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Úvod

Nákladní doprava ve městě

Problém nákladní dopravy ve městech

Před rokem 1990 věnovali výzkumníci i tvůrci doprav-
ní politiky jen malou pozornost tomu, že města musí 
čelit vážným a postupně narůstajícím problémům, 
které vznikají v souvislosti s nákladní dopravou. 
V nedávné době se tento postoj změnil. Projevuje se 
zvýšený zájem o logistiku sběrných služeb a dodávek 
ve městech, zejména v jejich centrech. Mnoho pro-
jektů, v Evropě i jinde ve světě, se zabývá přesným 
vymezením klíčových problémů a nalezením řešení.

Samozřejmě zde zůstává základní dilema. Úspěšný 
rozvoj měst a jejich center závisí na tom, jak efektiv-
ně budou fungovat v novém, často konfliktním měřít-
ku. Na jedné straně požadujeme, aby město bylo 
atraktivním místem pro život obyvatel, pro jejich práci 
i volný čas. V tomto ohledu města čelí vážné konku-
renci v podobě velkých obchodních středisek, která 
vyrůstají na okrajích měst. Pokud  mají obchodníci a 

další zaměstnavatelé, kteří vytvářejí pro město zdroj 
příjmů, i nadále působit v centrech, musí existovat 
efektivní logistické systémy, které umožní cenově při-
jatelnou obsluhu jejich areálů. Na druhé straně, má-li 
být město atraktivní pro obchodníky, turisty a nejlépe 
i nové obyvatele, musí věnovat maximální pozornost 
úrovni životního prostředí. Toho jsou si dobře vědomi 
ti, kdo jsou odpovědni za plánování rozvoje měst.

Existuje obecně rozšířený názor, že nákladní vozi-
dla nepříznivě ovlivňují městské prostředí tím, že 
významně přispívají ke vzniku kongescí a ke zvy-
šování množství emisí a úrovně hluku. Proto není 
překvapující, že problematika nákladní dopravy ve 
městech s sebou může přinést konflikt mezi komerč-
ními zájmy a zastánci životního prostředí.
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Evropská koordinační akce BESTUFS (BEST Urban 
Freight Solutions - nejlepší postupy v nákladní dopra-
vě ve městech) je financována Evropskou komisí (DG 
Energetika a doprava) a probíhá v rozmezí let 2000 
– 2008. Jejím hlavním cílem je zabývat se nákladní 
dopravou ve městech – nacházet a popisovat nejlepší 
příklady řešení, kritéria jejich úspěšnosti a překážky, 
které jim stojí v cestě. Kromě toho vytváří a rozvíjí 
otevřenou evropskou tematickou síť BESTUFS, která 
sdružuje odborníky na nákladní dopravu, uživatele 

nákladní dopravy, řešitele projektů, zástupce místních 
úřadů i provozovatele dopravy. Členové konsorcia 
BESTUFS pravidelně pořádají semináře a konference 
po celé Evropě. Zde informují o událostech a zajíma-
vých komerčních počinech v dopravě na všech úrov-
ních – evropské, národní i místní. Tyto akce nacházejí 
odezvu u odborníků z praxe i u výzkumníků. Všechny 
informace jsou dostupné na internetové adrese www.
bestufs.net.

Co je to BESTUFS?

Internetová stránka projektu BESTUFS

Proč je důležité zabývat se nákladní dopra-
vou ve městech?

Důvodů je mnoho. Uveďme alespoň ty nejzávažnější: 

Celkové náklady na nákladní dopravu a logistiku 
jsou vysoké. Investice v této oblasti mají přímý 
vliv na efektivitu celé ekonomiky.
Nákladní doprava ve městech je významným 
faktorem pro existenci a fungování průmyslu a 
obchodu, což jsou základní aktivity generující 
zisk.
Poskytuje mnoho pracovních příležitostí.
Efektivita nákladní dopravy zlepšuje konkurence-
schopnost průmyslu v daném regionu.
Je nepostradatelná pro náš současný životní styl.
Negativně ovlivňuje sociální oblast a životní 
prostředí.

►

►

►

►

►

►
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Evropská praxe je taková, že v městských oblastech 
se zboží přepravuje převážně po silnici. Vzdále-
nosti jsou totiž poměrně krátké a nevyplatí se zboží 
překládat. Při pohybu zboží do města a z města je 
více prostoru pro využití dalších druhů dopravy, ale 
doprava po silnici má i zde dominantní postavení. 
Silniční nákladní vozidla jsou pro život ve městech 
a jejich centrech nezastupitelná. Vykonávají mnoho 
typů operací. Do města přepravují zboží určené ke 
spotřebě, z města zase zboží, které zde bylo vyrobe-
no, a také odpady. Zajišťují sběr a dodávky služeb. 
V centrech měst jsou také situovány sklady zboží, 
které je určeno k použití nebo prodeji, a nákladní 
vozidla tyto sklady musí obsluhovat.

Dopravní kongesce ve městě

To, jaké modely nákladní dopravy se uplatní v 
městských oblastech, ovlivňuje široká škála faktorů 
včetně následujících: 	

► druh průmyslu, který se vyskytuje v dané lokalitě, 
a rozmístění průmyslových objektů,

► struktura dodavatelského řetězce společností, 
které zde působí,

► existující dopravní infrastruktura, existence 
významného letiště, nákladního železničního 
terminálu nebo přístavu,

► rozmístění a velikost skladovacích objektů,

► velikost a hmotnost nákladních vozidel, kterým je 
povolen vjezd do města,

► případná opatření omezující vjezd a nakládání 
zboží ve městě,

► stávající podmínky silničního provozu,

► chování zákazníků (využití elektronického obcho-
du apod.). 
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BESTUFS – přístup k udržitelné 
nákladní dopravě ve městech

Cílem strategie udržitelné dopravy je „pokud možno 
odpovědět na otázku, jak bude společnost vytvářet 
příležitosti, aby účinně a nestranně vyhověla ekono-
mickým, enviromentálním a sociálním potřebám, a 
současně minimalizovala nevyhnutelné nepříznivé 
dopady a s nimi spojené náklady, to vše v přiměře-
ném prostorovém a časovém horizontu“ (UK Round 
Table on Sustainable Development, 1996).

Kromě pozitivních vlivů, o kterých jsme se zmínili na 
straně 5, vykazují stávající systémy nákladní dopravy 
ve městech také mnoho negativních dopadů – ekono-
mických, environmentálních i sociálních.

► Ekonomické dopady: kongesce, nízká efektivita, 
plýtvání prostředky.

► Environmentální dopady: emise znečišťujících 
látek včetně skleníkového plynu CO2, využívání 
neobnovitelných zdrojů v podobě fosilních paliv, 
znehodnocování krajiny, produkce odpadů - pneu-
matiky, oleje a další materiály.

► Sociální dopady: fyzické důsledky emisí na 
zdraví lidí (nemoci, úmrtí, rizika), zranění a úmrtí 
jako následky dopravních nehod, hluk, vizuál-
ní obtěžování a další faktory ovlivňující kvalitu 

života (včetně ztráty pozemků v centrech měst, 
tzv. greenfields, a dalších prostranství, která byla 
využita pro rozvoj infrastruktury).   

Politika udržitelného rozvoje se týká cílů ekonomic-
kých, environmentálních i sociálních. Nejefektivnější 
opatření politiky udržitelného rozvoje v nákladní 
dopravě jsou ta, která splňují současně potřeby ve 
všech třech oblastech. 
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Přístup ke zlepšování 
nákladní dopravy ve městech

Provozovatelé nákladních vozidel a řidiči se setkávají 
s mnoha obtížemi:

►  kongesce způsobené stupněm provozu, nehoda-
mi, nevyhovující silniční sítí a špatným chováním 
řidičů,

► problémy dané dopravní politikou, např. omezení 
vjezdu vozidel ve stanovenou  denní dobu, ome-
zení vjezdu vozidel v závislosti na jejich velikosti 
nebo hmotnosti, jízdní pruhy pro autobusy,

► problémy s parkováním, s nakládkou a vykládkou 
(např. omezená doba vyhrazená pro  nakládku 
a vykládku, nedostatek prostoru pro vykládku a 
potíže při manipulaci), pokuty, 

► problémy související se zákazníky a příjemci 
zboží, např. fronty na vyložení a sběr, obtíže při 
hledání příjemce, doba dodání a sběru požadova-
ná zákazníky a příjemci.

Zóna s dopravním omezením - zásobování

Je potřeba si uvědomit, že existují dvě odlišné sku-
piny, které jsou schopné zavádět změny do systému 
nákladní dopravy ve městech. Jsou to:

Městské úřady
Ke změnám dochází díky zavádění opatření dopravní 
politiky, která firmy nutí ke změnám chování nebo 
která podporují změny chování. Dostupné strategie 
jsou: zlepšování značení a poskytování informa-
cí, regulace vjezdu vozidel a nakládky a vykládky, 
dopravní plánování, rozvoj infrastruktury a zpoplatně-
ní pozemních komunikací.

Dopravci
Dopravci mají tendenci využít iniciativ, díky kterým 
získají určitý interní prospěch. Prospěch se může 
projevit v interních ekonomických výhodách z eko-
logicky nebo společensky efektivnější činnosti, a to 
jak zvýšenou ekonomickou účinností, tak schopností 
zvýšit podíl na trhu v důsledku svého ekologické-
ho postoje. Příklady firemních iniciativ: zvyšování 
vytížení vozidel konsolidací nákladní dopravy ve 
městě, dodávky před nebo po obvyklé době, použití 
softwaru pro plánování dodávek a sledování zboží, 
zdokonalování spalování paliva ve vozidlech, systémy 
komunikace s řidičem a zdokonalování systémů 
sběru a dodávky.

Některé z těchto iniciativ jsou technologicky oriento-
vané, některé se týkají reorganizace činnosti firem 
dopravujících náklady a některé zahrnují změny v 
dopravním řetězci.
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Proč metodické příručky BESTUFS?

Tato metodická příručka BESTUFS navazuje na 
předchozí metodické příručky vypracované v rámci 
koordinační akce BESTUFS. Má sloužit komukoli, 
kdo se zabývá nákladní dopravou ve městech nebo 
je na ní nějak zainteresován. Komukoli, kdo zvažuje 
opatření ke zlepšení produktových toků ve městech a 
ke snížení ekologických dopadů provozu. Tato příruč-
ka  pojednává o třech tématech, která mohou využít 
projektanti, dopravci a ostatní účastníci přepravního 
řetězce za účelem zlepšení udržitelnosti systémů 
dopravy nákladů ve městech:

► Vjezd nákladních vozidel do měst a nakládka a 
vykládka ve městech (Část I)

► Základní otázky týkající se řešení poslední míle 
(Část II)

► Základní otázky související s konsolidačními cent-
ry ve městech (Část III)

Další informace naleznete na webové stránce akce 
BESTUFS www.bestufs.net (většinou anglicky).

Internetová stránka BESTUFS
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ČÁST I: Vjezd nákladních vozidel do měst a 
nakládka/ vykládka ve městech

1. Efektivní využití infrastruktury

2. Poučení k opatřením upravujícím vjezd  
 nákladních vozidel do měst a nakládku a 
 vykládku ve městech

Značení
Trasy pro nákladní vozidla
Informace o nákladní dopravě ve městech a mapy
Uliční prostory pro nakládku
Blízký doručovací obvod
Městská konsolidační centra
Omezení v závislosti na hmotnosti a velikosti 
vozidel
Časová omezení
Zavádění regulace vjezdu a nakládky, vymáhání

►

►

►

►

►

►

►

►

►

Ekologické zóny a normativní omezení emisí
Noční dodávky
Jízdní pruhy pro nákladní vozidla
Systémy zpoplatnění silnic

3. Technologie v nákladní dopravě ve měs-
tech 

4. Ekologická vozidla

5. Způsoby vymáhání

6. Spolupráce veřejného a soukromého
 sektoru

►

►

►

►
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Efektivní využití infrastruktury

Vykládka v Kodani, Dánsko

Efektivní využití silniční infrastruktury ve městech má 
vysokou prioritu, neboť prostory komunikací většinou 
nelze rozšířit. Pro projektanty má management časo-
vého a prostorového využití městské silniční infra-
struktury zásadní význam a vede k různým opatře-
ním, která regulují její využití. Např. některá města a 
metropole již zřizují zóny pro nakládku nebo prostory 
pro komerční dopravu, což  vede ke zlepšení pracov-
ních podmínek dopravců a k omezení negativních 
dopadů, které mohou vzniknout při doručování, např. 
dvojí parkování.

Během několika posledních let byly také realizovány 
nové experimentální projekty. Zlevnily se informační 
a komunikační technologie i mechanické vstupní brá-
ny nebo značky s variabilním obsahem. Rozšířila se 
nabídka nových systémů vjezdu. Takové systémy šité 
tzv. na míru lze použít pro různé části městské silnič-
ní infrastruktury při regulaci dodávek zboží. Některá 
města poskytují vedle speciální infrastruktury i nad-
stavbové služby v zónách nakládky, např. možnost 
krátkodobého skladování nebo podporu překládky.

Efektivitu a spolehlivost dodávek, které podporují 
ekonomiku města, požadují jak projektanti, tak i 
dopravci. Klíčovými otázkami, jejichž řešení ovlivní 
dosažení efektivního a udržitelného chování, jsou 
tyto:

► Vozidla by měla při provádění dodávek vykazovat 
co nejmenší dopady v oblasti sociální a ekologic-
ké.

► Aby bylo těchto cílů dosaženo, musí vzájemně 
spolupracovat ti, kdo zajišťují územní plánová-
ní  - projektanti, úředníci z městských úřadů a 
místních úřadů, dopravní úřady, a ti, kdo provozují 
nákladní dopravu nebo mají v této sféře komerční 
zájmy.

► Projektanti mohou mít potřebu ovlivňovat nebo 
kontrolovat pohyb nákladních vozidel.

► Dopravci musí kvůli omezování dopravních kon-
gescí a ekologických dopadů zvyšovat efektivitu 
provozu.

► Typy vyžadovaných obecných opatření závisí na 
činitelích včetně:

- ekonomických, sociálních a ekologických cílů  
 městských úřadů,
- úrovně nákladní dopravy a ostatní silniční  
 dopravy,
- velikosti, hustoty a uspořádání města.
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Tabulka ukazuje možná řešení, kterými lze realizovat cíle týkající se vjezdu do měst a nakládky.

Dostupná řešení

► Partnerství v nákladní dopravě

► Telematika pro městskou nákladní dopravu
► Značení
► Informace o nákladní dopravě ve městech a mapy
► Zpoplatnění pozemních komunikací
► Povolení nočních dodávek
► Pruhy pro nákladní vozidla nebo bez osobních 

vozidel

► Telematika pro městskou nákladní dopravu
► Značení
► Trasy nákladních vozidel
► Zjednodušení a harmonizace omezení hmotnosti 

a velikosti vozidel
► Informace o nákladní dopravě ve městech a mapy
► Městská konsolidační centra

► Poskytování uličních prostor pro nakládku
► Blízký doručovací obvod (ELP)
► Městská konsolidační centra

► Normativní regulace hmotnosti, velikosti a emisí 
vozidel

► Časová omezení pro vjezd nákladních vozidel  a 
pro nakládku

► Povolení nočních dodávek
► Ekologické zóny
► Jízdní pruhy pro nákladní vozidla
► Podpora používání ekologických vozidel
► Vymáhání

Cíl

Získat podporu odvětví nákladní dopravy pro strate-
gie a iniciativy v nákladní dopravě

Zvýšení spolehlivosti jízd nákladních vozidel

Pomoc řidičům nákladních vozidel při jízdě a snížení 
počtu jízd a ujetých kilometrů

Pomoc dopravcům v místě dodávky a sběru

Snižování ekologických dopadů a rizika nehod s 
účastí nákladních vozidel
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Poučení k opatřením upravujícím 
vjezd nákladních vozidel do měst 
a nakládku zboží ve městech

Značky upravující vjezd a nakládku

Před zavedením jakýchkoli nových předpisů pro 
nákladní vozidla musí příslušné orgány města zajistit, 
aby byly srozumitelné a nebyly v rozporu s předpisy v 
ostatních místních částech. 

Značení

K vysvětlení tras a předpisů pro nákladní vozidla 
by měly příslušné orgány používat jasné a přesné 
dopravní značky.

1.   Dopravní značky by se měly používat k:

► upozornění řidičů na silnice nevhodné pro jejich 
vozidla (např. úzké ulice),

► informování řidičů o omezeních (např. pro vozidla 
určité hmotnosti nebo rozměrů, časová omezení),

► informování řidičů o omezeních parkování a 
nakládky v ulicích,

► směrování řidičů na doporučené trasy pro náklad-
ní vozidla,

► směrování řidičů k autoparkům a hlavním průmys-

lovým zónám.

2.   Městské úřady by měly zajistit, aby:	

► dopravní značky sdělovaly přesné informace,

► používala se nejaktuálnější verze dopravních 
značek,

► byly značky snadno viditelné a čitelné a v dobrém 
stavu,

► byl dostatek značek s informacemi o parkování a 
nakládce (aby řidiči nemuseli chodit kvůli přečtení 
značky daleko).	

3. Při zavádění nových či vylepšených informačních  
 tabulí mohou městské orgány spolupracovat s  
 majiteli i nájemci průmyslových zón.	

