu kdy konferenciér uvádí 

s díky jména sponzor  a partner  projektu. 

4.2.8 Zajišt ní kapel. 

Zajišt ní interpret  a účinkujících se eší již íjnu téhož roku, tedy dva m síce po festiva-

lu, a do konce roku je vždy vymyšlený program účinkujících.  

Kapely jsou v tšinou osloveny po adateli, p ípadn  se samy p ihlásí díky dobrým ode-

zvám a kvalitní propagaci – facebook, internet, z okolí, z doslechu. Festival krom  lokál-

ních kapel zve a dává šanci i nad jným začínajícím um lc m. Poslední roky se hlásí i ka-

pely nap íklad z Prahy. Stejn  tak jako sponzory, i kapely se musejí oslovit, a to s dosta-

tečným p edstihem. Pokud se kapela nep ihlásí sama jako zájemce.  

 

Obr. Č. 10: Přehled kapel a honorářů za rok 2017[zdroj: Ing. Petr Kletečka] 
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4.2.9 Zajišt ní propagace 

Propagace pat í ke st žejním faktor m úsp šného pr b hu akce. Díky kvalitní reklam  a 

upozorn ní potenciálních návšt vník  o konání se m že zvýšit množství p íchozích. Na 

propagačních materiálech si v tšinou dávají všechny firmy náležit  záležet, neboť práv  

toto vn jší prezentování utvá í image festivalu a atraktivní reklama cílená na určitou ge-

neraci a zam ená podle typu akce m že účastníky p ilákat nebo odradit. Jelikož i každý 

festival a každá akce je jiná, je i propagace t chto akcí velice individuální. Volí se často 

rozdílné formy propagování, které, jak už bylo ečeno, korespondují se zam ením akce, s 

programem, nebo s cílenou generací. Tato propagace se nejčast ji vykonává reklamou, 

která p enáší informace od po adatel  k cílovým skupinám. Reklama má za úkol p ipomí-

nat, lákat a informovat. Na propagačních materiálech by m lo být zejména datum a čas 

konání, nastín ný program a účinkující, dále nap íklad cena vstupného a uvedení sponzo i 

projektu. 

V dnešní dob  technologií a možností je velká škála zp sob , jak provád t reklamu či in-

formování o konané akci. Reklama m že být tišt ná, formou plakát , banner  nebo leták  

umíst ná ve frekventovaných oblastech m sta, kde m že být snadno a často spat ena, dále 

se m že nacházet v tisku jako inzerát, článek nebo vložené festivalové logo či reklamní 

leták. 

Na po ádání akce se m že upozornit také formou internetové pozvánky na sociální síti 

facebook, která se dnes b žn  využívá i ke komerčním účel m. Na facebooku stačí vytvo-

it tzv. událost a pozvat na ni libovolné množství uživatel . 
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Obr. Č. 11: Ukázka vytvořené události – internetová propagace [zdroj: vlastní] 

Je také nutné dávat pozor na tzv. nelegální reklamu, která se často vyskytuje nap íklad ve 

velkých m stech, kde fanoušci nebo nadšenci vylepují propagační materiály na plochy 

k tomu neurčené.  

V p ípad  festivalu Stock tiskne letáky a plakáty společnost Tiskárny Havlíčk v Brod a.s. 

a k výlepu je zjednaná firma a pronajaty reklamní plochy. Nastal však i p ípad nelegální 

reklamy, která ihned po zjišt ní byla odstran na.  

Obr.č. 1Ň: Oficiální plakáty na pátek a sobotu [ Zdroj:http://www.stockfest.cz/] 
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Obr. č.1ň  forma nelegální reklamy. Tyto plakáty byly spatřeny vylepeny na stromech po-

dél frekventované cesty. [Zdroj: vlastní] 

 Na nelegální reklamu jsme byli upozorn ni jedním z po adatel  akce, který projížd l 

okolo a kontroloval reklamní plochy jednotlivých obcí. Nelegáln  vylepených plakát  by-

lo nalezeno více, proto jejich odstran ní bylo značn  časov  náročné. 
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Obr. č.1ň Odstraňování nelegální reklamy na cestě mezi městem Havlíčkův Brod a 

Humpolec.[zdroj: vlastní] 

 

Obr č. 14: Oficiální reklama na náměstí ve městě Havlíčkův Brod od firmy RENGL. 

