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TÉMA: Quo vadis, městská logistiko?                              
 

 

1. Úvod  

Růst pokračuje. I když trh s balíky nebude v nadcházejících měsících růst tak rychle jako v 

minulých měsících, služby KEP čelí vzhledem k objemu zásilek výzvě. Jak bude vypadat poslední 

míle v budoucnu? Například v roce 2050? 

 

2. Řešení můžete hledat i ve sci-fi filmech 

„Jsem přesvědčen, že naše současné projekty používají pouze přechodovou technologii,“ říká 

Rainer Kiehl, manažer pro logistiku ve společnosti UPS. Pro rok 2050 by si mohl představit 

doručení, které dnes známe ze sci-fi románů nebo filmů. „Nemyslím si, že pak budou ještě 

jezdit auta pro doručování balíků,“ říká Kiehl. „Budou nalezeny jiné způsoby, například 

prostřednictvím vzduchových nebo zásobovacích šachet. Balík je transportován přímo do 

budovy. Podobně jako systém Hyperloop, jen menší“.  

 

3. Variabilita řešení 

To, že poslední míle by se měla obejít bez fosilních paliv za necelých 30 let, to je to, na čem se 

služby KEP shodují. Přesto je konkurence se svými budoucími scénáři poněkud zdrženlivější. 

Podle Gerda Sebera, manažera pro udržitelnost a městskou logistiku společnosti DPD, bude 

elektromobilita v budoucnu hrát důležitou roli. Stejně jako flexibilita. „Doufejme, že budou k 

dispozici i řešení specifická pro centrum města.“ 

„Mám na mysli například modulární systémy, které umožňují přepravu standardizovaných 

kontejnerů s různými vozidly. Pevné body dodání navíc do značné míry vystřídají doručování k 

domovním dveřím“.  



 

 

Ředitel pro rozvoj poslední hole společnosti Hermes, Alexander Reddehase, je přesvědčen, že 

objem balíků v budoucnu změní trh. „Předpokládám, že se na trh dostanou noví hráči. A u těch 

největších si dokážu představit, že do roku 2050 dojde k té či oné konsolidaci.  

Které společnosti by se mohly sloučit, ale Reddehase nechce říct. Také šéf GLS v Německu Karl 

Pfaff se domnívá, že poslední míle se výrazně změní. Například díky novým technologiím, jako 

je 3D tisk. Tak by mohly být náhradní díly a celé skupiny zboží vyráběny lokálně a na vyžádání. 

Podle jeho názoru budou lokálně dostupné i další produkty. S použitím velkých dočasných 

skladů by mohly být dodány okamžitě nebo následující den. Jedná se o koncept, který Amazon 

na mnoha místech realizuje již dnes. 

To, že doručovací roboti jednoho dne nahradí lidi, Pfaff nevidí. „Myslím, že tu máme tendenci 

někdy podceňovat složitost,“ říká šéf GLS v Německu. Schody na prahu nebo různé poštovní a 

balíkové schránky nejsou pro lidi problém, ale pro robota ano. Přesto si Pfaff dokáže 

představit, že stále více, například autonomně jedoucích strojů, bude lidem i při doručování 

pomáhat.  

 

4. Podpora od městské správy 

Ale ještě více než budoucnost poslední míle zaměstnává KEP poskytovatele služeb přítomnost 

v doručování. Řešení dnešních problémů totiž musí být neprodleně implementována, aby se i 

v následujících letech udržely úspěchy dneška. Pro Sebera je jednou z největších překážek pro 

balíkové služby „rostoucí regulace, zejména v centrech měst. Takže nejen kolem ekologických 

zón a specifikací pohonné techniky, ale také rostoucí počet oblastí, ve kterých smíme jezdit 

pouze v určitých časech a za zvláštních podmínek.“  

Existují oblasti v centrech měst, kde se doručovatelé balíků již téměř nemohou chovat „v 

souladu s pravidly“, například při parkování. „Ve skutečnosti existují komunikace, kde je jen 

jeden zbylý jízdní pruh a v něm v nejhorším případě jede autobus,“ říká Seber. Pokud tedy 

musí řidič zastavit v jednosměrné ulici, často zablokuje veškerý provoz. Rainer Kiehl, manažer 