4. Ke sdělení informací v reálném čase lze použít  
 proměnného dopravního značení.
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Značky pro nákladní vozidla

Trasy pro nákladní vozidla

Příslušné orgány města mohou stanovit doporučené 
nebo povinné trasy pro nákladní vozidla tak, aby se 
vyhnula nevhodným nebo citlivým místům. Zatímco 
doporučené trasy vyžadují minimální či žádné vymá-
hání, povinné trasy (které nedovolují nákladním vozi-
dlům použít neoznačené trasy) vyžadují vymáhání, a 
proto je jejich zavedení a správa složitější a dražší.

1.   Různé možné trasy nákladních vozidel:	

► strategická trasa – trasa, která využívá hlavní sil-
nice pro delší jízdy mezi hlavními lokalitami nebo 
většími městskými částmi,

► pásmová distribuční trasa – silnice, které spojují 
strategické trasy a které jsou trasou od hlavní 
silnice k určité lokalitě nebo obvodu,

► místní příjezdová trasa - trasa vhodná pro příjezd 
k určité lokalitě.

2.   Okolnosti, které je třeba uvážit při volbě vhodné
 trasy pro nákladní vozidla:	

► Trasy by měly obsahovat všechny hlavní silnice v 
oblasti a jejich spojnice.

► Trasy by měly sloužit místům, která nejvýznamně-
ji generují náklady.

► Je třeba, aby silnice pro trasy nákladních vozidel:
 -  byly dobře udržované,
 -  byly dost široké pro těžká nákladní vozidla,
 -  byly prosty ostrých zatáček,
 -  měly dostatečný průjezdný profil,
 -  případné mosty měly nosnost odpovídající  
  těžkým nákladním vozidlům.	

► Je třeba vyhnout se prudkým kopcům a citlivým 
oblastem (např. obytným, s vysokou hustotou 
pěšího provozu).

► Při volbě tras je třeba zapojit všechny orgány 
odpovědné za plánování silnic ve městě a za 
oblast nákladní dopravy.

► Kritickým faktorem při zavádění trasy je jednak 
dostatečné a jasné dopravní značení, dále pak 
publikace  a propagace tištěných i elektronických 
map.

Mapy pro nákladní dopravu
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Informace o nákladní dopravě ve městech 
a mapy

Příslušné orgány města mohou dopravcům a řidičům 
poskytnout cenné informace, např.  prostřednictvím 
map a informací v reálném čase.

Mapy

1.   Mapy mohou znázorňovat:	

► trasy pro nákladní vozidla,

► informace o hmotnosti, rozměrech, době vjezdu, 
omezení nakládky, prostorech nakládky a pruzích 
pro nákladní vozidla,

► významné budovy a lokality, např. průmyslové 
zóny,

► autoparky,

► citlivé oblasti, jimž je třeba se vyhnout.

2.   Mapy lze vydat v papírové či v elektronické 
podobě. Mohou je distribuovat:	

► místní obchodní společnosti,

► dopravci, 

► svazy dopravců,

► automobilové svazy,

► příslušné orgány města.

3.   Úřady v některých městech vytvořily pro řidiče
 nákladních vozidel celé atlasy s mapami  oblastí.

Informace v reálném čase	

1. Informace o dopravních problémech a pracích na  
 silnici lze zpřístupnit na Internetu.

2.  Tyto webové stránky lze propojit s mapovými  
 systémy GIS. Tím se dosáhne snadného zjištění
  relevantních informací (např. systém London  
 Traffic Alerts Service, který poskytuje Transport  
 for London).

3.  Informační tabule v autoparcích mohou poskyto- 
 vat:	

► základní informace o místě,

► kontakty na místní asistenční služby,

► tištěné mapy.

Příklad atlasu: FALK Trucker Atlas
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Uliční prostory pro nakládku

Příslušné orgány města mohou zřídit uliční prosto-
ry pro nakládku v místech, kde se nákladní vozidla 
pohybují, ale nejsou zde prostory pro nakládku mimo 
ulice – jedná se např. o oblast s mnoha obchody. 
Orgány vyhradí prostory určené pro nakládku a 
vykládku přímo na ulici.	

► Prostory pro nakládku mohou být k dispozici po 
celý den nebo pro ně mohou platit časová omeze-
ní.

► Mohou být projektovány pro jedno či více náklad-
ních vozidel a s ohledem na velikost vozidel, která 
je budou pravděpodobně užívat.

► Nejužitečnější jsou tam, kde musí nákladní 
vozidla bojovat o prostor na okraji ulice s jejími 
ostatními uživateli.

► Mohou snižovat dopravní kongesce.

Příklad zón určených pro nakládku 
v Aalborgu

Byly pokusně zavedeny prostory pro nakládku 
v úzkých pěších zónách. Před jejich zřízením 
vykládka jednoho vozidla blokovala ostatní vozy.	

Každá z těchto prostor může pojmout několik 
vozidel a umožnit průjezd ostatním nákladním 
vozidlům, čímž redukuje kongesce během ranní 
doby vyhrazené pro dodávky.

Místní obchodníci souhlasili s tím, že s umisťová-
ním poutačů do ulic a roztažením markýz vyčkají 
do 11.00 hod.

►

►

►
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Příklad: Blízké doručovací obvody (Espace 
de livraison de proximité - ELP) v Bordeaux	

► ELP je určen k usnadnění dodávky zboží do cent-
ra města a k redukci kongescí, snížení hlučnosti a 
znečištění souvisejícího s dodávkami.

► ELP funguje ve spolupráci dopravců, obchodní 
komory a městských orgánů Bordeaux.

► Tyto strany zřizují a spolufinancují systém ELP. 
Maloobchod se na financování ELP nepodílí.

► ELP je uličním prostorem vyhrazeným pro náklad-
ní vozidla a nakládku a vykládku zboží, které je 
určeno pro blízké obchody.

► Tento prostor je řízen až dvěma členy personálu, 
kteří mohou řidičům pomoci s dodávkou zboží do 
obchodů na vozících.

► Prostor může najednou pojmout 3 až 5 dodávko-
vých vozidel (je široký asi 30 m).

► ELP funguje od pondělí do pátku od 9.00 do 17.00 
hod a v sobotu od 9.00 do 11.00 hod.

► První výsledky ukazují, že systém ELP je u 
dopravců velmi oblíbený, neboť zaručuje dispo-
nibilní a bezpečnou plochu pro vykládku blízko 
komerční zóny v centru města.

► Druhý ELP byl v Bordeaux zřízen roku 2005 a 
třetí roku 2006. ELP se zřizují i v jiných francouz-
ských městech (Rouen).

Blízký doručovací obvod (ELP)

V Bordeaux byl roku 2003 zaveden systém usnad-
ňující dodávku zboží v centru města, jenž zahrnuje 
vytvoření „blízkých doručovacích obvodů“ (Espace 
de livraison de proximité - ELP). Systém ELP zahr-
nuje zřízení městského překladiště, na němž určený 
personál pomáhá s odesíláním zásilek na tzv. posled-
ní míli (vnitřní město). Zboží se vykládá z příchozích 
vozidel a lze je ke konečné distribuci nakládat na 
vozíky, dvoukoláky, elektromobily a bicykly. Tento 
systém lze též využít k poskytování nadstavbových 
služeb (dodávka do domu, krátkodobé skladování 
apod.).

ELP v Bordeaux
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Bild : Schilder (z.B. 40)

Městská konsolidační centra

Definice: „městské konsolidační centrum je logistic-
ké zařízení, které je relativně blízko prostoru, který 
obsluhuje (centrum města, celé město či určité 
místo), z nějž se do tohoto prostoru provádí konsoli-
dované dodávky“ (o MKC podrobněji viz Část III této 
příručky).

Omezení hmotnosti a velikosti vozidla

Městské orgány často zavádějí omezení z důvodů 
bezpečnostních a ekologických, aby zabránily vozi-
dlům překračujícím určitou hmotnost, velikost (délku 
či šířku) nebo počet náprav v užívání určité silnice 
nebo zóny (tj. několika propojených silnic). Důvody 
pro omezení jsou:	

úzké silnice,
mosty o malé nosnosti,
nízké mosty,
ostré zatáčky,
přečnívající budovy,
zvýšení komfortu obyvatel.

U omezení se často uplatňují výjimky pro vozidla, 
která kvůli dodávce na tuto silnici nebo do této zóny 
potřebují vjet. Hmotnostní, rozměrová nebo časová 
omezení jsou často v rozporu s omezeními v jiných 
městech. Bylo by vhodné tato omezení sladit. 

►

►

►

►

►

►

Hmotnostní a časová omezení

MKC v Německu - Deutsche Post AG
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Bild : Schilder (z.B. 46)

Časová omezení

Časová omezení lze nákladním vozidlům uložit pro 
určitou silnici či městskou část dvěma způsoby:	

► Časová omezení vjezdu vozidel

► Časová omezení nakládky

Časová omezení vjezdu

Časová omezení vjezdu nákladních vozidel, to jsou 
nejčastěji využívaná opatření, které projektanti 
aplikují při plánování měst, chtějí-li ovlivnit nákladní 
dopravu. Časová omezení vjezdu lze užít k zamezení 
vjezdu vozidel na silnici nebo do zóny v určitou denní 
dobu. Lze je uplatnit na všechna silniční vozidla nebo 
jen na nákladní (lze je též uplatnit jen na nákladní 
vozidla určité velikosti či hmotnosti). Tato omezení 
se obvykle uplatňují na silnice nebo zóny citlivé na 
silniční dopravu. Příkladem jsou:	

► Pěší nákupní zóny – během hlavních otevíracích 
hodin jsou často vyloučena všechna vozidla.

► Obytné ulice – nákladní vozidla určité hmotnosti 
nebo velikosti jsou v noci vyloučena z obytných 
zón jako prevence rušení nebo během dne poblíž 
škol jako prevence nehod.

► Celé městské části – v některých evropských 
městech se na nákladní vozidla uplatňují víkendo-
vé zákazy. Noční zákazy byly uplatněny v polo-
vině francouzských měst s více než 100 000 
obyvateli.

Časová omezení nakládky	

Časová omezení nakládky a vykládky omezují dobu, 
kdy mohou vozidla zastavit u krajnice kvůli naklád-
ce a vykládce. Tato omezení musí být v rovnováze 
s potřebou prostoru pro ostatní činnosti, jako je 
parkování.	

► Správná regulace parkování u krajnice umožňuje 
lepší využití omezeného prostoru a snižuje kon-
gesce v dané zóně.

► Údaje o omezeních jsou obvykle uvedeny na 
správně umístěných dopravních značkách.

► Omezení by měla být konzistentní a měla by 
splňovat požadavky místních podniků.
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Zavádění omezení vjezdu a nakládky 
a vymáhání

Je důležité, aby značení informující řidiče o platných 
omezeních bylo dostatečně jasné. Lze využít  kame-
rové systémy, které odrazují řidiče od porušování 
zákona a pomohou identifikovat ty, kteří jej porušují.	

Je možné použít též fyzické zábrany:
	
- sklopné sloupky (mohou být počítačově říze- 
 né, aby umožnily vjezd oprávněným vozidlům),	

- omezení šířky (možná bude třeba přijmout  
 alternativní opatření pro vjezd vozů záchran- 
 ného systému nebo jiných oprávněných uživa- 
 telů).

►

► Vymáhání personálem může být drahé, ale 
náklady na personál mohou být pokryty ziskem 
z pokut. (Barcelona má k dispozici 50 pracovníků, 
kteří kontrolují a vymáhají dodržování omezení 
na 5 000 místech, která slouží jako prostory pro 
nakládku).

► Projektanti by měli zpracovávat studie provedi-
telnosti, aby se ujistili, že výhody zaváděných 
omezení vjezdu nebo nakládky převáží nad nevý-
hodami (s uvážením ekonomických, sociálních a 
ekologických vlivů).

Sklopné sloupky Řízení přístupu
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Ekologické zóny / 
omezení emisními standardy

„Nízkoemisní zóna“ (Low Emission Zone = LEZ) 
nebo ekologická zóna je oblast, do níž lze vjet pouze 
s vozidly splňujícími určitá emisní kritéria. Zóny 
mohou být dány:	

► geografickým vymezením,

► časovými úseky,

► emisními standardy vozidel,

► typy vozidel.

Příklady nízkoemisních zón v evropských městech	

1. Nízkoemisní zóny byly úspěšně zavedeny a po  
 několik let provozovány v několika švédských  
 městech včetně Stockholmu, Göteborgu, Malmö  
 a Lundu. Tyto zóny:	

► byly zavedeny kvůli zlepšení kvality ovzduší a 
snížení hlučnosti,

► mohou profitovat z legislativy EU pro silniční 
vozidla, která stanovuje progresivně se zpřísňující 
emisní limity,

► jsou zaměřeny na všechna naftová vozidla s 
celkovou hmotností nad 3,5 t.	

2. Nízkoemisní zóna existuje také v Římě. Plánuje  
 se v Londýně, Madridu, Paříži, Kodani, Miláně a  
 v norských městech.	

3. Omezení vjezdu na základě norem emisí zplodin  
 a hluku lze zavést bez definování speciálních  
 nízkoemisních zón.
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LKW-Spur (z.B. 37)

Noční dodávky

Noční dodávky do centra města jsou dodávky malo-
obchodníkům a obchodům ve vnitřním městě během 
nočních hodin, kdy je město obvykle klidné a neak-
tivní. Typickou dobou je 22.00 až 6.00 h. V některých 
městech, např. v Barceloně a Dublinu, se osvědčily 
zkušební noční dodávky, které nahrazují (větší) 
množství vozidel provozovaných přes den (menším) 
množstvím vozidel provozovaných v noci.

Ve většině evropských měst existují noční omezení, 
avšak s významnými výjimkami, jako je Paříž. Zave-
deny mohou být dva typy nočních omezení:	

► časové omezení dodávek a sběru do/z určité 
budovy (např. maloobchodní, kancelářské nebo 
tovární),

► omezení pohybu nákladních vozidel v městské 
části nebo v celém městě.

Pro dopravce může mít zákaz nočního provozu řadu 
důsledků:	

► Pro dodávky během kratšího časového okna 
může být potřeba více vozidel.

► Dodávky mohou být nutné v obdobích vyšší kon-
gesce (což snižuje produktivitu vozidel a řidičů a 
zvyšuje spotřebu paliva).

► Jízdní doby mohou být delší a méně spolehlivé.

► Dodavatelský řetězec může být méně efektivní.

► Celkové náklady dodavatelského řetězce se 
mohou zvýšit.

Otázky, jež je v souvislosti s omezením nočních 
dodávek třeba zvážit:	

► Omezení nočních dodávek mohou vést ke zvý-
šení nákladů dodavatelského řetězce. Povolení 
nočních dodávek mohou vést ke zvýšení efektivi-
ty společnosti a zvýšení prodeje.

► Omezení v noční době by se měla zaměřit na 
omezení hlučnosti.

► Dobře definované normy hlučnosti pro noční pro-
voz by mohly přinést významný prospěch místním 
obyvatelům a zároveň zlepšit jejich toleranci k 
nočním dodávkám.
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Příklad: Program PIEK v Nizozemí. Dodávky do 
obchodů se často dějí večer, brzy ráno nebo během 
noci. Mnoho lidí v nizozemských městech žije blízko 
obchodů nebo nad nimi ve stejném domě. To vede k 
tomu, že hluk doprovázející dodávky ruší mnoho lidí. 
Byl vypracován zákon,  který stanoví limity pro emise 
hluku vznikajícího při nakládce a vykládce zboží. 
Výzkum prokázal, že mnoho činností při nakládce a 
vykládce překračuje hlukové normy 60 a 65 dB(A) 
navržené pro večer a noc.
Na programu PIEK spolupracovala holandská vláda. 
Cílem bylo podpořit vývoj technik a zařízení, která 

splňují hlukové normy. Program PIEK sestává z 10 
hlavních projektů: (I) transfer znalostí příslušným 
společnostem, (II) podpora „tichého“ chování, (III) 
optimální lokality nakládky/vykládky, (IV) tichá vozidla 
pro rozvoz do 7,5 t, (V) tichá vozidla pro rozvoz nad 
7,5 t, (VI) tichá přepravní chladírenská zařízení, (VII) 
tiché palubní vysokozdvižné vozíky, (VIII) snížení 
hlučnosti pojízdných kontejnerů, paletových vozíků 
a ručních paletových vozíků, (IX) snížení hlučnosti 
nákupních vozíků, (X) elektrický pohon nebo kombi-
nace elektrického a naftového či plynového pohonu.

Jízdní pruhy pro nákladní vozidla

1.  Zavedení silničních jízdních pruhů pro nákladní  
 vozidla pomáhá snižovat zpoždění a zvýšit spo- 
 lehlivost doby jízdy. Existují následující možnosti:	

► vyhrazené pruhy pro nákladní vozidla - pruhy jen 
pro nákladní vozidla,

► pruhy pro autobusy a nákladní vozidla (zvané též 
„no-car“ - bez osobních aut),

► pruhy s vysoce obsazenými vozidly - pruhy pro 
autobusy, nákladní vozidla a osobní automobily s 
daným počtem uživatelů,

► pruhy pro autobusy - které mohou být v určitých 
místech použity k vykládání nákladních vozidel, 
ale nikoli pro jízdu (např. rozvážkové prostory 
„Lincoln“ v autobusových pruzích v Paříži).