[Zdroj: vlastní] 
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4.2.10 Další materiál 

Pro organizaci festivalu je krom  reklamních leták  pot eba za ídit výrobu dalšího dopro-

vodného materiálu, jako je nap íklad tisk vstupenek na festival, výroba banner , oficiál-

ních triček pro po adatele a nov  výroba a tisk identifikačních náramk . 

 

Obr. Č. 14: Vyúčtování propagace celkem za rok 2017. [Zdroj:Ing. Petr Ketečka]  

K výlepu a realizaci plakátovacích kampaní a veškerého servisu využívají po adatelé 

služby firmy RENGL, která p sobí po celé ČR.  
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4.2.11 Tisk vstupenek.  

Vstupenky musí být vždy označeny, v tšinou čísly, m ly by být na pevném a odol-

ném papí e, schváleny m stem a s uvedenými informacemi a logy sponzor . P ed tiskem 

je pot eba vše n kolikrát a pečliv  p ekontrolovat, aby nebyly zfalšovatelné.  Vstupenky 

by m li mít n co jako kontrolní úst ižek, a vrácenku, aby byla možná zp tná identifikace, 

to se d lá nap íklad razítkem, nebo v p ípad  festivalu Stock identifikační náramky 

 

Obr. Č 15: Hotové připravené vstupenky na rok 2018.[ Zdroj: Ing. Petr Kletečka] 

Obr. Č. 16 Identifikační náramky, které se při vstupu dávají na ruku příchozím s platnou 

vstupenkou. 
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[zdroj: http://www.vela.cz/identifikacni-naramek-zeleny 

 

Obr. Č. 17: Vyúčtování zajištění reklamy pro letní festival Stock Dobrohostov pro rok 

2017.[ Zdroj: Ing. Petr Kletečka] 

Obr. 4č. 1Ř: Pořadatelé označeni festivalovými tričky [Zdroj: vlastní] 

 

 

 

 

 

 

http://www.vela.cz/identifikacni-naramek-zeleny
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4.3 Organizační blok 

Ěorganizace akce samotnéě 

Od první sch ze, kde se rozebírá uplynulá akce, až k plánování a uskuteč ování akce no-

vé. Zde se rozvrhuje vše od počátku, tedy od pronajmutí areálu od sboru dobrovolných 

hasič , p es povolení k po ádání hudební akce, až po propagaci, dovoz materiálu a po á-

dání akce samotné. 

4.3.1 Časový harmonogram 

Upravuje se podle hlavní kapely neboli headlinera – který si sám určuje čas, ve který chce 

nebo m že vystoupit, podle ní se rozestaví dle žánr , dle náročnosti a finančního  

ohodnocení. 

Odpoledne se tvo í program pro širší okruh posluchač , postupn  se zam uje na určité  

publikum- nap íklad z rocku na metal atd. 

4.3.2 Pracovní harmonogram 

Pracovní harmonogram se tvo í ň m síce p ed uskutečn ním plánované akce na sch zi, 

která, jak už bylo ečeno, se koná pravideln  v pr b hu roku a poté t sn  p ed festivalem. 

4.3.3 Naložení instrument  a materiálu 

P i chystání celého areálu k po ádání festivalu je pot eba na místo p ivézt spoustu materi-

álu, elektrospot ebič , hudebních nástroj , aparatury a osv tlení. Dále také udírna a brike-

ty na grilování. Dále potraviny jako je maso, uzeniny, pečivo atd. 

K p evozu materiálu a komponent  se používají nákladní automobily zap jčené od pivo-

varu Rebel. Dále se používají modré sk í ové dodávky volkswagen, které jsou praktické 

díky svým t em míst m k sezení a velkému nákladnímu prostoru. Do tohoto prostoru se 

vejde až sedm europalet zboží, a lze se zde pohybovat vzp ímen . mají nosnost max 1,5t a 

velmi rozdílné rozměry ložné plochy a výšky. U plachtových dodávek je obvykle min. 