 

 

pro městskou logistiku UPS, s tím nemůže než souhlasit. „Velkou část pracovní doby s 

nákladním vozidlem vyplňuje vyhledávání parkovacích míst,“ říká a dodává: „Náklaďák je však 

při množství zásilek do centra města nepostradatelný.“ 

Jakkoli vyzývavá je pandemie covid-19 a rychlý růst internetového obchodu, podle Kiehla 

znovu rozdmýchala debatu kolem poslední míle. „Městská logistika a on-line obchod byly před 

koronou každodenním problémem bez velkého vývoje. O všech tématech se diskutovalo už 

několikrát. Ale nyní, s rychlým vývojem, jsou diskuse znovu na stole,“ říká logistik.  

Vzhledem k boomu balíků v posledních měsících si ale každý uvědomuje, že potřebujeme nová 

řešení. Ale i on vidí zásadní problém s doručováním na poslední míli v tom, že neexistují 

jednotná řešení nebo dohody mezi poskytovateli služeb a obcemi. Nakládací zóna, mikrohuby 

nebo jiné přístupy by byly možné téměř všude. Jediné kontaktní místo pro tyto projekty by 

však mohlo existovat jen zřídka. 

„Máme mnoho kuchařů u sporáku, ale žádného šéfkuchaře ve městě,“ říká Kiehl. „My 

[společnosti KEP] potřebujeme rozhraní s podniky a správou. Pokud je v této pozici někdo, kdo 

zná materii a možná dokonce pochází z logistiky, ale zároveň má dobré propojení na město, 

pak se některé věci realizují rychleji,“ říká. Seber je na tom podobně. Prostory pro logistiku v 

centru města jsou těžké najít a často příliš drahé. „Přáním by bylo, aby tyto plochy byly 

zahrnuty do plánu rozvoje čtvrtí a bydlení,“ říká. Avšak služby KEP mají doručovat zboží i v 

těchto oblastech.  

 

5. Doručování se zelenou stopou  

Udržitelnost na poslední míli je stále důležitější pro služby KEP i obce. „Domnívám se, že i v 

budoucnu se budeme muset ještě více zabývat otázkou uhlíkové neutrality a klimaticky 

neutrální přepravy a že po nich bude také větší poptávka,“ říká pan Reddehase z Hermes. Jeho 

konkurenti to vidí stejně. Podle Thomase Schneidera, provozního ředitele divize Post & Paket 

Deutschland deutsche Post DHL, není jeho realizace triviální. „Celková potřeba investic do 



 

 

udržitelnosti je značná. Mnoho podniků v našem oboru ještě nedokáže přesně odhadnout, 

jaké finanční náklady je třeba vynaložit, aby logistika byla bez emisí CO2,“ dodává Schneider. 

DHL chce v letošním roce do doručovací flotily integrovat například 4000 čistě elektrických 

streetscooterů. 

K ekologičtějšímu doručování balíků však mohou přispět i méně zjevná opatření. Stejně jako 

Live-Tracking, které zvyšuje kvótu prvního doručení. „Příjemce vidí, kdy bude zásilka přibližně 

doručena. Tím se zvyšuje pravděpodobnost, že doručovatel potká zákazníka i doma,“ 

vysvětluje provozní ředitel DHL. „Alternativně má zákazník možnost přesměrovat svou zásilku 

ještě v krátkém předstihu a určit například úložné místo pro zásilku.“ 

 

6. Vzhůru na kolo 

„Transportér, nebo snad v budoucnu e-transportér, bude ještě dlouho nejproduktivnějším 

doručovacím prostředkem volby. Déle, než si myslíme,“ říká Pfaff. A politici i zákazníci by 

neměli zapomínat na to, že balíkové služby představují jen 5 až 7 % obchodního styku. Kromě 

toho „je třeba si uvědomit, kolik osobní dopravy může doručovací vozidlo, které je naloženo 

180 až 200 balíky, nahradit,“ dodává Pfaff.  