2.  Které otázky je potřeba zvážit při úvahách o pru- 
 zích pro nákladní vozidla:	

► Vyhrazené pruhy pro nákladní vozidla se často 
používají v kopcích (tzv. pomalé pruhy) a ke smě-
rování nákladních vozidel do průmyslových zón 
při obchvatu citlivých zón.

► Pruhy typu „no-car“ jsou životaschopnou alterna-
tivou k pruhům pouze pro autobusy tam, kde   je 
počet autobusů nízký.

► Vymáhání v pruzích vyhrazených pro všechna 
nákladní vozidla je snazší než v pruzích vyhraze-
ných pro vozidla určité velikosti. Zavedení pruhů 
pro všechna nákladní vozidla však může vést k 
příliš velkému počtu uživatelů pruhu. 

► Při návrhu jízdních pruhů, které povolují využití 
rozdílných typů vozidel, potřebují projektanti  
vědět, jak budou tato vozidla na sebe působit v 
rámci průřezu navrhované pozemní komunikace.
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Systémy zpoplatnění silnic

V evropských metropolích existuje několik příkladů 
systémů zpoplatnění pozemních komunikací. Nejzná-
mějšími příklady jsou systémy zpoplatnění infrastruk-
tury jednotlivých tunelů nebo mostů, jako např. most 
přes Öresund nebo tunel Warnow v Rostocku. Jeden 
z prvních úspěšných příkladů zpoplatnění města je z 
Trondheimu. Velmi úspěšným současným příkladem 
je londýnský systém poplatků. Systémy zpoplatnění 
vjezdu do měst často sledují tři hlavní cíle:

1. pokrýt náklady na výstavbu a údržbu městské  
 infrastruktury,
2. ovlivnit potřebu dopravy pro přepravní procesy  
 vnitřního města,
3. zpoplatnit externí náklady z přepravních procesů.

Příklad zpoplatnění silnic ve městě: 
mýtné v norských městech	

Systémy mýtného byly zavedeny roku 1983 v Trond-
heimu a roku 1986 v Oslu a Bergenu.	

► Mýtné bylo zamýšleno spíš jako zdroj financí 
potřebných ke zlepšení stavu pozemních komuni-
kací než k regulaci dopravních stupňů.

► Tyto systémy provozují soukromé společnosti 
zčásti vlastněné zastupitelstvy měst.

► Mýtné pro vozidla pod 3,5 t je 1,5 až 2 EUR a nad 
3,5 t je 3,5 až 4 EUR.
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Příklad zpoplatnění silnic ve městě: 
systém poplatků v Londýně	

► V únoru r. 2003 byl v centrálním Londýně zave-
den systém poplatků za vjezd do centra města. 
Jménem městského zastupitelstva jej provozuje 
soukromá společnost.

► Prioritou tohoto systému je snížení kongescí a 
souvisejících ekologických dopadů. Veškeré zbý-
vající výnosy se investují do londýnské dopravy.

► Řidiči vjíždějící do zpoplatněné zóny zpočátku 
platili £5 (cca 7,50 EUR) za den při vjezdu do 
zóny mezi 7.00 a 18.00 od pondělí do pátku. 
Poplatek byl v r. 2005 zvýšen na £8 (cca 12 EUR). 
Nákladní vozidla platí stejnou denní sazbu jako 
ostatní vozidla.

► Výjimky a speciální tarify platí pro licencované 
taxíky, vozidla vezoucí invalidní osoby, vozidla 
záchranného systému, motocykly a vozidla 
poháněná alternativními palivy a elektřinou, která 
splňují přísné emisní normy.

► Sazbu lze zaplatit na den, týden, měsíc nebo rok, 
a to telefonicky, poštou, prostřednictvím Internetu 
nebo v maloobchodních prodejnách.

► Řidiči nemusí ukazovat řidičské průkazy, ale do 
databáze se zavede registrační značka (RZ) 
jejich vozidla.

► RZ vozidel vstupujících do zpoplatněné zóny 
nebo se v ní pohybujících jsou sledovány sítí 700 
pevných nebo pohyblivých kamer. Tyto RZ se 
poté porovnávají s databází.

► Nezaplatí-li majitel vozidla zjištěného v zóně, 
avšak neregistrovaného v databázi, poplatek do 
následujícího dne, dostane pokutu £50 - £150 
(cca 75 - 225 EUR).

► Od zavedení tohoto systému se hustota dopravy 
vstupující do zóny snížila o 18 %, odhaduje se, že 
zpoždění se snížila až o 30 % a dopad na provoz 
podniků v této zóně je převážně neutrální.

Značka na vozovce 
upozorňující na zpoplatnění 
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ITS pro nákladní dopravu ve městech

Pro ITS (Intelligent Transport Systems – inteligentní 
dopravní systémy) existují různé podpůrné technolo-
gie včetně telematiky ve vozidlech (palubní jednotky), 
systémů satelitní navigace (GPS), inteligentních karet 
a proměnného dopravního značení, které lze propojit 
se systémy řízení dopravy či se systémy řízení 
nákladní dopravy. Poptávka po takových systémech 
v posledních letech stoupá. Tyto systémy se používají 
k plánování tras a jízd, jakož i služeb poskytova-
ných zákazníkům (např. spolehlivý odhadovaný čas 
příjezdu). Mnoho z těchto systémů vzniklo z iniciati-
vy příslušných orgánů města a ty je také provozují. 
Zmíněné ITS systémy jsou součástí systémů řízení 
dopravy, které mají zlepšit dopravní situaci ve městě 
(např. omezeními dopravy nebo regulací vjezdu). 
Soukromě provozované systémy řízení nákladní 
dopravy se většinou užívají k optimalizaci logistic-
kých a distribučních procesů a tak přispívají k optima-
lizaci nákladů dodavatelského řetězce.

ITS se uplatní pro:	

řízení nákladní dopravy (systémy řízení vozového 
parku, systémy sledování a vyhledání),

►

řízení provozu (systémy regulace vjezdu, systémy 
řízení dopravy, informační systémy).

Systémy řízení nákladní dopravy

► Počítačové plánování cest: umožní efektivní plá-
nování nákladů a tras.

► Navigační systémy a řízení provozu: používají se 
jako pomůcka pro navigaci na trase a pro lokali-
zaci vozidla v reálném čase, dále pro informace 
v reálném čase o dopravních nehodách a o změ-
nách požadavků zákazníků.

►

Plánování jízd pomocí software PTV Intertour

Centrum řízení dopravy, Berlín

Technologie v nákladní dopravě ve městech
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► Palubní komunikační systémy: umožňují řidičům 
komunikovat s dispečerem firmy a se zákazníky 
jak hlasem, tak přes počítač.

► Systém rezervace slotů: Používá se ke koordinaci 
a plánování příjezdů nákladních vozidel do hlav-
ních míst generujících velké dopravní toky.

	
Užití ITS a telematických systémů může společnos-
tem pomoci snížit provozní náklady, zlepšit doby jízdy 
a jejich spolehlivost a účinně se vyrovnat s mimo-
řádnými událostmi. I když je zatím používání tako-
vých systémů logistickými společnostmi omezené, 
postupně narůstá.

Systémy řízení dopravy

1.  Systémy řízení a regulace městské dopravy
 (UTMC):

Systémy UTMC napomáhají zlepšení dopravních 
toků, snižují doby jízdy a zpoždění a zvyšují bezpeč-
nost na pozemních komunikacích. V Německu existu-
je několik příkladů center řízení dopravy, která fungují  
plně na komerčním základě. Shromažďují a zpraco-
vávají data o dopravní situaci. Příklady center řízení 
městské dopravy nalezneme v Berlíně, v Londýně a v 
Paříži. UTMC mohou využívat řady technologických 
přístupů, např.:

► systémy řízení provozu ve městě (Urban Traffic 
Control = UTC) k časování světelných křižovatek,

► značky s proměnlivými zprávami (Variable 
Message Signs = VMS) ke sdělování informací 
řidičům,

► čidla obsazenosti parkovišť,

► systémy měření jízdní doby pomocí technologie 
záznamu registrační značky.	

2.   Poskytování map a trasovacích služeb:	

► může podnítit řidiče nákladních vozidel k použití 
nejvhodnějších tras,

► může poskytovat následující informace:	
 -   přednostní trasy,

 -   omezení výšky a hmotnosti vozidla,	
 -   omezení vjezdu a nakládky,
 -   místa pro parkování nákladních vozidel.

Mobilní navigace nákladních vozidel

PTV Validate, Německo
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Ekologická vozidla

3. Automatizovaná regulace vjezdu:	

► Může aktivovat zvedací zábrany nebo sloupky.

► Vjezd lze ovládat pomocí CCTV, inteligentních 
karet nebo dálkovou komunikací.

► Kde jsou zábrany považovány za opticky rušivé, 
lze k dodržování předpisů použít automatické sys-
témy vymáhání, např. identifikace registračních 
značek.

Většina evropských metropolí čelí problémům se 
znečištěním ovzduší a hlukem způsobeným silniční 
dopravou. Znečištění ovzduší přispívá k řadě zdra-
votních problémů. Jsou to např. předčasná úmrtí, 
zhoršení respiračních a kardiovaskulárních chorob, 
astma, bronchitida a zhoršená funkce plic. Mnoho 
studií též spojuje výfukové plyny se zvýšeným výsky-
tem rakoviny plic. Také hluk se stává ve městech 
velkým problémem.

V západoevropských městech je velmi časté zavádě-
ní ekologických vozidel ve městech. Veřejná správa 
uvolňuje finanční zdroje a podporuje touto cestou 
inovativní řešení pro nákladní dopravu a logistické 
koncepce, včetně ekologických vozidel a  nových 
automobilových technologií.

Ekologické nákladní vozidlo

Regulace vjezdu vozidel
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Bild : Iveco-Truck mit 
Euro-4 sichtbar an Front 

(Iveco-Disk)

Hlavní typy ekologických vozidel: 

1.  Alternativní paliva	

► Patří sem mj. LPG, CNG, biopaliva a vodíkové 
technologie.

► Technologie a paliva již existují, ale významného 
průniku na trh je teprve třeba dosáhnout.	

2.  Nafta a benzín

► Evropské emisní normy motorů pro nákladní vozi-
dla pomáhají významně snižovat emise.

► Na vozidla lze instalovat odlučovače částic zachy-
cující částice před únikem do ovzduší.

3.  Elektrická a hybridní vozidla

Elektrická vozidla jsou zejména vhodná ke 
snížení emisí hluku a neprodukují žádné zplodiny. 

Vlády některých evropských států a radnice velkých 
měst propagují a podporují využívání ekologic-
kých vozidel ve městech. Tyto orgány zahájily řadu 
podpůrných programů. Celostátní programy jako 
nizozemský PIEK nebo francouzský „Státní program 
pro nákladní dopravu ve městě“ prokázaly, že státní 
programy a podpůrná opatření mohou vést k úspěš-
ným výsledkům.

Tabulka shrnuje typy iniciativ na podporu ekologic-
kých vozidel, které existují nebo byly vyzkoušeny.

►
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Iniciativa

1. Neformální partnerství: městské orgány, doprav-
ci a podniky ve městě se spojili, aby vytvořili 
udržitelné řešení na základě ekologičtější podo-
by nákladní dopravy.

2. Nižší daňová sazba a výhody za užití ekolo-
gických vozidel, alternativních paliv a instalace 
moderní filtrační technologie na naftová vozidla.

3. Dopravci užívají ekologická vozidla pro dodávky 
ve městech, tato aktivita je součástí výzkumných 
projektů spolufinancovaných veřejnou správou.

4. Zvláštní povolení pro vjezd do městské zóny, 
např. oblasti s velkou hustotou obchodů, pro 
vozidla, která splňují určité emisní normy.

5. Systémy zpoplatnění pozemních komunikací se 
slevami a výjimkami pro nákladní vozidla, která 
splňují určité emisní normy.

	
6. Financování inovativních výzkumných projektů a 

zkoušek v oblasti nákladní dopravy ve městech 
za použití ekologických vozidel.

Iniciativy pro ekologická vozidla v městské nákladní dopravě

Příklady	

► Programy PIEK a DEMO v Nizozemí a noční 
dodávky za použití tichých vozidel a zařízení 

 v Barceloně.

► Nižší silniční daň za nákladní vozidla, jež splňují 
požadovaná emisní kritéria v Británii a Francii.

► Nižší daňové sazby na alternativní paliva např. 
 v Británii, Francii a Švýcarsku.
	

► Hermes Logistik Gruppe v Německu,
► La Petite Reine ve Francii,
► experiment L’Oreal/Gefco/EDF s elektromobily,
► experiment Monoprix/GEODIS s vozidly na CNG.

► Systém Ekologická zóna (zóny nízkých emisí) ve 
Švédsku,

► projekt ELCIDIS v městském konsolidačním cen-
tru v La Rochelle ve Francii, jež využívá elektro-
mobily,

► zkoušky v Dánsku,
► projekt CUDE v Malaze ve Španělsku.

► V Británii londýnský systém poplatků,
► poplatek za těžká vozidla (LSVA) ve Švýcarsku.

► Program National Marchandises en Ville ve 
Francii (experimenty s dodávkovými vozidly na 
elektřinu a CNG ve francouzských městech - 

 s finanční podporou od ADEME),
► „Experiment zelené vozidlo“ s finanční podporou 

od ADEME - projekt a podpora města Paříž.
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1.  Existuje několik důvodů, proč ekologická vozidla  
 nenalezla zatím širší využití. Hlavní důvody:	

► vyšší provozní náklady ekologických vozidel,

► malá kapacita/ objem elektromobilů,

► nedostatečná infrastruktura plnicích (dobíjecích) 
stanic,

► problémy se spolehlivostí a závady v důsledku 
vysokých požadavků na údržbu vozidel.

	
2.  Většina projektů ekologických vozidel je podporo- 
 vána z veřejných rozpočtů.

3.  Soukromí přepravci mají snahu měnit své vozové  
 parky pouze pokud:	

► existuje jasný finanční přínos pro firmu,

► existuje adekvátní alternativní síť čerpacích sta-
nic,

► existují marketingové přínosy pro firmu,

► firma se angažuje v ekologických záležitostech,

► jsou dostupná vhodná vozidla.

4. Kromě toho úspěch ekologických vozidel často  
 závisí na těchto rámcových podmínkách:	

► emisní a ekologická omezení a normy,

► pobídky, např. nižší sazba daně (vývoj cen paliv),

► dostupnost sítě čerpacích stanic,

► individuální přepravní strategie a dislokace vozi-
del.

Kombinace pobídek a omezení uplatňovaná veřejnou 
správou v Německu, Francii, Nizozemí a ostatních 
evropských státech vedla k tomu, že se ekologická 
vozidla začala využívat. Avšak masového rozšíře-
ní bude dosaženo, pouze pokud se sníží provozní 
náklady a zlepší spolehlivost vozidel v porovnání 
s technologiemi užívajícími tradičních paliv. Dota-
ce z veřejných rozpočtů a podpůrná opatření jsou 
vhodnou formou, jak napomoci rozšiřování využití 
ekologických vozidel.

Bezemisní prostředí
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Způsoby vymáhání

Vymáháním se rozumí činnosti, které provádějí 
správní orgány za účelem zajištění dodržování záko-
nů a předpisů ze strany účastníků silničního provozu. 
Vymáhání se může dít pouze na základě právních 
předpisů, které poskytují možnost vést přestupce k 
odpovědnosti prostřednictvím pokut a právní odpo-
vědnosti. Některá opatření politiky nákladní dopravy 
ve městech bývají pouze doporučená, zatímco jiná 
jsou zákonem nařízená.
	
1. Doporučená opatření navrhují řidičům určitý způ- 
 sob jednání, ale není potřeba zjišťovat, zda je  
 řidiči dodržují, takže vymáhání není potřebné.

2. Zákonem nařízená opatření se zavádějí s úmys- 
 lem zajistit, aby je řidiči dodržovali.

Mnohé dopravní předpisy vyžadují vymáhání, aby 
je řidiči neignorovali. To platí zejména pro omezení 
vjezdu a nakládky vozidel, omezení rychlosti a přede-
psané trasy nákladních vozidel.

Avšak vymáhání může vyžadovat významné zdroje 
(např. personální)  a může být velmi drahé. Kromě 
toho pro orgány odpovědné za vymáhání nemusí být 
vymáhání  jejich prvořadou prioritou. Značná část 
vymáhání se tradičně týká policistů na pochůzkách 
v ulicích. To se však mění:	

► V některých státech se pravomoci k vymáhá-
ní určitých dopravních předpisů přesunuly na 
městské orgány, které touto prací mohou získat 
značné prostředky k investicím do dopravy.

► K vymáhání dopravních předpisů se větší měrou 
používají technologie, např. silniční kamery a 
databáze.

Tabulka uvádí otázky týkající se vymáhání, které je 
třeba zvážit při přípravě opatření pro nákladní dopra-
vu ve městě.

Policejní kontrola
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Otázky vymáhání, které je třeba zvážit při 
přípravě opatření v nákladní dopravě ve 
městě

1. Je velmi důležité zvážit otázku vymáhání hned na
  počátku, neboť to může významně ovlivnit  rozho-
 dování, které opatření je nejvhodnější.

