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Anotace 

V současné době se setkávají spotřebitelé, kteří mají bydliště v hustě 
obydlených částech města, s problémem dostupnosti spotřebního zboží. Ta je 

v hustě obydleném městském prostředí všeobecně slabší, zatímco náklady na 

zboží jsou vyšší. Toto jsou důležité faktory pro přitažlivost městského 

životního stylu ve srovnání s výhodami většího prostoru pro život a blízkostí 

přírody příměstských oblastí. Zvýšení dostupnosti spotřebního zboží v centru 

města by mělo být rozhodujícím faktorem při podporování městského životního 
stylu, snižování uhlíkové stopy člověka, a zlepšování zdraví obyvatel města. 

V dnešní době je prakticky vše, co každý den konzumujeme, dodáváno na místo 

nákupu vozy poháněnými fosilními palivy. Inovativní řešení, která snižují 

uhlíkovou stopu dodávek do městských částí, byla již zkoušena, a vyžadují 
veřejnou finanční podporu. Vlády ani podniky všeobecně neměly velký úspěch 

při snaze, aby byly městské oblasti pro doručování zboží lépe přístupné. Již 

se objevily návrhy „nákladního potrubí“ jako způsobu řešení tohoto problému 

[1], ale žádný z nich nebyl úspěšně zaveden pro dodávky spotřebního zboží v 

rozsahu celého města. 

Tento podnikatelský koncept je navrhnut tak, aby nabízel realistický způsob 

implementace systému, který může dodávat spotřební zboží do měst rychlostí, 

která je konkurenceschopná ve srovnání s kamionovou dopravou a zároveň 

představuje nový způsob odvozu odpadu z centra města. 

Hlavní myšlenkou je zavést „kombinovaný systém poslední míle“, který bude 

provozovat dodávky paletami a kontejnery s rozměry palet do center měst, a 

zároveň odvážet odpad z městských center do sběrných míst mimo město. Cílem 

je vytvořit podnikatelský plán, který ukáže ekonomickou proveditelnost 

vybudování tohoto systému, a jeho konkurenceschopnost vůči aktuálním režimům 

dodávání zboží. Technické specifikace v prostudované literatuře naznačují, 

že systém je proveditelný, je třeba ale dále je zkoumat, jakmile bude 

myšlenka více rozvinuta. 

Praha, hlavní město České republiky, je navrhována jako potenciální místo 
pro umístění tohoto systému, vzhledem ke svému velkému aktivnímu městskému 

jádru a možnosti budování systému, ve kterém se prvním zákazníkem stává 

společnost věnující se odvozu městského odpadu, která v závodě umístěném 

pouhých 9 km od centra města zpracovává odpad na energetické využití. 

Koncept, jak bude systém provozován, je znázorněn na následujícím diagramu:  



 

 

 

Centrem města by vedlo směrem k terminálu potrubí a malé nákladní vozíky na 

elektrický pohon podobné těm, které se používají na letišti pro manipulaci 

se zavazadly, by prováděly konečnou dodávku do maloobchodních prodejen a 
mohly by být používány i pro sběr kontejnerů velikosti palet s odpadem. 

Terminál bude mít velký stupeň automatizace pro snížení nákladů na 

manipulaci. Model znázorňující koncept terminálu v centru města je vidět na 

následujícím obrázku: 

 

Takto vybudovaný systém by mohl být financován spolu s dopravou zajišťující 

odvoz odpadu, a postupně budováno podnikání s rozvozem spotřebního zboží, 

které bude dávat speditérům možnost využívat službu a budovat svůj 

dodavatelský řetězec kolem jejího provozu. 

Tento systém by odklonil nákladní dopravu z ulic města do podzemního systému, 

který by mohl být poháněn elektricky, s konečnou dodávkou zboží prováděnou 

elektrickými vozíky. Dopad, jaký by toto mohlo mít na strukturu města, by 

mohl být obrovský, pokud se ukáže, že je systém méně nákladný než současné 

náklady na dodávky do příměstských oblastí. Dalším krokem jsou rozsáhlé 

konzultace se zúčastněnými stranami v Praze, jako jsou například Pražské 

služby (firma zabývající se městským odpadem), České dráhy, a velcí 

přepravci, jako je PPL (partner DHL v České republice). Kalkulace nákladů 

systému a odhad nákladní dopravy by byly cílem počátečních konzultací za 

účelem odhadu ekonomické proveditelnosti projektu.  