4x2x2m 

Nákladní auta jsou v tšinou typu Solo do 4 tun nákladu.  Jsou to nejmenší auta, které už 

mají standardní šířku ložné plochy – tj. 250cm zvenku, 245 -248cm uvnitř. Rozměry a 

nosnost jsou opět variabilní, ale určitým standardem je 6m a 3,5t. [55] 
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Nákladní automobil, vysokozdvižný vozík, Ň dodávky-na materiál pot ebný ke stavb , 

víno, alkohol, brikety na grilování, maso atd. 

 

Obr. č.1Ř:  náklaďáky přivezou lavice a propagační materiál. Autem přijede manažer a 

personál.[Zdroj:http://www.visitpivo.cz/kraj-vysocina/havlickuv-brod-mestansky-

pivovar/93/ ] 

Speciální pouzdra – Case na jednotlivé nástroje- kapela p ijede vlastní dopravou, dodávka 

p iveze nástroje a aparaturu- komba- kytarové aparáty- reprobox 

Nap íklad velké dechovky-pronajatý mikrobus, vícero dodávek, nákladní auto s nástroji – 

obalový materiál, p epravky 

Možnosti nástavby nákladních aut jsou rozličné a m žou se m nit dle jednotlivých pot eb. 

Nejčast jší typy nástavby na auta jsou práv  tyto:  

▪ Plachta – Tento typ se používá velice často. Lze naložit prakticky cokoliv a ja-

kýchkoliv tvar , nakládka je možná se všech stran a používá se pro p evoz lavic, 

stan  a podobného materiálu, který se p i p evozu zakryje nepromokavou plachtou. 

▪ Sk íň – již zmín ný náv s s pevnými st nami. 

▪ Frigo, chlaďák – je chladící náv s s vlastním agregátem, používá se na p epravu 

potravin a nápoj . 
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▪ Skláp čka – Používá se pro p evoz št rku nebo písk  pro vysypání terénu či uhla-

zení plochy. Funguje na principu zadního vykláp ní. 

▪ Plato – Se používá pro p esun zboží nebo materiálu, který je p íliš velký pro 

ostatní, a nepot ebuje být zakryt plachtou. 

Pro vykládání palet se používá vysokozdvižný vozík desta.[55] 

4.3.4 P íjezd kapely 

Kapela p ijede buď cca hodinu p ed svým vystoupením, nebo na začátek festivalu, podle 

vlastního uvážení. Po p íjezdu je personál uvede se na místo k parkování interprety  

i vozidlo s aparaturou a nástroji. Kapela se odebere do backstage, neboli zázemí, které  

je upraveno p esn  podle podmínek stanovených manažerem kapely, tyto podmínky  

se nacházejí ve smlouv  kapely s po adatelem. Stanovují si nap íklad velikost pódia,  

vybavení backstage a občerstvení v n m, Ěpro pobavení, kapela ůrgema si p ímo vyžádala 

zrcadlo jako nutnostě, dále podmínky jako je teplota, osv tlení nebo druh alkoholu  

ke konzumaci atd. 

4.3.5 Zvučení kapely 

Zvučení pódia probíhá p i chystání pódia a fináln  také na tzv. Dve ích – což je cvičná 

zkouška zvuku nástroj  p ed zahájením festivalu. Zvučení jednotlivých pozvaných kapel 

probíhá ješt  p ed jejich vystoupením, což trvá okolo patnácti minut. Záleží na kapele,  

jestli využije služeb festivalového zvuka e nebo si zaplatí vlastního odborníka. 

4.3.6 Pr b h 

Festival po uvedení a zahájení probíhá podle stanoveného časového harmonogramu. 