2. Kdykoli je to možné, je třeba systémy nákladní
 dopravy navrhovat tak, aby se potřeba vymáhání  
 minimalizovala.

3. Opatření pro nákladní dopravu, jež nevyžadují  
 vymáhání (např. doporučené trasy, šířkové limity,  
 stojánky a ostatní zábrany) budou mnohem lev- 
 nější než ty, které vymáhání vyžadují.

4. Efektivní vymáhání dopravních omezení může  
 významně přispět k dodržování předpisů, ale  
 může být velmi drahé.

5. Technologická řešení umožňují efektivní vymáhá- 
 ní bez účasti a pochůzek personálu.

6. Dodržování dopravních omezení bude lepší,  
 bude-li tvorba omezení probíhat ve spolupráci se  
 subjekty působícími v odvětví nákladní dopravy.

7. Rovněž orgány odpovědné za vymáhání, např.  
 policie, by měly být zapojeny do diskusí o systé- 
 mech regulace nákladní dopravy již od počátku.

8. Dodržování dopravních omezení dále napomůže,  
 budou-li informace o dopravních omezeních  
 poskytovány řidičům, dopravcům a jejich zákazní- 
 kům.

9. Jasné a přesné dopravní značky jsou nezbytné,  
 aby řidiči dopravní omezení pochopili.

10. Je třeba sledovat míru dodržování omezení  
 nákladní dopravy ve městech.

Nákladní doprava ve městě
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V posledních letech existují v nákladní dopravě ve 
městech různé příklady partnerství veřejného a 
soukromého sektoru (public-private partnerships = 
PPP). Mají-li být úspěšná, musí být partnerství  PPP 
zakládána na vzájemné výhodnosti pro oba sektory. 
PPP v nákladní dopravě ve městech se uplatňují 
ve financování, výstavbě a provozování projektů 
infrastruktury, jakož i při sjednávání a stanovování 
rámcových podmínek a dohod mezi veřejným a 
soukromým sektorem. Příkladem takových partner-
ství jsou městské logistické systémy, které veřejný 
sektor v některých zemích  počátkem 90. let výrazně 
podporoval.

Většina těchto městských logistických systémů však 
od té doby zanikla. Hlavními důvody neúspěchu 
bylo, že byla přeceněna ziskovost a nikdy nebylo 
dosaženo kritického množství zásilek, jež měly být 
soustředěny pro distribuci ve městě. Většina projek-

tů ukončila činnost nebo ji převzal jeden soukromý 
dopravce, a dále se jednalo o čistě soukromý podnik. 
Z těchto zkušeností plyne poučení, že partnerství, 
která nepřinášejí dostatečné obchodní zisky pro sou-
kromou stranu, nejsou udržitelná. V nedávné době se 
však osvědčily snahy o vznik pracovních vztahů mezi 
veřejným a soukromým sektorem na poli  nákladní 
dopravy ve městech - níže je uveden příklad systému 
Freight Quality Partnership z Británie.

Iniciování a udržování PPP je zjevně složitý úkol. 
Avšak spojení obou stran může přinést velké syner-
gické efekty a zvýšit efektivitu zejména v oblastech, 
které nepatří k základním povinnostem veřejného 
sektoru.

Spolupráce veřejného 
a soukromého sektoru
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V rámci pracovního partnerství se očekává odpo-
vědná role místní správy i vlády celého státu. Hlavní 
důvody jsou:	

► zvládnutí negativních vnějších vlivů (např. kon-
gesce a znečištění ovzduší),

► koordinace s ostatními veřejnými záměry jako je 
plánování měst, rozvoj regionální ekonomiky a 
management životního prostředí,

► přeshraniční správa.

Pokud se v současné době vlády a městské orgány 
snaží zapojovat účastníky nákladní dopravy ve měs-
tech do rozhodovacích procesů, nedosahují dobrých 
výsledků. Váha, kterou vlády a orgány města přiklá-
dají problémům spojeným s nákladní dopravou při 
přípravě strategií a plánů rozvoje měst, není dosta-
tečná. Účast dopravců na tvorbě politiky se často 
omezuje pouze na „konzultační cvičení“.

Příklad z Velké Británie

Příklad komplexnějšího přístupu pochází z Velké 
Británie. Týká se zejména následujících faktů:	

► Vláda publikuje dokumenty, které ukazují její sna-
hu zjišťovat problémy, které způsobuje nákladní 
doprava ve městech,  i ty, se kterými se musí 
doprava potýkat.

► Vláda státu podporuje místní správy v tom smys-
lu, aby se v místních plánech pro dopravu (Local 
Transport Plan – LTP) více  zaměřily na nákladní 
dopravu, více braly v úvahu distribuci ve měs-
tech a udržitelnost. Dále aby se snažily zakládat 
partnerství pro kvalitní dopravu (Freight Quality 
Partnership = FQP).	

Partnerství pro kvalitní dopravu	

► FQP je pro městské orgány, podniky, přepravce, 
ekologická sdružení, obyvatele a ostatní účast-
níky prostředkem společné práce na řešení 
specifických problémů nákladní dopravy.

► FQP je fórem pro dosažení nejlepší praxe v 
oblasti ekologicky citlivé, ekonomické, bezpečné 
a účinné nákladní dopravy.

► Partneři v systému FQP si vyměňují informace, 
zkušenosti a iniciují projekty týkající se městské 
nákladní dopravy.

► FQP byla utvořena mnoha orgány místní správy 
ve Velké Británii.	

Dalším příkladem FQP mimo Británii je nově 
založené Pařížské distribuční partnerství (Paris 
Distribution Partnership).
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Kroky zástupců měst před ustavením FQP 

1. Ve vzájemných konzultacích vypracovat distri-
buční strategii.

2. Zvážit, jak může FQP pomoci vyjádřit vaši strate-
gii distribuce.

3. Podpořit výhody FQP - interně získat  pro věc 
pracovníky a externě získat partnery.	

Kroky ustavující FQP 

1. Stanovit počáteční cíle - přesné, měřitelné, 
dosažitelné, realistické, s daným termínem.

2. Jmenovat gestora, který převezme odpovědnost 
za FQP v rámci orgánu města.

3. Najít a získat partnery, kteří vám pomohou 
dosáhnout vašich cílů.	

4. Stanovit strukturu managementu FQP včetně 
předsedy a sekretariátu.

5. Rozhodnout kdy, kde a jak často se budete schá-
zet.

6. Najít zdroje financování a usilovat o nezbytný 
souhlas.

7. Pokusit se předejít možným problémům

Kroky vypracování plánu FQP	

1. Identifikovat problémy a shromáždit informace 
nutné k objasnění jejich přesné povahy.

2. Posoudit různá řešení a dosáhnout shody o tom, 
co by se mělo udělat.

3. Sestavit časový akční plán k dosažení řešení, 
přičemž plán určí, kdo je zodpovědný za který 
úkol a v jakém termínu.

Kroky k udržení akčnosti FQP	

1. Zvážit, jak můžete udržet zájem a  trvalou akč-
nost.

2. Využít publicity k podpoře partnerství a jeho 
aktivit.

3. Trvale sledovat postup procesu, výstupy a 
výsledky.

Zdroj: Ministerstvo dopravy Velké Británie, 2003

Tabulka shrnuje kroky k ustavení partnerství pro kvalitní dopravu ve Velké Británii.

Navrhované kroky k ustavení partnerství pro kvalitní dopravu (FQP) v Británii
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ČÁST II: Řešení poslední míle

1. Vymezení problému poslední míle
	
2. Dodavatelský řetězec
	
3. Dodávka zboží zákazníkovi

4. Technologie a telematika v logistice 
poslední míle

5. Doporučení pro řešení poslední míle	

► Výhody a nevýhody řešení

► Dopad řešení poslední míle na dopravu 
ve městech

► Řešení poslední míle a souvislost s plá-
nováním a regulačními opatřeními

► Faktory úspěchu a neúspěchu
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Callcentrum  pro nákupy z domova

Vymezení problému poslední míle

Domácí nákupy prostřednictvím E-komerce

E-komerce (elektronicky podporovaný prodej na 
dálku) a další prodeje na dálku v mnoha evropských 
zemích rychle rostou. Mintel odhadl hodnotu cel-
kového trhu nákupů z domova v Evropě na  67,2 
bilionů EUR v roce 2003, což je přibližně 3,6% 
maloobchodního prodeje. Odhad zahrnuje nákupy 
produktů firem používajících e-komerci, zásilkových 
firem a přímé prodejce. Nezahrnuje  prodej zboží od 
zákazníka zákazníkovi ani dodávky zboží zakoupe-
ného v kamenných obchodech. Více než 75% všech 
nákupů z domova v Evropě se realizovalo v Němec-
ku, Velké Británii a ve Francii. 

Zdroj: Mintel, 2005

Evropské nákupy z domova vyjádřené v procentech z maloobchodního prodeje, 2003



39

► E-komerce  je nejrychleji rostoucí část trhu náku-
pů z domova a rychlý růst se očekává i v budouc-
nosti. E-komerce reprezentuje přibližně 25% 
nákupů z domova v Evropě v hodnotách z roku 
2003. Podíleli se na ní on-line prodeje maloob-
chodů, zásilkové obchody s on-line katalogy a 
internetoví prodejci.

► Podíl e-komerce na trhu nákupů z domova  byl 
v roce 2003 v evropských zemích značně odlišný, 
od 4% v Maďarsku až po 42% v Dánsku. 

► Podíl ostatních způsobů prodeje (objednávky 
poštou z tradičních katalogů nebo přímý prodej) 
na trhu je buď stejný, nebo se snižuje.

Omezený prostor v městských centrech

Klíčové problémy řešení poslední míle

1.   Z výzkumu ve Velké Británii v roce 2005:	

► méně než 12% online maloobchodníků umožní 
zákazníkovi určit den dodání zboží,

► pouze 20% těchto obchodníků nabízí dodávky 
 v sobotu,

► 95% online maloobchodníků nenabízí garanci 
doručení.	

2.  Výzkum v Británii ukázal, že ve více než 50%  
 domácností mezi devátou hodinou ráno a čtvrtou  
 odpoledne nikdo není. To odpovídá vzrůstajícímu  
 počtu jednočlenných domácností nebo domác- 
 ností dvou zaměstnaných lidí. Obvyklá doba doru- 
 čení je mezi 8:00 a 17:00 hod.	

3.   Výsledkem je významný podíl nedoručených  
 zásilek (často 1 z 15).	

4. Pokusy o dodání zboží v době nepřítomnosti  
 zákazníka způsobují:	

► nutnost dalšího telefonování,

► zvýšení provozních nákladů,

► špatnou pověst obchodníka i doručitele.	

5.   Nedoručení zboží v dohodnutém čase může  
 ohrozit příští nákup.	

6.   Nedoručení zboží způsobuje zákazníkům  
 nepříjemnosti. Posledním průzkum v Británii  
 ukázal, že  38% zákazníků, kteří přestali využívat  
 prodej na dálku, uvádí jako důvod nevyhovující
  nebo neznámou dobu doručení zboží. 39%
  nemůže využívat tento druh nákupů proto, že
  málokdy bývají doma. 
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Výhody pro zákazníky:	

► větší výběr a možnost porovnání cen,

► možnost získat zboží, které je v místě nedostup-
né,

	
► vhodné pro těžké a objemné zboží, 

► vhodné pro lidi s omezenou mobilitou,

► úspora času,

► dostupnost 24 hodin denně,

► příjemné pro ty, kdo neradi nakupují.

Výhody pro obchodníky:	

► prodej není omezen na jedno místo,

► úspora nákladů při nahrazení kamenného obcho-
du internetovou stránkou nebo katalogem,

► celková úspora díky jednodušším dodavatelským 
řetězům,

► platba v reálném čase (před uskutečněním 
dodávky),

► lepší možnosti marketingu.

Výhody nákupu z domu pro zákazníky a obchodníky
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Vymezení problému poslední míle

Řešení problému poslední míle (často uváděné jako 
„dodávka do domu“) jsou logistické prvky naplnění 
procesu prodeje. Rámec procesu tvoří transakce 
spotřebitelské e-komerce (jak obchodník – zákazník, 
tak zákazník – zákazník) i jiných dálkových nákupů, 
jako např. dodávky zboží objednaného poštou, přímý 
prodej, TV shopping a dodávka z maloobchodních 
prodejen.

1.   Dodávky mohou být provedeny:	

 k zákazníkovi domů,
k zákazníkovi do zaměstnání,
do odběrního/ dodávkového boxu,
do odběrního místa,
do uzamykatelných schránek.	

2.   Většinu dodávek tvoří:	

balíky a malé balíčky (např. knihy, CD, oblečení a 
boty, šperky apod.),
velké položky (např. nábytek, bílé zboží, další 
velké elektrické přístroje),
jídlo.

3.   Většinu dodávek může doručit jedna osoba,
ale větší položky mohou vyžadovat dvoučlennou 
posádku.

►

►

►

►

►

►

►

►

Od „tradičních“ distribučních kanálů odlišují poslední 
míli dva typické znaky. Většina řešení vynechává 
prostředníka a místo něj spoléhá na přímý obchodní 
kontakt se zákazníkem. Ale co je  důležitější, tato 
řešení zahrnují rozvíjející se dodavatelský řetězec, 
který umožní zákazníkům objednat si personalizo-
vaný produkt. Zkrácení dodavatelských řetězců a 
nabídka služeb s přidanou hodnotou může mít velký 
dopad na kvalitu produktu a cenu.

Nové prodejní kanály a s nimi spojené logistické 
systémy mají podstatné dopady na:	

► shromažďování objednávek – tradiční odnesení 
zboží zákazníkem z obchodu je nyní provedeno 
obchodníkem (má za následek změnu sběrného 
systému na dodávkový),

► nové obchodní vztahy (logistika se stává hlavním 
styčným prvkem mezi obchodníkem a zákazní-
kem),

► nové dodavatelské struktury (velikost se zmenšu-
je z objemných zásilek na jednotlivé balíčky),

► výsledkem je zvyšující se fragmentace objedná-
vek a dodávek.



42

Dodavatelský řetězec

Fyzická distribuce zboží k zákazníkovi je kritickým 
faktorem úspěchu obchodních modelů poslední míle. 
Existují různé logistické možnosti, které lze aplikovat 

Část dodavatelského řetězce

Shromažďování objednávek/ distribuční kanál

Organizace dopravy

Konsolidace dodávek

Způsob doručení zákazníkovi

Místo dodávky

Možnosti	

► Prostřednictvím vybraného centra pro objednávky
► Prostřednictvím maloobchodní prodejny

► Vnitropodnikový s vlastními vozidly 
► Externí s využitím třetí strany

► V dodávce je zboží pouze jedné firmy 
► V dodávce je zboží několika firem

► Den dohodnutý se zákazníkem
► Den a doba dohodnutá se zákazníkem
► Bez předběžné dohody 

► Do domu za přítomnosti zákazníka
► Do speciálního přijímacího/ dodávkového boxu
► Do odběrního místa
► Do uzamykatelných schránek

v různých částech dodavatelského řetězce poslední 
míle, jak ukazuje tabulka:
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Obvyklé zásobovací řetězce při operacích poslední míle

Počátek všech procesů poslední míle je sklad malo-
obchodu nebo odběrní centrum e-shopu. Existují 
různé varianty zásobovacího řetězce, který zajišťuje 
doručení zboží zákazníkovi. 	

► Z odběrního centra e-shopu vlastním vozidlem 
nebo vozidlem třetí strany. Nejobvyklejší je řeše-
ní, kdy je zboží nejprve dodáno do regionálního 
distribučního centra a až potom se uskuteční 
dodávka zákazníkovi. 

► Kmenová část konsolidované dodávky začíná v 
odběrním centru e-shopu nebo v místním distri-
bučním centru. Překládka se uskutečňuje uvnitř 
města nebo blízko jeho hranic. Obvykle se zboží 
překládá z kamionů do menších vozidel (dodá-
vek), které obslouží konečnou fázi dovozu zboží 
zákazníkovi.

► V některých případech se oddělují aktivity e-
shopu od provozu na infrastruktuře poslední míle. 
Objednané zásilky od jednotlivých obchodníků 
a výdejních center e-shopů se shromažďují ve 
sběrném centru. Následuje buď konečná fáze 
dodávky do sběrného bodu nebo další rozdělení 
do regionálních distribučních center. 

► Dodávky také může zajistit maloobchodní prodej-
na, kterou zásobuje distribuční centrum. Doručení 
k zákazníkovi zajišťuje prodejna vlastním vozi-
dlem nebo vozidlem třetí strany.

► Pokud se dodávka uskuteční do sběrného bodu/ 
uzamykatelné schránky, zákazník musí cestovat 
pro zboží (přestože dopravce usiluje o minimali-
zaci dalších cest). 

► Zákazníci v některých případech odebírají zboží 
od maloobchodů nebo regionálních distribučních 
center. Nicméně obvyklejší je, že zboží je jim 
dodáno do místa určení vozidlem.

► Distribuce/ odběr zboží je popsána detailněji 
v další části. 