Také nákladní kolo hraje důležitou roli při dekarbonizaci na poslední míli; i zde však existují 

hranice. Tento způsob doručování se totiž může podařit jen tehdy, pokud je v centrech měst 

dostatek decentralizovaných překladišť. Ale plochy pro takzvaná mikrodepa jsou vzácné a 

velmi drahé, jak uvádějí zástupci DPD a UPS. 

Kromě toho nákladní kola, která jsou v současné době na trhu, nejsou určena pro všechny 

možné oblasti použití. Podle UPS Manageru totiž všichni výrobci nabízejí víceméně stejné 

nastavení. „V současné době existuje řada dodavatelů nákladních jízdních kol nebo přívěsů, 

ale vývoj [velikosti boxu] zůstává na jedné úrovni,“ říká Kiehl. „Obvykle mluvíme o krabici s 

maximálním objemem nákladového prostoru 2 m3.“ 

 



 

 

7. Spolupráce nebo konkurence 

Dalším stavebním kamenem zeleného dodavatelského řetězce je doručování do balíkových 

výdejen nebo schrán. S rostoucím množstvím zásilek roste i hustota obsluhy, vysvětluje 

Reddehase. Pokud se balíky nedoručují k domovním dveřím, ale do sběrných míst, zvyšuje se 

tím míra prvního doručení a snižuje se počet zastávek. Sdílení polohy a infrastruktury však není 

řešením pro většinu služeb KEP. „Máme více než 2 600 poboček, tzv. doručovací základny, pro 

doručování dopisů a svazků v Německu a pak ještě asi 250 poboček jen pro balíky,“ říká 

Schneider ze společnosti DHL. „Nevěřím, že se nám podaří získat větší formu spolupráce s 

ostatními dodavateli. To by bylo příliš složité a nemělo by to v této věci velký vliv. Seber také 

nevěří v řešení WhiteLabel na trhu, ale dokáže si představit jiné formy spolupráce a sdílení 

zdrojů. Podniky by například mohly sdílet místa, pokud je potřebují v různou denní dobu. 

Existuje možná čistá doručovací služba B2C, která je na cestách spíše odpoledne, zatímco 

doručovací služba B2B doručuje spíše dopoledne,“ vysvětluje DPDManager. „A pak jsou tu 

služby, které jezdí jen v noci. To je také oblast, ve které vidím velký potenciál. 

 

8. Závěr  

Zdá se, že pouze šéf GLS v Německu je otevřenější myšlence společných řešení. „Podle mého 

názoru je k tomu, aby systém fungoval, zapotřebí přístup White-label. Protože pokud ve velké 

obytné čtvrti vedle sebe stojí pět, šest různých barevných systémů schrán (Locker), pak to není 

zrovna efektivní,“ říká Pfaff.  

Že tento druh spolupráce (zatím) nefungují, vidíme na příkladu Parcellock. Společnému 

podniku DPD a Hermes (a na začátku také GLS) byla před několika týdny zastavena činnost s 

odůvodněním, že cílů rozvoje nebylo dosaženo. V reakci na to Pfaff dodává: „U White Labelu 

myslím ještě o krok dál. To znamená, že tyto společnosti jsou nezávislé na poskytovatelích 

balíkových služeb, a trh se proto pohybuje jinak než my.“ 
 

 



 

 

Konec IV. čísla 

 

 

Příjemné pokračování jara vám přeje Redakce SZ SSL 

 

Nesouhlasíme s ruskou válečnou akcí proti Ukrajině!  