Zm na programu bývá vyhrazena, pro p ípad neočekávaných situací, nap íklad opožd ní 

jedné z kapel nebo selhání techniky.  Harmonogram programu m že být také narušen 

špatným počasím, neočekávanou zimou a dešt m. Pro tyto p ípady je domluvený sál kul-

turního domu v místní části obce Lípa, kam se festival v t chto p ípadech m že p esu-

nout. K tomu však za posledních p t let konání festivalu nemuselo dojít, neboť vše probí-

há vždy podle plánu. Návšt vníci mají možnost využít taneční parket p ed pódiem nebo 

zatravn nou plochu areálu. Nachází se zde okolo šesti set míst k posezení, t i výčepy, bar 
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a občerstvení  

s grilovaným masem a udírnou. 

4.4 Ukončení  

Festival je ukončen posledním dnem, v tomto p ípad  ned lí v 20:00 hod, kdy odehraje 

poslední kapela a konferenciér vyhlásí konec a rozloučí se s publikem. Je pod kováno 

účinkujícím, návšt vník m, partner m, po adatel m a brigádník m. Následuje kontrola 

 stavu a vyúčtování. 

4.4.1 Odvoz muzikant  

Po odehrání si interpreti sami zvolí, zda si p ejí být odvezeni na místo ubytování, nebo 

nadále z stanou a zúčastní se festivalu jako hosté. Podmínky o zajišt ní odvozu a ubyto-

vání se nacházejí vždy ve smlouv  s manažerem účinkujících, nejedná se o tomto p ímo s 

dotčenou osobou. 

4.4.2 Odvoz instrument  

Hudební nástroje a další um lecké pom cky jsou bezpečn  p eneseny a uskladn ny do 

pouzder k tomu určených. Tyto obaly na nástroje si p ivezou muzikanti s sebou. Nástroje 

a jejich pouzdra se liší se podle typu a žánru kapely. 

4.4.3 Rozebrání pódia 

Z pódia se odstraní reklamní bannery, osv tlení a technické vybavení, uklidí se zázemí a 

hudební nástroje po adatel . Pódium se zat sní gumovou plachtou/ oponou do další akce, 

nerozebírá se, pouze se odstraní zábradlí, zátarasy a aparatury. 
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Obr. Č. 1ř: Odnášení materiálu a úklid pódia. [Zdroj: vlastní] 

4.4.4 Úklid areálu/ technické služby 

Po skončení programu v pátek a sobotu ve ň:00 se vyklidí a uzav e areál, a dobrovolníci 

posbírají plast a papírové odpadky do pytl . ůreál se uzamkne až po skončení festivalu v 

ned li po Ň0:00. Poté se sejde personál k úklidu a p íprav  p edání areálu majitel m. P i 

úklidu se t ídí odpad na papír, plast, sklo, d evo atd. Úklid vždy trvá  do cca Ňň:00 a další 

den ráno od Ř:00do 16:00 a v 17:00 p ijížd jí technické služby pro svoz odpad  k likvida-

ci. V pond lí p ijíždí firma, která se postará o úklid sociálních za ízení- wc a umýváren a 

firma která se postará o odvoz mobilních wc toalet- Wc servis s.r.o 
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Obr. Č Ň0: Stánek [Zdroj: vlastní] 

Provizorní stánek, vystav ný za účelem pln ní funkce baru a výčepu, se musí po ukončení 

festivalu rozebrat a uklidit. Klubovna za ním a p íst ešek z stává, dá se také použít v pr -

b hu festivalu k ubytování či p enocování po adatel , nebo, pro svou neustálou kontrolu a 

dohled, k uložení cenností a prodejního zboží. 
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5 GRůFICKÝ NÁVRH PR B HU P ÍPRůVY 

Bude obsahovat graficky vyjád ené jednotlivé činnosti vedoucí k uskutečn ní události 

vymodelované pomocí programu projectLibre za použití Ganttova diagramu a wbs dia-

gramu. Tento diagram bude p iložen k práci jako p íloha 

5.1 WBS 

Work breakdown structucture, zkrácen  WBS je dokument, který se používá v projekto-

vém managementu. Obsahuje hierarchicky rozložené cíle projektu na jednotlivé výsledky, 

produkty a pod-produkty až po finální pracovní činnosti, které jsou v pr b hu plánování 

projektu vytvo eny. Není jednoznačný český p eklad, ale název by se dal p eložit jako 

struktura rozložení práce. Jinak se používá nap . - hierarchická struktura prací. 