Výrobce

Výdejní centrum

Maloobchodní sklad

Odběrní místo/ 
uzamykatelná schránka Domov

Maloobchodní 
prodejna

Místní 
distribuční 
centrum

Regionální 
distribuční 
centrum
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Dodávka zboží zákazníkovi

Systémy dodávek vyžadujících přítomnost 
zákazníka

► Dodávky, které vyžadují přítomnost zákazníka 
(jinak také dodávky ke dveřím), jsou takové, kdy  
zákazník musí osobně převzít dodávku. Jsou 
zatím nejobvyklejším způsobem dodávky do 
domu.

► Dodávky jídla se uskutečňují v domluveném časo-
vém intervalu, protože potraviny se mohou rychle 
zkazit.

► V některých případech zákazník za doručení 
zaplatí, jindy je poplatek za doručení skryt 

 v dohodnuté ceně zboží.

► Dodávky objemného zboží, jako je nábytek nebo 
bílé zboží, obvykle probíhají v dohodnutý den a 
v dohodnutém časovém intervalu, protože doru-
čení je drahé – vyžaduje dvoučlennou posádku.

Systémy dodávek nevyžadujících přítom-
nost zákazníka

► Dodávky, které nevyžadují přítomnost zákazníka, 
jsou založeny na tom, že přítomnost zákazníka 
není nezbytná pro uskutečnění dodávky.

► Tyto dodávky mohou být uskutečněny do místa 
bydliště nebo na jiné blízké místo, na pracoviště 
nebo na jiné pravidelně navštěvované místo. 

► Malé výrobky, které se vejdou do poštovní 
schránky a u kterých není požadováno potvrzení 
o převzetí, mohou být kdykoliv dodány do poštov-
ní schránky. 
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Přijímací boxy

► Trvale upevněné na zdi domu zákazníka

► Přístup do skříňky pomocí elektronického kódu 
nebo klíče

► Zákazník může být informován o dodávce na 
mobilní telefon nebo e-mailem

► Používají se zejména pro balíky, a pokud zaručují 
nastavenou teplotu, lze je použít i pro potraviny

Dodávkové boxy

► Skupina boxů vlastněných obchodníkem nebo 
dodavatelskou společností

► Naplňují se zbožím v distribučním skladu

► Dočasně se umisťují na dům zákazníka pomocí 
uzamykatelného zařízení, které je připevněno na 
domě na bezpečném místě

► Prázdné boxy nebo boxy, které se vracejí s 
vratnými obaly, vybere dodavatelská firma buď při  
zvláštním jízdě nebo při další dodávce.

► Tyto produkty mohou být distribuovány k zákazní-
kům prostřednictvím národní pošty nebo kurýrní 
službou (národní nebo mezinárodní).

► Pokud je vyžadováno potvrzení o převzetí, zboží 
může být zanecháno u sousedů nebo být doruče-
no později.

► V poslední době logistické firmy vyvinuly alterna-
tivní řešení pro minimalizaci problému nedoručení 
zásilky a z toho plynoucích vysokých nákladů.

► Systémy dodávky v místě bydliště zákazníka, 
které nevyžadují jeho přítomnost, jsou následující:

 - přijímací box,
 - dodávkový box, 
 - systémy s kontrolovaným přístupem.	

 Systémy dodávky mimo místo bydliště zákazníka 
jsou následující:

 - odběrní místa,
 - zamykatelné sklady.

►
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Balíková stanice DHL, Německo

Systémy s kontrolovaným přístupem 

► Při využití tohoto systému se poskytuje řidiči, kte-
rý přiveze dodávku, prostředek, který mu umožní, 
aby vstoupil do uzamčené oblasti a vyložil zde 
zboží

► Přístupový kód/ klíč může být umístěn ve skříňce, 
ke které má doručovatel přístup

► Doručovatel použije přístupový kód/ klíč, aby 
mohl vstoupit do míst, kde zanechá zboží

Odběrní místa
											
► Tyto systémy využívají místa mimo bydliště 

zákazníka

► Místo může být například nejbližší pošta, vhodný 
obchod nebo čerpací stanice

► Tato místa mají obvykle dlouhou otevírací dobu

► Zboží do sběrného bodu doručí obchodník nebo 
dopravce

► Zákazník dostane informaci, že zboží je připrave-
no k odběru

► Zákazník si může dohodnout s odběrním místem 
dodávku do domu

► Využití odběrních míst snižuje počet míst doruče-
ní a tím snižuje hustotu dopravy
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Příklad odběrního místa: Kiala

Kiala poskytuje služby odběrního místa vzdáleným 
obchodníkům nebo e-shopům v Belgii, Lucembursku, 
Nizozemí, Francii a v budoucnosti také v Británii. 
Nepracuje s potravinami.

► Byla založena síť odběrních míst, kde každý 
zákazník může odebrat, zaplatit nebo vrátit svoji 
zásilku.

► Pro účely projektu se organizuje doprava mezi 
maloobchodními sklady, výdejními místy a odběr-
ním místem Kiala.

► Jsou provozovány dvě hlavní sítě: síť orientovaná 
na zákazníka a profesionální síť pro časově kritic-
ké dodávky (expresní kurýři, obchodní cestující, 
odborníci v terénu).

► Zákazníci si mohou určit, ve kterém obchodě 
vyzvednou svoji zásilku. Jakmile dodávka přijde 
do vybraného obchodu, zákazník je informován 
SMS zprávou nebo zprávou z Call centra, že 
může zboží odebrat. 

► Aplikace také řídí obousměrný tok dat ke koneč-
nému zákazníkovi, společnostem přímého pro-
deje, odběrním místům a partnerům zajišťujícím 
dopravu. Použití nových technologií snižuje nákla-
dy a zvyšuje efektivitu.

► Mimo to systém umožňuje zákazníkům sledovat 
pohyb jejich zásilky na internetových stránkách 
Kiala.

Zamykatelné sklady 

► Zamykatelné sklady tvoří skupina přijímacích 
boxů.

► Podobně jako odběrní místa nejsou umístěny 
v areálu zákazníka.

► Jsou umístěny v obytných budovách, na pracoviš-
tích, parkovištích, železničních stanicích apod.

► Aby se optimalizovalo využití skříněk, zákazník 
obvykle nemá přidělenu trvale vlastní skříňku  
(skříňky mají elektronický zámek s proměnným 
kódem, takže skříňku mohou používat různí 
zákazníci v různé dny).

► Mohou být využívány jednou nebo i více dodava-
telskými společnostmi.

► Zákazníci obdrží zprávu o doručení zásilky, 
zpráva obsahuje také číslo a umístění skříňky a 
přístupový kód.

► Poslední části cesty zboží realizuje zákazník sám, 
ale schránky jsou umisťovány tak, aby tato část 
cesty byla co nejkratší.
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DHL Packstation

Příklad zamykatelného skladu: Packstation

► PackStation je systém provozovaný  společností 
Deutsche Post.

► Nabízí zákazníkům přístup k jejich zásilkám 7 dní 
v týdnu 24 hodin denně.

► Zákazníkům je vydán PIN, heslo pro přístup po 
Internetu a digitální plán města na CD-ROM 

 se zobrazením všech automatů.

► Systém může být použit pro zpáteční zásilky.

► Zákazník je o dodávce informován e-mailem nebo 
SMS zprávou.

► Zásilky mohou být vyzvednuty během 9 dnů. 

► V současné době jsou používány dva druhy auto-
matů:

 - statický systém podobný zamykatelným skříň- 
  kám na nádražích, 
 -     automat bez zámků, který používá rotující

   plato.

► Pojme balíky o velikosti max. 60 x 35 x 35 cm.

► Systém byl poprvé představen v  Dortmundu a 
Mainzu v Německu v roce 2001.

► Na konci roku 2005 disponovala DHL více než 
600 automatů v 90 městech a používá je více než 
300 000 registrovaných zákazníků.

► Celostátní pokrytí je plánováno na konec roku 
2007.

► Velké společnosti (včetně BASF, Microsoft, Sie-
mens Medical Services a SAP) mají zamykatelné 
sklady ve vlastních areálech. Takto řeší osobní 
zásilky pro zaměstnance, které by jinak musely 
projít podatelnou firmy. 

Atributy systémů dodávek, které vyžadují/ nevyžadují přítomnost zákazníka, jsou uvedeny v tabulce.
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Kdo zajistí poslední 

míli

Přítomnost zákazníka

Druh produktu

Nedoručených

Čas dodávky

Kdy může být zboží 

vyzvednuto

Doba výběru 

zákazníkem

Časové zatížení

Počáteční investice

Náklady na doručení

Možné problémy

Snížení počtu jízd 

- porovnání s přítom-

ností zákazníka

Vyžaduje 

přítomnost

Dodavatelská 

společnost

Ano

Libovolný

Mnoho

Určená hodina

-

Žádná

Dlouhé

Malá

Vysoké

Časté nedo-

ručení, špatné 

využití vozidla

-

Přijímací / 

dodávk. box

Dodavatelská 

společnost

Ne

Balíčky, 

potraviny 

Prakticky žádné

Pracovní doba 

dodavatelské spo-

lečnosti

24 hodin

Velmi krátká

Krátká/ Krátká  

prázdné musí být 

sebrány

Vysoká/ Střední

Nízké

Potřeba velkého 

množství boxů/ 

potřeba sběru boxů

Omezení

Kontrolova-

nýpřístup

Dodavatelská 

společnost

Ne

Balíčky, 

potraviny

Prakticky žádné

Pracovní doba 

dodavatelské 

společnosti

24 hodin

Velmi krátká

Krátká

Střední

Nízké

Obava zákaz-

níků o bezpečí, 

pouze ve vhod-

ných lokalitách

Omezení 

Zamykatelný 

sklad

Zákazník

Ne

Balíčky, 

potraviny 

Prakticky žádné

Pracovní doba 

dodavatelské 

společnosti

24 hodin

Krátká/ Dlouhá

Velmi krátká

Střední

Nejnižší

Zákazník musí 

cestovat

Velké omezení

Odběrní 

místo

Zákazník

Ne

Balíčky

Prakticky 

žádné

Otevírací 

doba	

odběrního 

místa

Otevírací 

doba odběr. 

místa

Krátká/ Dlouhá

Velmi krátká

Malá-střední

Nejnižší

Zákazník musí 

cestovat

Velké omezení

Srovnání systémů dodávek, které vyžadují/ nevyžadují přítomnost zákazníka
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Technologie a telematika v logistice poslední míle  

Informační a komunikační technologie a telematická 
řešení mohou mít významný vliv na zvýšení  výkon-
nosti v postupech poslední míle. Přínosný bude 
výzkum v  následujících oblastech.

Počítačové plánování trasy a času

► Systémy mohou uspořit 10 – 15% času při doru-
čování. 

► Zákazníci mohou obdržet přesnější časové odha-
dy dodávky.

► Roste podíl úspěšných prvních doručení.

► Provozní náklady se mohou snižovat.

GPS-navigační systémy

► Nabízí řidičům detailní instrukce pro cestu po 
trase mezi dodávkami.

► Překonává nedostatek lokálních informací, umož-
ní rychlejší dodávky a pružnější reakci řidiče.

Okamžité dopravní informace

► Rozvoj je zatím pouze na začátku.

► Sběr a šíření dat pro aktualizaci plánu dopravy 
maximalizuje využitelnost vozidel a úspěšnost 
prvního doručení.
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Radiofrekvenční systém identifikace (RFID)	

► Rozvoj je zatím pouze na začátku.

► Identifikace vozidel a přepravních jednotek je 
ověřována v Porůří a Nizozemí.

► Aktualizované informace o přepravě mohou být 
přidány k základním informacím o produktu. Je to 
další způsob, jak mohou zákazníci i dopravci zís-
kat okamžité informace o dodavatelském řetězci.

► Je nutno překonat počáteční problémy s citlivostí 
čteček, standardizací informací a vysokými nákla-
dy na aplikace.

Okamžité dopravní informace

Doporučení pro řešení poslední míle 

Dodávky v městské pěší zóně

Výhody a nevýhody řešení

Může být obtížné splnit vysoká očekávání, která 
mají různí aktéři dodavatelských řetězců, co se týče  
operací na poslední míli. Na jedné straně zákazníci 
očekávají nižší ceny, pohodlí a rozmanitost produktů, 
na druhé straně obchodníci chtějí snížit náklady a 
lépe umístit produkty. Důležitým faktorem celkové 
úspěšnosti řešení poslední míle je to, jak se mezi 
jednotlivé aktéry rozdělí přínosy řešení a náklady na 
něj vynaložené. Tabulka ukazuje výhody a nevýhody 
různých možností řešení poslední míle v souvislos-
ti s distribučním kanálem, dopravními operacemi, 
dodávkou zákazníkovi a použitím IT pro plánování 
časového intervalu dodávky.
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Výhody a nevýhody různých možností řešení poslední míle – z hlediska distribučních kanálů

Distribuční kanál

Odběrní centrum 
(sklad/ distribuční 
centrum)

Odběr v maloob-
chodní prodejně

Výhody

► Nárůst spolehlivosti díky přehledu ve 
skladu

► Menší plocha

► Efektivní řízení procesů

► Téměř žádné fixní náklady, (odběr 
provádí prodavač) 

► Znalost prostředí

► Pružné řízení

► Vyšší úroveň služeb 

Nevýhody 

► Vysoké investice do infrastruktury a  
pracovníků

► Velký objem nezbytný k dosažení uspo-
kojivého využití kapacity

► Komplikované řízení obchodu i odběrní-
ho místa zároveň

► Nižší rychlost odběru

► Riziko nedostatku na skladě

► Možný negativní vliv na zákazníky nav-
štěvující obchod

Dopravní operace

Dodavatel využívá 
vlastní vozidla pro 
dodávky

Dodavatel využívá 
pro dodávky vozidla 
třetí strany

Výhody

► Kompletní kontrola průběhu dodáv-
ky, např. teploty

► Možnost nabídnout přidanou hod-
notu

► Pružnější odbavování

► Důležité pro reputaci – řidič repre-
zentuje společnost 

► Nemá fixní náklady

► Lepší plánování na nestálém trhu

► Lepší využití vozidel 

Nevýhody 

► Vyšší náklady 

► Obtížné zlepšení využití vozidel 

► Vlastní řízení vozového parku

► Menší flexibilita a řízení pro obchodníky

► Ztráta přímého kontaktu s příjemcem

Výhody a nevýhody různých možností řešení poslední míle – z hlediska dopravních operací
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Místo dodávky

Dodávky do domu,
vyžadují přítomnost 
zákazníka

Přijímací&dodávk. 
boxy/systémy s kont-
rolovaným přístupem 
u zákazníka

Zamykatelný sklad/ 
výhodné sklady

Výhody

► Vysoká úroveň služeb

► Přímý kontakt se zákazníkem 

► Méně nedoručení (výhoda pro zákaz-
níka i dodavatele)

► Lepší řízení plánováním trasy a času 
na trase dodávky

► Nižší náklady na provoz vozidel než 
 u obslužných dodávek

► Slučování zásilek

► Vyzvednutí kdykoliv po doručení

Nevýhody 

► Zákazník musí být doma

► Další náklady na opakované doručení

► Vyžaduje kvalifikované řidiče s místními 
znalostmi

► Vyšší náklady na vozový park z důvodu 
použití malých vozidel 

► Náklady na boxy/přístupové systémy

► Možná složitost koordinace při rozvozu 
zboží od několika firem

► Dodávkové boxy musí být sebrány

► Omezený prostor na boxy/jednotky

► Náklady na infrastrukturu

► Zákazníci musí cestovat  kvůli vyzved-
nutí zboží

► Riziko nepřijetí zákazníkem

► Generuje dopravu v místě

Výhody a nevýhody různých možností řešení poslední míle – z hlediska místa dodávky
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Informační tok

Použití telefonu/
SMS/emailu ke 
komunikaci se 
zákazníky  u dodá-
vek vyžadujících 
přítomnost

Použití telefonu/
SMS/emailu pro 
informaci zákaz-
níkovi o dodávce 
do zamykatelného 
skladu/ odběrního 
místa

Výhody

► Jistota, že zákazník je doma

► Spolehlivější služba

► Méně nedoručených zásilek

► Vyšší úroveň služeb a zpětná vazba

► Zahrnutí zákazníka do plánování 
dodavatelského řetězce

► Zákazník odebere zásilku rychleji a 
uvolní místo

► Spolehlivější služba

► Povzbudí zákazníka k využití služby

► Zahrnutí zákazníka do plánování 
dodavatelského řetězce

► Přímý kontakt se zákazníkem a zpět-
ná vazba

Nevýhody 

► Menší pružnost v plánování dodávky

► Větší úsilí potřebné při plánování

► Větší úsilí potřebné při plánování

► Problematické pro zákazníky nezvyklé 
na nové technologie

Výhody a nevýhody různých možností řešení poslední míle – z hlediska toku informací
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Dopad řešení poslední míle na dopravu ve městech 

Dopravní proud ve městě

Řešení poslední míle může snížit počet jízd a 
ujetých kilometrů, a to jak při doručování dodá-
vek, tak u zákazníků. Např. britská studie nákupů 
potravin vyčíslila, že kdyby 10 – 20% z celkového 
počtu nakupujících využilo nákup z domu, pak:	

 -  využití dodávkových vozidel pro více dodávek  
 najednou namísto osobních automobilů by  
 přineslo 7-16%-ní snížení počtu jízd,	

 - může nastat podstatný pokles počtu ujetých  
 kilometrů u zákazníků, kteří využívají služby  
 nákupu z domu.   	