Výčet náklad  se musí brát pouze jako orientační, jelikož v pr b hu organizace festivalu a 

optimalizace náklad  a práce bude nadále probíhat mnoho zm n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WBS č. 1- Obrázek znázorňující start činností a počátek organizování projektu. Dělí se 

dále na organizační schůzi kde se rozhodne o konání a datu a následně si pořadatelů ro-

zeberou jednotlivé povinnosti a pracovní úkony.[vlastní] 
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WBS č. Ň- Na obrázku je rozložená struktura pracovních činností spadající pod blok or-

ganizace. Nejprve se rozděluje na jednotlivé úkony jako je zajištění povolení, což obnáší 

všechny právní záležitosti a odvody poplatků právnickým osobám a institucím. Dále je zde 

znázorněno zajišťování pracovníků a dobrovolníků, což také obnáší podepisování smluv a 

dohod o provedení práce, poté následuje zadání stabilního data a otevírá se cesta k zajiš-

ťování nových sponzorů a smlouvy s umělci a muzikanty, kteří budou na festivalu účinko-

vat. Prostřední část se zaobírá tvorbou propagačních materiálů, která je poměrně ná-

kladná, avšak velice důležitá pro konání jakékoliv akce, neboť bez řádné propagace se o 

události nedozví veřejnost. Je zde obsažena tvorba a tisk plakátů a vstupenek, výroba tri-

ček a identifikačních pásků a tvorba velkých bannerů, které budou umístěny na předem 

domluvené a zaplacené plochy. Poslední část je o propagaci samotné, tedy o umisťování 

bannerů, propagace na sociálních sítích, vylepení plakátů a zaplacení nahrané namluve-

né reklamy do rádia či vytištění do lokálního tisku, časopisů, novin.[vlastní] 
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WBS č. ň-  Zde je vyobrazen začátek samotné události – festivalu. Nejprve je potřeba za-

čít schůzí, na které bude utvořen pracovní harmonogram. Musí se zabezpečit a chod vý-

čepu, chod baru, a chod občerstvení a vyzkoušet, zda všechno funguje správně. Ve třetím 

sloupci zleva můžeme vidět jednotlivé úkony a události, vzájemně na sebe navazující. Na 

začátku je potřebná úprava areálu – to znamená vyrovnání nerovností v povrchu, úklid a 

odstranění veškerého nebezpečného nebo poškozeného materiálu. Následuje vyložení ma-

teriálu ke stavbě a k přípravě technického vybavení, rozestaví se a uvedou do chodu hu-
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dební nástroje a aparatura, pomocí kterých se ozvučí pódium a celý areál. Následuje pří-

jezd první kapely, která si provede zvukovou zkoušku a po jejich připravení se otevřou 

brány a začnou vcházet první návštěvníci. Následně pódiový manažer vydá pokyn a konfe-

renciér zahájí započatý festival přivítáním příchozích a uvedením hudebníků. Nadále 

probíhá festival až do neděle 19.8, kdy je ve 20:00 oficiálně ukončen.[Vlastní] 

 

WBS č.4- Polední obrázek znázorňující pracovní strukturu ukazuje finální činnosti před-

cházející ukončení celé události. Pod tento závěrečný blok patří nejprve oficiální ukonče-

ní večera, poděkování účastníkům, sponzorům a interpretům. Následně se návštěvníci 

pomalu začínají odebírat k odchodu, za poslechu předem připravené reprodukované hud-

by.  