Nicméně, jakákoliv redukce jízd závisí:

 - na efektivitě distribučních systémů,

 - na tom, zda zákazníci nejezdí z jiného důvodu  
 než nakupování.

►

►

► Čas ušetřený využitím dodávky do domu umožní 
zákazníkům využít volný čas jinak, podniknout 
více cest za zábavou.

► Dodávky do domu mohou způsobovat nárůst 
intenzity dopravy v obytných čtvrtích a mohou mít 
negativní dopady na životní prostředí.

► Mnoho různých firem může obsluhovat stejné 
místo/ zákazníka svými vlastními vozidly.

► Dodávky těžkého zboží těžkými nákladními 
vozidly, které vyžadují příjezd co nejblíž k místu 
dodávky, mohou tento problém ještě zhoršit.

► Použití zamykatelných skladů a sběrných míst 
může vést k nárůstu dopravy, pokud byla zvolena 
nevhodná polohy skladu vzhledem k místům, kde 
zákazníci bydlí.

Zákazníci často podnikají cestu pouze pro nákup 
potravin. Počet těchto cest se může snížit větším 
využitím nových obchodních kanálů a dodávek do 
domu. Zákazníci ale podnikají také víceúčelové 
cesty, při kterých kombinují např. návštěvu více 
obchodů s dalšími aktivitami, třeba s návštěvou 
přátel nebo cestou na večeři v restauraci. V těch-
to případech snížení počtu jízd díky dodávkám do 
domu nebude tak markantní.

►
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Řešení poslední míle a souvislost 
s plánováním a regulačními opatřeními

Otázky plánování	

► Oddělení místa nákupu od místa prodeje může 
přinést dilema projektantům.

► Může mít významný vliv na budoucí rozmístění 
obchodních ploch.

► Bude zřejmě vhodné situovat nová odběrní 
centra, místní distribuční sklady, odběrní místa a 
zamykatelné sklady uvnitř nebo na okraji města. 
Protože roste objem obchodů využívajících různé 
kanály, bude se zřejmě zvyšovat i počet skladů a 
prodejen.

► Existují poučení z plánování v metropolích EU 
o redukování cest autem a koncentraci vývoje 
v existujících městských oblastech, ale je málo 
postupů, které řeší dopad nových metod prodeje 
a dodávek do domu.

Legislativa	

► Na řešení poslední míle má vliv legislativa, která 
se týká zboží, provozu vozidel, využití půdy a 
územního plánování. 

► Příklady legislativy týkající se zboží:     	

 - Hygiena potravin a pravidla kontroly teploty.	

 - Pravidla pro přepravu nebezpečných věcí.           

Legislativa týkající se provozu vozidel:	

 - Čas, kdy může být zboží doručeno (podle  
  regulace vjezdu do ulice a pravidel vykládky). 	

 - Doba, kdy je zákazníkům povolen výběr zboží  
  z odběrního centra.	

 - Velikost a/nebo hmotnost vozidel, která mohou  
  být použita pro dodávky do domu.

Legislativa týkající se využití půdy a územního 
plánování se používá pro řízení:	

- Počtu a umístění zařízení pro dodávky do  
 domu, odběrních míst a zamykatelných skla- 
 dů.

	
 - Doby, kdy mohou vozidla dodávat zboží.	

 - Projektanti mohou také určit úlohu městských  
  úřadů v rozvoji a využívání takových zařízení,  
  a to, zda je bude využívat jedna nebo více  
  společností.

►

►

Přeprava nebezpečných věcí
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Faktory úspěchu:

► Mnoho společností, které úspěšně působí v onli-
ne obchodu, používá tradiční obchodní model a 
k němu přidává online prvky.

► Mnoho nových společností z oblasti e-komerce, 
které zahájily činnost s velkou pompou, neuspělo.

	
► V každé evropské zemi je na trhu pouze několik 

dominantních hráčů, kteří mají nezbytné zkuše-
nosti a odbornost pro řešení poslední míle.

► V oblastech, kde je poptávka těžko předvídatelná, 
musí investování probíhat uvážlivě.

► Poskytování rychlých, spolehlivých a flexibilních 
služeb za rozumné ceny je klíčem k úspěchu  v 
online obchodu a v obchodech na dálku.

► Některým dopravcům se osvědčilo využití širo-
kých zásilkových sítí.

► Odběrní body a zamykatelné sklady jsou výhodné 
pro zásilky standardní velikosti mimo potravin.

► V každé zemi je důležité zaměřit se na potřeby 
zákazníků v dané zemi. 

Faktory úspěchu a neúspěchu 
při řešení poslední míle

Faktory neúspěchu:			

► Neschopnost dosáhnout přijatelné návratnosti 
investic.

► Nesprávné předpovědi poptávky.

► Nedostatečná úroveň propustnosti zboží.

► Mnohá řešení dodávek, které nevyžadují přítom-
nost zákazníka, předběhla dobu nebo byla příliš 
drahá.

Otázky specifické pro malé balíky

 Existují způsoby, jak snížit počet  napoprvé 
nedoručených zásilek, a tím zlepšit služby a snížit 
náklady:	

 - Zavedení předem plánované doby doručení  
  podle požadavku zákazníka. 
 - Větší využití dodávek, které nevyžadují  
  přítomnost zákazníka.
 - Kritické vyhodnocení rychlosti dodávky  
  nabízí možnost zlepšit využití vozidel a spo- 
  lehlivost dodávek.	

Společnosti, které zajišťují dodávání balíků, by 
měly spolupracovat na hledání příležitostí ke zlep-
šení využití vozidel, ke snížení provozu a snížení 
negativních dopadů jejich činnosti na životní 
prostředí.

►

►
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Záležitosti specifické pro potraviny

Klíčové jsou: 

► Obslužné dodávky budou dominovat, dokud 
nebudou technicky zdokonaleny bezobslužné 
systémy dodávek potravin.

► Obchodníci musí přemýšlet, jak mohou současně 
uspokojovat požadavky a snižovat náklady.

► Výběr mezi  provedením – prodejní plocha nebo 
určené centrum.

► Pro nabídku nízkonákladových služeb musí 
obchodníci hledat možnosti snížení provozních 
špiček cestou inovací ohodnocení cen služeb, 
sdílením činností a technicky přijatelnými bez-
obslužnými systémy dodávek.

Záležitosti specifické pro velké položky

Klíčové jsou: 

► Zavedení sdílení s jinými dodávkami.

► Zavedení kratších pravidelných dob dodávky.

► Zlepšení komunikace se zákazníky v reálném 
čase.

► Zavedení vozidel upravených pro dodávky v rezi-
denčních čtvrtích.

► Vysoké standardy chování a znalostí doručovate-
lů.
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1. Definice MKC

2. Klasifikace MKC
	
3. Dopady MKC

4. Výhody a nevýhody MKC

5. Plánování MKC

  Podíl zainteresovaných stran
  Umístění 
  Řídící struktury
  Vedené produkty
  Provoz MKC
  Financování
  Podmínky úspěchu

6.   Doporučení pro MKC

7.   Kontrolní otázky před zřízením MKC

►
►
►
►
►
►
►

ČÁST III: Městská konsolidační centra
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Logistické centrum Hammarby, Švédsko

Mnoho lidí si neuvědomuje výhody, které jim přine-
sou - po pečlivém zvážení a následné implementaci 
- městská konsolidační centra (MKC). Obchodníci a 
logistické společnosti se obávají, že MKC jim přine-
sou zvýšení nákladů a že ztratí kontrolu nad doda-
vatelským řetězcem. Ačkoliv je mnoho záměrů MKC 
zaměřeno na maloobchodní aktivity, hrají centra roli 
také v jiných oblastech: ve stavebnictví,  v obsluze 
kanceláří, hotelů a restaurací. 	

► MKC nabízí přepravcům možnost doručit zboží 
určené pro městské oblasti do specializovaného 
centra, které zajistí konečnou dodávku do ruš-
ných městských částí výhodněji.

► MKC mají potenciál zvýšit spolehlivost dodávek a 
vytíženost vozidel. 

► Je také možné, že MKC bude disponovat par-
kem ekologických vozidel, která budou realizovat 
dodávku k zákazníkovi.

► Vlastnosti takových vozidel (emise, hluk atd.) 
umožní uskutečnit dodávky v době, kdy je doprav-
ní obsluha obvykle zakázaná, včetně nočních 
hodin. 

► MKC mohou pomoci dosažení ekonomických a 
dopravních cílů a ochraně životního prostředí. 
Prostřednictvím MKC mohou být doručovány 
maloobchodní a jiné produkty, jako stavební 
materiály.

Zkušenosti s MKC provozovanými veřejnou správou 
jsou z komerčního hlediska většinou negativní. Mno-
ho jich postupně zaniklo z důvodu malého obratu, 
narůstajících požadavků na financování z veřejných 
zdrojů a neuspokojivé úrovně služeb. Od roku 2000 
je většina MKC řízena komerčními podniky (jako 
BAA na letišti Heathrow v Londýně a povozovate-
lé Shopping centra), které zjistily, že pro ně bude 
výhodné, když budou své logistické operace řídit 
samy. Systémy, které v současné době fungují ve 
Velké Británii, často provozuje jeden velký operátor. 

Modely financování MKC jsou různé:	

► Některá MKC jsou závislá na veřejných financích 
– od centrální vlády, regionálních nebo městských 
úřadů (La Rochelle, Amsterdam a Monako).

► Některá MKC získala finanční prostředky z fondů 
EU (La Rochelle, Norimberk a Bristol).

► Další MKC jsou částečně nebo plně financována 
hlavním provozovatelem, příjemci nebo logistický-
mi společnostmi, které do MKC dodávají zboží. 



61

Definice MKC

1.   Výraz městské konsolidační centrum (Urban Con-
solidation Centre) má mnoho různých významů.

2.   Během doby a v různých zemích se používala
různá terminologie.

3.   Definice jsou často vágní a nejednoznačné.

4.   Jejich popisy mj. obsahují výrazy:

veřejný distribuční sklad,
centrální místo třídění zboží,
městské centrální překladiště,
uživateli sdílené městské skladové 

	 překladiště,
nákladové rampy,
svépomocné dodávkové systémy,
konsolidační centrum (někdy specializované, 
např. maloobchodní, stavební),
městské distribuční centrum,
systémy městské logistiky,
logistické centrum,
místo vyzvednutí/ vyložení,
podpůrné logistické centrum mimo místo 
odběru,
nákladová zóna.	

 5.   Je často obtížné najít hranice mezi MKC a jinými
  zařízeními jako:

 stanice expresních zásilek,
 odběrní místa pro dodávky do domu,
 intermodální terminály,
 distribuční centra pro obchodníky.	
	

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

6.   Koncepce je zaměřená na:

společný provoz,
rozdělování hromadných zásilek,
překládku z velkých na malá vozidla.

	
	
7.   V současnosti se MKC definuje takto:

 „Logistické zařízení umístěné relativně blízko 
obsluhované oblasti (centrum města, nákupní 
oblast), do kterého logistické společnosti doručují 
zboží určené do obsluhované oblasti, ze které-
ho jsou prováděny konsolidované dodávky a ve 
kterém jsou nabízeny další logistické a obchodní 
služby.“

►

►

►
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Klasifikace MKC

Lze rozlišit tři různé kategorie MKC:

Oblastní MKC  - sloužící městu:	

► Příklady zahrnují mnoho německých městských 
logistických systémů, La Rochelle ve Francii, 
Monako, Ženevu a Bristol.

► Obsluhovaná geografická oblast se může různit 
od specifické maloobchodní oblasti (např. Broad-
mead v Bristolu) přes městské centrum (např. La 
Petite Reine v Paříži) po celé město či metropoli 
(např. Monako).

► Počet společností provozujících daný systém 
může kolísat od jedné firmy (např. La Rochelle a 
Monako) po několik firem (např. německé logistic-
ké systémy).

MKC na jednotlivých místech s jedním 
majitelem prostor:

Obvykle:	

► jsou budována jako součást jedné operace nebo 
k jejímu obsloužení,

► majitel může trvat na tom, aby je používali nájem-
ci,

► jsou body konečné vykládky mimo ulici a přístup-
né jednou určenou trasou,

► mohou být samofinancovaná z nájmů a manipu-
lačních poplatků.

► Příklady zahrnují MKC na letištích a v nákupních 
střediscích (např. MKC Heathrow a nákupní stře-
disko Meadowhall).



��

Příklad MKC v britském Bristolu.

MKC pro speciální projekty: 

Obvykle:	

► pro jiné než maloobchodní účely (např. stavební 
materiál na Heathrow a ve Stockholmu),

► obsluhující jedno místo,

► jen po určitou dobu.

Každé z těchto tří typů MKC může nabízet konsoli-
dační služby nebo může nabízet větší řadu nadstav-
bových služeb včetně:	

► prostor pro udržování skladových zásob,

► etiketování a oceňování,

► vracení vratných obalů,

► sběr odpadových materiálů,

► sběrné a dodací místo pro obyvatele,

► dodávky do domu.

Příklady každého z těchto tří typů MKC jsou v násle-
dujících tabulkách.
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Příklad: Broadmead, Bristol, Velká Británie

Současný stav (2007):

Cíl:

Zahájení:

Popis:

Zapojené strany:

Dobrovolné/ povinné:

Uživatelé:

Závěry:

Rozšířený experiment

Přínosy konsolidace pro dodavatele / přínosy pro maloobchod (zlepšený dodava-
telský řetězec a potenciální nadstavbové služby) / přínosy pro obyvatelstvo (snížení 
kongescí, lepší kvalita ovzduší a lepší recyklace odpadů).

2004

Dodávky se realizují z konsolidačního centra k maloobchodníkům v nákupní oblas-
ti Broadmead v centru Bristolu. Jako vhodné pro experiment bylo identifikováno 
„středně velké, nekazící se zboží a zboží nikoli vysoké hodnoty“. MKC se nachází 
poblíž strategické silniční sítě (M4 a M32); plocha 465 m2; doba jízdy do Broadmead 
25 min. Dodávky provádí 1 vozidlo 7,5 t a 1 vozidlo 17 t s motory standardu Euro III. 
Poskytují se též nadstavbové služby.

Magistrát města Bristol, úřad místní části Broadmead, nákupní středisko Galleries 
Shopping Centre, Business West (dříve Obchodní komora), financování z EU pro-
střednictvím projektu Vivaldi (součást CIVITAS).

Dobrovolné

Momentálně 51 maloobchodníků z nákupní oblasti Broadmead od velkých obchodů 
na hlavní třídě po malé butiky s oděvy a módními doplňky, zejména s dobrou repre-
zentací.

Počet pojízdných kontejnerů, které centrem prošly, narostl ze 101 v květnu 2004 na 
401 v prosinci 2004. U maloobchodníků zapojených do systému se počet jízd do 
centra Bristolu snížil o 68 %. Do října 2005 došlo ke snížení zátěže o 42 772 vozo-
vých km; 5,29 t emisí CO2; 0,8 kg NOx a 11 kg PM10.

Oblastní MKC obsluhující město

MKC v La Rochelle, Francie
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Současný stav (2007):

Cíl:

Zahájení:

Popis:

Zapojené strany:

Dobrovolné/ povinné:

Uživatelé:

Závěry:

Původně experiment, nyní trvalý provoz.

Cílem je vyzkoušet alternativu k motorovým vozidlům pro koncovou dodávku zboží a 
snížit dopady nákladní dopravy ve městě.

2003

Během experimentu se pro doručovací služby používaly 2 typy tříkolek s pomocným 
elektrickým pohonem: tříkolky - vozidla (s přepravní skříňkou za cyklistou) a tříkolky 
typu triporteur (s přepravní skříňkou před cyklistou). Tříkolky mají užitečnou hmot-
nost 100 kg, maximální objem 450 l (typ triporteur) a nejvyšší rychlost 20 km/h. V 
experimentálním stádiu La Petit Reine obsluhovala 4 centrální obvody (od té doby se 
služby rozšířily na celé město). La Petit Reine zkoušela 3 typy doručovacích služeb:	

ad hoc dodávky z podniků do domu zákazníka,
řidič a tříkolka určená pro podnik a jeho dodávky zákazníkům (vyhrazené služby 
obchodu),
konsolidace a konečné dodávky zboží vstupujícího do Paříže (s využitím konsoli-
dačního centra ve středu Paříže; za nízký nájem od pařížské radnice).	

Výrobky, na něž se při experimentu La Petit Reine zaměřila, zahrnovaly: potraviny, 
květiny, nepotravinové výrobky (včetně balíků) a vybavení a součástky.
Za 24 měsíců se od počátku trvání experimentu počet tříkolek zvýšil ze 7 na 19. 

Město Paříž podporovalo společnost La Petit Reine v experimentu s dodávkami za 
použití tříkolek od května 2003. Tento experiment také podporovala ADEME (Agen-
ce De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie / Francouzská agentura pro 
environmentální management), jež poskytla pomoc ve výši 50 % na studie provedi-
telnosti a vyhodnocující zprávy a 15 % investic do tříkolek.

Dobrovolné

Hlavní přepravci balíků, dopravci, maloobchod a ostatní pařížské podniky.

Využití dodávkových služeb během experimentu narůstalo. Počet jízd ve 24. měsíci 
(14 631) je 18 x vyšší než v 1. měsíci (796). Během trvání experimentu se stala nej-
častějším důvodem jízdy přeprava balíků. Zvýšila se z 51 % všech manipulovaných 
zásilek na počátku experimentu na 97 % po 2 letech. V důsledku experimentu se 
ušetřilo 156 248 km jízdy naftových dodávek. Tím se ušetřilo 43,3 toe (tun naftového 
ekvivalentu) energetické spotřeby a zabránilo vzniku 112 t CO2; 1,43 t CO a 280 kg 
NOx.

►

►

►

Příklad: La Petite Reine, Paříž, Francie
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Příklad: Maloobchodní MKC Letiště Heathrow, Londýn, Velká Británie

Současný stav (2007):

Cíl:

Zahájení:

Popis:

Zapojené strany:

Dobrovolné/povinné:

Uživatelé:

Závěry:

Rutinní provoz

Zmírnění kongescí na letišti, snížení počtu jízd vozidel, bezpečnost, zlepšení životní-
ho prostředí, snížení manipulačních nákladů, zlepšení dodávek do maloobchodních 
prodejen, zlepšení odpadového hospodářství.

R. 2000 zahájeno jako experiment, r. 2001 udělen 5letý kontrakt, doposud běží.

Maloobchodní provoz zásobující všechny obchody v terminálech 1-4. Všechny 
dodávky (vyjma novin a položek s vysokou hodnotou nbo pojistným) se dějí do 
konsolidačního centra mimo obvod letiště, kde se příchozí dodávky kontrolují z 
bezpečnostního hlediska (skenují) a třídí dle dodací adresy do pečetěných pojízd-
ných kontejnerů a poté dodávají dle pravidelného harmonogramu. Některé položky 
s nízkou hodnotou, např. nealko nápoje, se dodávají na paletách. Služba zahrnu-
je: dodávky do jednotlivých prostor určeným „dodacím týmem“ v rámci každého 
terminálu a odběr obalů / odpadů do skladu. Skladiště 2 230 m2 (325 m2 chladíren), 
1 500 pojízdných kontejnerů, 5 vozidel, 38 osob provozního a administrativního 
personálu, 6 osob vedení, provoz 24 h / 7 dní v týdnu. 3 kloubová městská vozidla s 
přední ložnou plochou a 3 s tuhou konstrukcí.

Partnerství mezi Britskou správou letišť (majitelem prostor) a logistickou společností 
(Exel).

Zpočátku dobrovolné. Od r. 2004 pro všechny maloobchodníky v terminálech 
povinné.

Všichni maloobchodníci s prostorami ve 4 terminálech. V listopadu 2001 přidány 
chladírenské a mrazírenské prostory, které pokryjí všechna teplotní pásma, takže  
mezi zákazníky se zařadily i restaurační podniky.

Výsledky ukazují, že v r. 2004 centrum obdrželo 20 000 vozových dodávek; ty vyús-
tily ve 45 000 dodávek obchodům z centra při 5 000 jízdách vozidel. Centra využívá 
190 z 240 maloobchodů. U zboží, které centrem prochází, se dosahuje úspory cca 
70 % jízd. Odhaduje se, že v r. 2003 se tím ušetřilo 87 000 vozových km, v r. 2004 
pak 144 000 vozových km. Jak rostl objem odbaveného zboží, docházelo též ke 
snížení emisí z vozidel, přičemž se r. 2003 zabránilo vzniku 1 200 kg CO2 za týden 
a r. 2004 pak 3 100 kg CO2 za týden.

MKC obsluhující jedno místo 
s jedním majitelem prostor
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MKC pro speciální projekty: 
stavební konsolidační centrum 

Příklad: Hammarby, Švédsko

Současný stav (2007):

Cíl:

Zahájení:

Popis:

Zapojené strany:

Dobrovolné/povinné:

Uživatelé:

Závěry:

V provozu

Minimalizace dopadu největší probíhající stavební akce bytové výstavby ve Švédsku 
(výstavba celkem 8 000 bytů). Má se jí dosáhnout převážně eliminací nekoordinova-
ně jezdících dodávkových vozidel „cestujících“ po staveništi při hledání svého místa 
dodání. V důsledku umístění stavby jsou dodávky na staveniště obtížné.

Jaro 2001, má být v provozu do dokončení projektu (2010).

Dodávky stavebních materiálů jsou směrovány přes konsolidační centrum, kde jsou 
opatřeny štítky a krátkodobě uskladněny před dodávkou na principu Just In Time. 
Ideální maximální doba skladování je 5 dní. Dodavatelé stavby vyžadují dodávky na 
konsolidovaném principu v „pracovních balících“. Některé hromadné zásilky, jako 
beton nebo armovací ocel, nejsou směrovány přes konsolidační centrum, ale jejich 
dodávka je koordinována přes internetový plánovací systém, aby se předešlo stře-
tům. MKC je situováno u vjezdu na staveniště. Sestává z:	

10 lidí pracujících v MKC (kancelářská a skladovací plocha  8 000 m2),
8 nákladních vozidel (dle normy Euro IV) k rozvozu po staveništi,
internetová stránka, která pracuje jako řídící dohledový systém.	

MKC provozuje subdodavatel, který odpovídá za provoz centra, tzn. nákup vozidel, 
provoz vozového parku, zaměstnávání řidičů a dalšího personálu, řízení skladu a 
kanceláří a webový systém.

Všichni dodavatelé stavby (10), investoři (během vývoje), město Stockholm

Povinné, kromě materiálů s výjimkou.

Všichni subdodavatelé pracující na stavbě

Odhad: kdyby neexistovalo MKC, za každé vozidlo pracující nyní v tomto systému by 
muselo být nasazeno 4-5 takových vozidel. Denní dodávka 700 t / průměrně 1,5 t na 
jednu dodávku / jedna dodávka každých 30 s. Snížení spotřeby energie a omezení 
emisí bude vyčísleno v závěrečném vyhodnocení.

►

►

►
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Dopad na přepravní činnost

1.   Zřízením MKC lze dosáhnout podstatných pří- 
 nosů. To, jaké budou, záleží na povaze systému a  
 úrovni příjmu.

2. Těmito přínosy může být:	

snížení počtu jízd vozidel,
snížení počtu vozových kilometrů,
lepší využití vozidel a řidičů u dodavatelů 
dodávajících do MKC,
rychlejší obrátka vozidel,
potenciální snížení počtu vykládek,
lepší zařízení pro nakládku a vykládku,
schopnost oddělit přepravu na delší vzdále-
nost od místní distribuce,
využití alternativních režimů a typů vozidel 
(např. železnice pro delší cesty a elektromobi-
ly ve městech),
zvýšení využití objemu a užitečné hmotnosti 
vozidel, 

►

►

►

►

►

►

►

►

►

Dopady MKC

snížení jednotkových nákladů na přepravu v 
koncové fázi dodávky,
méně vozidel vyžadovaných v rámci oblasti 
obsluhované konsolidačním centrem,
možnosti získání výnosu z vytížení na zpáteč-
ní cestě.

3.   Existuje relativně málo pokusů o kvantifikaci  
 skutečných dopadů na dopravu.

4.   Několik studií tvrdí, že počet jízd vozidel anebo  
 vozových kilometrů se u dopravních toků využí- 
 vajících MKC snížil o 30 až 80 %, avšak nízká  
 úroveň příjmu vede k velmi malému snížení celko- 
 vé dopravní aktivity.

►

►

►
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Dopad na ostatní činnosti dodavatelského 
řetězce

MKC mohou ovlivnit i další činnosti, které jsou vyko-
návány v rámci dodavatelského řetězce. Jsou to: 

1.  Skladování:

► je ovlivněno kapacitou a dostupností požado- 
 vaných podmínek skladování,

► obvykle se projektuje jako krátkodobé,

► využívá se jako vyrovnávací sklad kvůli:
 -  zlepšení dostupnosti výrobků,
 -  zlepšení zákaznických služeb;

ve spojení se skladovými systémy by mohlo  
 usnadnit monitorování skladových zásob kvůli:
 - zpřehlednění dodavatelského řetězce,
 - zlepšení dostupnosti výrobků,
 - zlepšení úrovně služeb,
 - snížení skladových ztrát.

									
2.  Kontrola kvality a množství výrobků.

►

3.  Předstupeň maloobchodního prodeje výrobku:	

► odstranění obalů,

► příprava výrobků pro prodejnu,

► ocenění a etiketování.

4.   Vracení vratných obalů a recyklace produktů,  
   odpadů a obalů:	

► Díky tomu lze přijímací a skladovací prosto-
 ry v místě dodání uvolnit k produktivnější a 
 efektivnější činnosti.

► Pružnější a spolehlivější dodávky menšího 
 počtu konsolidovaných nákladů mohou 
 vést k:
 - lepší dostupnosti výrobků nebo součás-
  tek,
 - lepší úrovni prodeje,
 - vyšší produktivitě prostor.

5.   MKC mohou nabídnout potenciál k lepšímu řízení  
 dodavatelského řetězce s cílem snížení nákladů a  
 zlepšení úrovně služeb.
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Ekonomické, sociální a environmentální 
dopady MKC

MKC mohou napomoci:	

► snížit počet nevhodných nákladních vozidel a 
pravděpodobně i celkový počet vozidel provozo-
vaných ve městě,

► snížit počet jízd a ujetou vzdálenost lepším 
vytížením a snížením počtu prázdných jízd,

► snížit jednotkové dopravní náklady,

► zvýšit využití řidičů,

► provozovat ekologicky příznivá vozidla na konci 
dodavatelského řetězce ve městě,

► snížit počet dodávek na místa v centru měst,

► snížit spotřebu paliva, emise a hluk,

► zpříjemnit oblast pro chodce.	

Potenciální zvýšení nákladů, které přinese provoz 
MKC, je nutné hodnotit s vědomím těchto potenciál-
ních přínosů.

	

Přeprava na poslední míli
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Výhody a nevýhody MKC

Výhody

MKC mají následující potenciální výhody:	

► ekologické a sociální přínosy – doprava bude 
efektivnější a bude méně obtěžovat,

► lepší plánování a realizace logistických činností,

► možnost zavedení nových informačních systémů,

► lepší kontrola skladových zásob, dostupnost 
výrobků a poskytování zákaznických služeb,

► usnadnění přechodu z „push“ logistiky (odesílací 
článek nebere zřetel na aktuální stav odebírající-
ho článku) na „pull“ logistiku (odeslání až po avízu 
příjemce) kontrolou a zpřehledněním dodavatel-
ského řetězce,

► potenciál k zapojení do rámce širší politiky a snah 
o regulaci,

► teoretické snížení nákladů – lepším řešením 
poslední míle,

► sympatie veřejnosti budou dobrou propagací pro 
zainteresované společnosti,

► potenciál k lepšímu využití zdrojů v místech 
dodávky,

► specifické dopravní výhody,

► příležitost k provádění nadstavbových činností.

Nevýhody 

MKC mají tyto potenciální nevýhody:	

► potenciálně vysoké zřizovací náklady, zejména při 
vysokých cenách pozemků ve městech,

► složitost provozu v důsledku různých požadavků 
na skladování a manipulaci u široké škály výrob-
ků,

► potenciální zdražení nebo časové prodloužení 
dodavatelského řetězce v důsledku zavedení 
dalšího článku,

► zavedení dalšího dodacího místa může negovat 
dopravní úspory distribuce,

► organizační a smluvní problémy,

► možnost vzniku monopolního postavení,

► ztráta přímého styku dodavatele a zákazníka.

Činnost MKC
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Plánování MKC

Podíl zainteresovaných stran

1.   Zřízení i toho nejjednoduššího experimentálního
  MKC vyžaduje zapojení mnoha stran:

zástupců orgánů města,
potenciálního provozovatele MKC,
obchodních sdružení,
logistických společností,
policejních orgánů,
obyvatel dané oblasti.

2.   Je velmi důležité, aby se všechny zainteresované
strany zapojily do diskusí a do procesu plánování,  
aby našly shodu a přijaly svůj podíl jako určitý 
závazek.

										
Umístění

Umístění MKC ve vztahu k jeho cílovému trhu zásad-
ně ovlivní dopravu, ekologii a přínosy pro obchod.

1.   MKC umístěné v určité vzdálenosti od obsluhova-
né oblasti:

► celkově snižuje potřebu velkých vozidel i dodáv-
kových vozidel, která vjíždějí do obsluhované 
oblasti,

► maximalizuje vzdálenost pokrytou ekologickými 
vozidly, která se používají ke konečnému rozvozu.	

Ale	

 počet dodávkových vozidel a vzdálenost, kterou 
ujedou, může narůstat.

►

►

►

►

►

►

►

2.   MKC umístěné blízko obsluhované oblasti:	

► snižuje vzdálenost, kterou ujedou ekologická 
vozidla,

► snižuje ekologický přínos MKC.

Kdekoli je to možné, měla by být MKC umístěna 
blízko ostatních intermodálních dopravních uzlů a 
ostatních soukromých distribučních center.

Distribuční centrum v Padově, Itálie
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Řídicí struktury

Existuje řada různých řídicích struktur:
															
► Systémy MKC v kontinentální Evropě dávají před-

nost orgánům ustaveným ze zákona.

► Britské systémy inklinují k řízení obchodními orga-
nizacemi s jediným zákazníkem.	

Vedené produkty	

► MKC je vhodnější pro některé druhy zboží a jízd 
než pro jiné.

► Pravděpodobně není vhodné pro zboží rychle 
podléhající zkáze a s omezenou životností (jako 
čerstvé potraviny a noviny) a pro zboží se speciál-
ními požadavky na distribuci a manipulaci.

► MKC se nejlépe hodí k manipulaci se zbožím 
nepodléhajícím zkáze, ale musí být navrženo pro 
manipulaci se širokou škálou obalů (např. závěs-
né tyče na textil, krabice, pojízdné kontejnery a 
palety).

Provoz MKC

► Většina systémů počítá s překládkou zboží v MKC 
z větších do menších (ekologicky přijatelnějších) 
vozidel.

► Ale začíná se ukazovat, že uplatnění tohoto 
principu na dobře vytížená těžká nákladní vozidla 
může být kontraproduktivní.

► Má-li být přepravní operace optimalizovaná, musí 
být zpětné jízdy z dodávkové oblasti maximálně 
využité.

Financování

► Výzkumná a pilotní etapa jakéhokoli projektu, 
která není vázána na nový majetek či komerční 
využití, vyžaduje financování z veřejných zdrojů, 
tedy státní, regionální nebo místní správou.

► Je-li primárním cílem provozování MKC zlepšit 
životní prostředí, bude to pravděpodobně vyžado-
vat dlouhodobou podporu z jiných fondů využitel-
ných pro dopravu (např. La Rochelle).

► I když neexistují významné důkazy, že existují 
systémy, které skutečně jsou schopné samofinan-
cování, musí být dlouhodobým cílem zaváděných 
systémů, aby byly schopny financovat samy sebe.
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Podmínky úspěchu

MKC pravděpodobně uspěje za těchto okolností:

► v obsluhované oblasti existují významné dopravní 
problémy (např. špatná dostupnost pro vozidla, 
značné kongesce, omezená zařízení pro naklád-
ku a vykládku),

► dopravní infrastruktura nemůže zvládnout zvyšují-
cí se toky nákladů,

► historická jádra měst a nebo jiné oblasti trpí kon-
gescemi v důsledku rozvozu a zároveň existuje 
obecný zájem na zlepšení prostředí ulic,

► v oblasti pracuje mnoho malých obchodů a 
služeb, které nejsou součástí regionálních nebo 
celostátních řetězců s účelovými a rozvinutými 
dodavatelskými řetězci, a které hledají konkuren-
ceschopné řešení,

► v oblasti pracují velké maloobchodní nebo 
komerční projekty (jak uvnitř, tak vně města), pro 
které je vhodné konsolidovat veškerý příjem zboží 
a související činnosti, přičemž konsolidování bude 
součástí projektu,

► v oblasti se připravuje velké staveniště, kde pro-
ces výstavby vyžaduje organizovaný a přesný tok 
materiálů,

► existuje skupina, která vyvíjí tlak zdola na takové 
řešení – jsou to obvykle potenciální uživatelé, 
kteří mají společný zájem a cíl,

► rozvoz nákladů ve městě je již konsolidovaný na 
úrovni podniků nebo díky přepravcům balíků - pak 
bude odezva velmi dobrá,

► existují dostupné zdroje financování pro systém 
MKC,

► existují dostupné budovy, které lze pro systém 
MKC využít,

► veřejný i soukromý sektor se významně angažuje 
– vyžaduje, aby využívání MKC bylo podporováno 
nebo uloženo jako povinné,

► vozidla, která nepracují pro MKC, budou striktně 
kontrolována a bude vymáháno dodržování veš-
kerých omezení,

► zavedená řešení MKC budou patrně úspěšná jen 
tehdy, bude-li zavádějící organizace schopna řídit 
nebo významně ovlivňovat všechny účastníky.

Setkání v MKC
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Doporučení pro MKC

► Jednoznačně je potřeba zvýšit informovanost 
orgánů měst, maloobchodníků a dopravců, která 
by jim umožnila zařadit koncepci MKC do souboru 
zvažovaných politických opatření.