Mezitím jsou dopraveni muzikanti na místo ubytování. Následuje odvoz nástrojů a apara-

tury a vyklizení areálu. Dobrovolníci a pořadatelé postupně provádějí úklid areálu drob-

ných kusů nápojových plastů, papírů atd. V noci po vyklizení nákladného zařízení z areálu 

se areál uzavře. Mezitím ekonom provádí vyúčtování, technik kontrolu stavu a společně se 

podílejí na zhodnocení. Toto může trvat i 3 dny. Ráno v 8:00 po skončení festivalu, se se-

jdou pořadatelé, dobrovolníci, brigádníci i pracovníci pivovaru, a podílejí se na rozebrá-

ní pódia a úklidu posezení a zastřešení. To trvá do úterka 21.8. Ve středu, den poté přije-
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dou technické služby pro odpad a chemické toalety.  Následuje úplný konec a plánování 

dalšího ročníku.[Vlastní] 

5.2 Gantt v diagram 

Tento druh pruhového diagramu, nesoucí jméno po pr myslovém inženýrovi  

H. L. Ganttovi, se využívá p i ízení a plánování projekt  pro grafické znázorn ní  

naplánování posloupnosti po sob  jdoucích činností v čase. Na horizontální ose Ganttova 

diagramu je časové období trvání projektu, rozd lené do stejn  dlouhých časových  

jednotek Ědny, týdnyě. Na vertikální ose jsou pak jednotlivé činnosti, na které se projekt 

člení, jeden ádek je vždy určen pro jednu činnost. Ěna p iloženém obrázku bohužel ne-

jdou vid t, na dalších už anoě Na ploše diagramu jsou jednotlivé činnosti označeny obdél-

níky, jejichž levá strana označuje plánovaný začátek činnosti a pravá strana  

naplánované ukončení. Délka pruhu tak označuje p edpokládanou délku trvání činnosti.  

Pomocí čar a šipek vedoucích od začátku nebo konce jedné činnosti k činnosti druhé, 

ukazuje diagram stanovené návaznosti. Diagram také zobrazuje data a délku konání jed-

notlivých činností a názvy nebo jména po adatel  či osob účastnících se, nebo se podílejí-

cích na práci a označení dalších dobrovolník . 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Projekt
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ZÁV R 

Práce se zaobírala logistikou v kulturní sfé e, projektovým softwarem a organizací  

kulturní události. Cílem práce bylo teoretické nahlédnutí na projektování p epravy  

um leckých d l a následn  tuto teorii uvést v praxi. V praktické části jednoduchý nástin 

návrhu logistického informačního systému, jeho komponent   

a zabezpečení. Dále také pokus o konceptuální a datové schéma tohoto IS. V posledním 

úseku práce se objevuje projekt organizace kulturní události. Jsou zde rozebrány jednotli-

vé činnosti od počátku až po ukončení. Dále bylo cílem vytvo ení projektu  

v projektovém softwaru, upravit posloupnost jednotlivých činností tak, aby nic nebylo  

opomenuto, optimalizovat rozložení práce, aby nedocházelo k p et žování zdroj , 

a dopomoci k úsp šnému pr b hu této kulturní události. 

P i používání softwaru Projectlibre byla vytvo en work breakdown structure, která  

znázor uje  posloupnost a provázanost činností vedoucích k uskutečn ní eventu. 

V práci jsou stručn  vysv tleny pojmy, jako je logistika, logistika um leckých p edm t , 

dále co je to informační systém a konkrétn ji logistický informační systém LIS. V práci 

jsou také vymezeny úkoly LIS a zp soby jeho zabezpečení. Následuje soupis jednotlivých 

prvk  informačního systému, výpis jejich činností a provázanosti. V druhé části práce na-

lezneme hrubý návrh grafické struktury informačního systému, dále konceptuální schéma 

zobrazující komunikaci mezi jednotlivými prvky a záv rem také logické datové schéma, 

které určuje, jak budou jednotlivá data strukturována a uspo ádána. 

Cílem práce bylo navrhnout rychlý a chytrý logistický informační systém, který by dopo-

mohl ke zjednodušení komunikace a ukládání d ležitých dat a informací p i logistice 

um leckých p edm t .  
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SEZNůM POUŽITÝCH SYMBOL  ů ZKRůTEK 

ČR  Česká republika 

OPP  Order penetration point 

CES  Centrální evidence sbírek 

AMG  ůsociace muzeí ČR 

ICOM  International Council of Museums 

IS  Informační systém 

WBS  Work breakown structure 

OSA  Ochranny svaz autorský 
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Obr. Č. 16 Hotové připravené vstupenky na rok 2018.[ Zdroj: Ing. Petr Kletečka]   
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