► Vlády by měly vydat pro orgány měst směrnice, 
které doporučí zakládání MKC v situacích, kdy se 
zvažují velké stavební projekty nebo se přestavují 
městská centra.

► Aby byla koncepce MKC úspěšná, je důležitá 
aktivní podpora procesu vytváření informovanos-
ti. Té lze dosáhnout:	

- vypracováním vhodných nástrojů (např. směr-
nic nebo nástrojů pro plánování MKC),

-  vzděláváním projektantů nákladní dopravy ve 
městech.	

► Projekt MKC v jakékoli formě, pokud není finan-
cován z komerčních projektů, potřebuje veřejné 
finanční zdroje pro výzkum a pilotní studie.

► Zvažuje-li se systém MKC, musí mu předcházet 
podrobný průzkum dopravy a dopravních toků v 
uvažovaných lokalitách.

► Po podrobné studii proveditelnosti a po průzku-
mech musí následovat:	
	
-    fáze konzultací o přesném typu systému MKC,	

 -    rozšířený pilotní projekt řízený a vyhodnocova-
 ný zástupci všech zainteresovaných stran, jak 

na místní, tak celostátní úrovni.

Jakmile je MKC zřízeno, trvá nějakou dobu, než 
se získají uživatelé a systém se zaběhne. Toto 
období bude mít negativní dopad na efektivitu 
(finanční životaschopnost) a ekologické přínosy 
systému.

	

► Experimenty s MKC potřebují dostatečné zdroje 
financování, které umožní dosáhnout takové fáze 
rozvoje, kdy je překonán stav rozběhu a má smysl 
projekt vyhodnocovat.

► MKC budou pravděpodobně rentabilní až ve 
střednědobé a dlouhodobé perspektivě. V mno-
hých případech veřejné dotace nebudou schůd-
ným řešením.

► Uveďme příklad financování z jiných zdrojů souvi-
sejících s dopravou. Mohou to být poplatky z kon-
gescí nebo poplatky ze zpoplatnění pozemních 
komunikací. Tyto lze využít k podpoře provozu 
MKC. Je to vhodné řešení v případě, kdy primár-
ním nebo jediným účelem pro založení MKC je 
zlepšení životního prostředí.

►

Omezený prostor pro nákladní vozidla
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► Jednou z klíčových ekonomických úvah je otázka, 
jak celkově rozdělovat náklady a výnosy ze 
systému MKC, tak aby tíhu nákladů nenesl jen 
jeden článek dodavatelského řetězce nebo jediný 
z účastníků projektu. Tato otázka vůbec není 
jednoduchá. Rozdělení nákladů a výnosů by měla 
vyhodnotit  komplexnější a podrobnější studie, 
která vyčíslí měření během pilotního projektu.

► Studie a vyhodnocení MKC by měly brát v úvahu 
finanční náklady a výnosy v rámci celého doda-
vatelského řetězce, ale také širší problém, jak 
nakládat s ekologickými náklady a přínosy.

► Je důležité zpřesňovat metodiky vyhodnocování 
MKC, neboť pomáhají identifikovat situace, v 
nichž je vhodné uvažovat o MKC. Provozovatelé 
a majitelé novějších MKC, která jsou provozována 
komerčně, neradi sdělují informace a data. Bylo 
by však vhodné, aby i tyto systémy MKC byly 
šířeji vyhodnoceny, samozřejmě aniž by se poru-
šilo obchodního tajemství.

► Mělo by se uskutečnit konzistentní a důkladné 
vyhodnocení stávajících a budoucích MKC.

► MKC organizovaná veřejným sektorem nejsou 
dostatečně výkonná ani ve fázi zřizování ani ve 
fázi provozu.

► Aby byla MKC pro podniky atraktivní a jejich zří-
zení bylo úspěšné, měla by být vedena a provozo-
vána jedním nebo několika klíčovými komerčními 
účastníky, pro které je tato role výhodná.

► Perspektivní provozovatelé MKC musí prokázat 
schopnost a ochotu zavádět potřebné postupy pro 
příjem zásob, kontrolu a řízení. Musí také převzít 
odpovědnost za poslední míli dodávky.
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Kontrolní otázky před zřízením MKC – část I

MKC může napomoci dosažení ekonomických, dopravních a ekologických cílů. Níže uvedený kontrolní seznam 
obsahuje relevantní otázky, které je třeba zodpovědět při zvažování, jaký typ MKC zvolit za dané situace.

Otázka

Je MKC zamýšleno pro maloobchodní nebo pro jiné 
produkty (např. pro stavbu)?

Má být MKC trvalé nebo dočasné?

Bude MKC obsluhovat jediné místo s jedním majite-
lem prostor (např. nákupní středisko) nebo více míst 
s mnoha majiteli prostor (např. obchody v různých 
budovách)?

Jak velké části města bude MKC obsluhovat?

Bude použití MKC pro společnosti dostávající zboží v 
cílové doručovací oblasti povinné nebo dobrovolné?

Jaké služby bude MKC nabízet?

Jaké typy vozidel budou provádět dodávky z MKC do 
cílové oblasti?

Možnosti	

► Maloobchod
► Ostatní produkty

► Trvalé
► Dočasné

► Jediné místo s jedním majitelem prostor
► Více míst

► Jedno místo ve městě
► Části města
► Celé město

► Dobrovolné
► Povinné

► Dodávkové služby
► Sběrné služby: odpad, obalové a vratné materiály
► Předprodejní služby: vybalování, etiketování atd.
► Skladování

► Dodávky, vozidla s pevnou konstrukcí, kloubová 
vozidla

► Běžná vozidla na benzín/naftu nebo ekologická 
vozidla

► Jiné typy jako např. bicykly
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Kontrolní otázky před zřízením MKC – část II

Otázka

Bude MKC napojeno na jiné druhy dopravy než  
silniční?

Bude MKC provozováno jednou nebo více logistický-
mi společnostmi?

Jak blízko cílové doručovací oblasti bude MKC umís-
těno?

Bude zavedení MKC provázeno nějakými jinými 
dopravními opatřeními v cílové oblasti?

Existuje dostatečný zájem a záměr užívat MKC mezi 
všemi relevantními zájemci?

Byla provedena studie proveditelnosti?

Povede iniciativu zřízení MKC soukromý sektor, 
veřejný sektor, nebo půjde o společnou iniciativu?

Je v případě veřejné iniciativy městská, regionální 
správa, celostátní vláda připravena podílet se na 
financování provozu MKC?

Možnosti	

► Ano
► Ne

► Jedna logistická společnost
► Více logistických společností

► ……..km 

► Nová omezení vjezdu anebo doby nakládky
► Nová omezení hmotnosti vozidel
► Zpoplatnění pozemních komunikací
► Ekologická zóna
► Jiné………………………

► Ano
► Ne

► Ano
► Ne

► Veřejný sektor
► Soukromý sektor
► Společná iniciativa

► Ano, napomoci zahájit projekt
► Ano, trvale, bude-li nutno
► Ne, projekt musí být od počátku finančně sobě-

stačný
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Více o projektu BESTUFS

Kolektivní myšlení

Výměna zkušeností a znalostí s kolegy v podobném 
postavení v jiných městech je při zahajování vlast-
ního inovačního projektu velkým přínosem. Tento 
typ informací je kvalitnější a často má větší spouš-
těcí sílu než doporučení externích poradců. Projekt 
BESTUFS usnadňuje vznik osobních kontaktů a 
rozšiřuje sítě kontaktů v oblasti nákladní dopravy ve 
městech pro všechny zainteresované osoby, aniž by 
ukládal nějaké závazky nebo zakládal formální struk-
tury. Projekt BESTUFS v současné době financuje 
Evropská komise, ale doufáme, že po skončení toho-
to projektu bude přetrvávat určitý druh společenství, 
které spojuje zájem o nákladní dopravu ve městech.

Příručka BESTUFS doporučuje svým čtenářům, 
aby se zapojili do sítě partnerů projektu BESTUFS. 
Kontaktujte administrativní centrum BESTUFS, 
pokud máte zájem najít v Evropě kontakt, na který se 
můžete obrátit se svým dotazem nebo se žádostí o 
konzultaci Vašeho projektu.

Pod záštitou projektu BESTUFS byly shromážděny 
poznatky o nejlepších příkladech, zkušenostech a 
doporučeních z oblasti nákladní dopravě ve městech. 
Jedině spolupráce v rámci rozlehlé sítě mohla vyústit 
do tak širokého pokrytí témat, mohla vést k velmi 
dobrému geografickému pokrytí Evropy a zajistit, aby 
byla brána v úvahu všechna hlediska.

Síť BESTUFS je orientována neziskově. Základní 
výdaje jsou hrazeny Evropskou komisí, ale  k výsled-
kům projektu zásadním podílem přispěl jak řídící 
výbor (zahrnující vysokoškolské odborníky, konzul-
tantské společnosti a zástupce oborové praxe), tak i 
další účastníci zainteresovaní na dopravě ve městech 
a také třetí strany.

Evropská města všech velikostí

Zkušenosti ukázaly, že hlavní města a největší 
metropole jsou ta, která mají největší snahu zavádět 
inovace v nákladní dopravě. Tyto městské aglomera-
ce mají zdroje k podpoře inovativních řešení dopravy, 
k účasti v síti měst a ke vzájemné výměně znalostí 
a zkušeností. Důležitým cílem projektu BESTUFS a 
této příručky je získat také zájem malých a středně 
velkých měst, neboť ta nejsou v dostatečném kontak-
tu s evropském děním.

Získávání zkušeností z jiných evropských měst ztěžu-
je jazyková bariéra. Proto byla tato příručka  pře-
ložena a vytištěna v sedmnácti evropských jazycích. 
Doplňuje bohatý materiál, který projekt BESTUFS 
publikuje v angličtině na internetové adrese www.
bestufs.net.
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16.-17. května 2000
27. září 2000 

17,-18. ledna 2001

10.-11. května 2001

30.-31. srpna 2001

08.-09. listopadu 2001

25.-26. dubna 2002

12.-13. září 2002

23.-24. ledna 2003
28.-29. dubna 2003
18.-19. září 2003
13.-14. října 2003

13.-14. ledna 2005
21.-22. dubna 2005
29.-30. září 2005

09.-10. března 2006
20.-21. září 2006

22.-23. března 2007
září 2007
březen 2008

Seznámení s prioritními tématy tématické sítě
Vjezd do měst, regulace parkování a vjezdu, časová omeze-
ní vjezdu a podpora vymáhání
Optimalizovaná dodávková vozidla podle požadavků doprav-
ců a měst
Elektronický obchod a elektronická logistika mění dopravu 
ve městech
Doprava po železnici: Mizející příležitost nebo výzva pro 
města?
Poplatky za vjezd do měst a poplatky ve městech: Jaké jsou 
důsledky pro nákladní dopravu?
Směrný plán a podnikatelské modely pro městská distribuční 
centra
Úspěšné partnerství soukromého a veřejného sektoru (PPP) 
zlepšuje nákladní dopravu
Noční rozvoz: Další možnost rozvozu ve městech
Společný seminář BESTUFS - EPTR
ITS v nákladní dopravě ve městech
Strategie nákladní dopravy ve městech: Druh politiky nebo 
následování komplexní strategie?
Přístupy ke konsolidaci: koncepce a zkušenosti
Řešení poslední míle
Přeprava nákladů v malých a střeních městech: Přístupy, 
řešení a podmínky úspěchu
Logistika městského odpadu
Řízení nákladní dopravy ve městech firmami a orgány místní 
správy
Přístavní města a nákladní doprava
Zatím nestanoveno
Zatím nestanoveno

Brusel
Brusel

Turín

Haag

Drážďany

Ženeva

La Rochelle

Malaga

Budapešť
Dublin
Palmela
Maribor

Londýn
Norimberk
Kaposvar

Zurich
Vídeň

Gothenborg
Pobaltské státy
Španělsko

Semináře BESTUFS
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Statistická data, akvizice dat a analýza dat týkajících se nákladní dopravy ve městech
Vjezd do měst, regulace parkování a regulace doby vjezdu a podpora vymáhání 
Elektronický obchod a rozvoz nákladů ve městech (nákupy z domu)
Zpoplatnění pozemních komunikací a nákladní doprava ve městech
Překladiště ve městech (Urban Freight Platforms UFP)
Inteligentní transportní systémy (ITS)
Partnerství soukromého a veřejného sektoru (PPP)  v nákladní dopravě ve městech
Logistika přepravy odpadů ve městech
Experimenty a pobídky pro ekologická vozidla
Kontrola a vymáhání v nákladní dopravě ve městech
Systémy omezení vjezdu do měst

BESTUFS I  – BPH 1
BESTUFS I  – BPH 1
BESTUFS I  – BPH 2
BESTUFS I  – BPH 3
BESTUFS I  – BPH 3
BESTUFS I  – BPH 4
BESTUFS I  – BPH 4
BESTUFS II – BPH 1
BESTUFS II – BPH 1
BESTUFS II – BPH 2
BESTUFS II – BPH 2

Příručky BESTUFS, nejlepší příklady

Příručky nejlepších příkladů, prezentace a zápisy ze všech seminářů a konferencí, seznam kontaktů k této 
příručce, nástroj k vyhledání nejlepších příkladů, jakož i další materiály jsou dostupné na webové stránce 
BESTUFS www.bestufs.net (pouze v angličtině).
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Tým projektu BESTUFS

Stát

Německo
Velká Británie
Nizozemsko
Švýcarsko
Maďarsko
Česká republika
Francie
Velká Británie

Francie
Německo
Francie
Velká Británie
Itálie

Společnost

PTV AG
NEWRAIL
NEA
RappTrans
Transman
CDV
LET-ISH
Univ. of Westminster

Inrets 
Deutsche Post
Paris
Univ. of Westminster
IVECO

Křestní jméno

Dieter
Tom
Martin
Martin
Janos
Jana
Jean-Louis
Julian

Laetitia 
Peter
Laurence 
Garth
Francesco

Příjmení

Wild
Zunder
Quispel
Ruesch
Monigl
Vranova
Routhier
Allen

Dablanc 
Sonnabend
Douvin
Thorne
Massa

E-mail

dieter.wild@ptv.de
freight@zunder.org.uk
mqu@nea.nl
martin.ruesch@rapp.ch
transman@transman.hu
jana.vranova@cdv.cz
jean-louis.routhier@let.ish-lyon.cnrs.fr
allenj@westminster.ac.uk

laetitia.dablanc@inrets.fr
P.Sonnabend@DeutschePost.de
laurence.douvin@paris.fr
GT@garththorne.plus.com
francesco.massa@iveco.com

Kontakty sítě

Stát

Itálie
Španělsko
Řecko 
Dánsko
Švédsko 
Finsko
Belgie 
Irsko
Rakousko 
Litva 
Polsko 
Slovinsko 
Bulharsko 
Slovensko 
EU 
EU 
EU 
Austrálie 
Japonsko
Jižní Afrika 

Společnost

CSST 
PROINCA 
Trademco 
NTU 
CIT 
Poyry Infra
Stratec 
Trinity 
ECONSULT
VGTU 
ILIM 
Uni Maribor 
Bulfralog 
VUD 
POLIS 
UITP 
Eurocities 
University of Melbourne 
Kyoto University 
CSIR 

Křestní jméno

Giovanni 
Guillermo 
Iro 
Lars 
Stig 
Veli 
Eric 
Hugh 
Jürgen 
Algirdas 
Maciej 
Stane 
Vikenti 
Peter 
Sylvain 
Izaskun
Valérie 
Russell 
Eiichi 
Hans

Příjmení

Ruberti 
Montero 
Dimitriadou
Bentzen 
Franzen 
Himanen 
Monami 
Finlay 
Schrampf 
Sakalis 
Tumasz 
Bozicnik 
Spassov 
Zitnansky 
Haon 
Arenaza
Bénard 
Thompson
Taniguchi 
Ittman 

E-mail

giovanni.ruberti@csst.it
gmontero@proinca.com
idimitriadou@trademco.gr
ntu-aalborg@ntu.dk
stig.franzen@cit.chalmers.se
veli.himanen@kolumbus.fi
nvi@stratec.be
hugh.finlay@dit.ie
j.schrampf@econsult.at
algirs@ti.vtu.lt
Maciej.Tumasz@ilim.poznan.pl
stane.bozicnik@uni-mb.si
vspassov@vtu.bg
zitnansky@vudba.sk
shaon@polis-online.org
izaskun.arenaza@uitp.com
v.benard@eurocities.be
r.thompson@civag.unimelb.edu.au
taniguchi@kiban.kuciv.kyoto-u.ac.jp
hittmann@csir.co.za

Aktualizované kontaktní údaje najdete na www.bestufs.net

Administrativní centrum BESTUFS

NEA Transport research and training
P.O. Box 1969
2280 DZ Rijswijk
Nizozemsko

E-mail: bestufs@nea.nl 
Phone: +31 70 3988 356
Fax: +31 70 3988 426

Koordinace projektu BESTUFS 

PTV Planung Transport Verkehr AG
Stumpfstraße 1
76131 Karlsruhe
Německo

E-mail: dieter.wild@ptv.de
Phone: +49 721 9651 177
Fax: +49 721 9651 696

Tato metodická příručka vyjadřuje názory autorů. Společenství není zodpovědné za případné 

použití informací v ní obsažených.
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