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ANOTACE 

Bakalářská práce se zaměřuje na aplikaci konceptu city logistiky do vybraného města. Práce 

obsahuje teoretickou charakteristiku city logistiky. Ve druhé kapitole jsou analyzovány 

současné přístupy k city logistice v České republice a v zahraničí. Analytická část práce se 

zaměřuje na problémy city logistiky ve vybraném městě, kterým je hlavní město Běloruska  

– Minsk. Součástí třetí kapitoly je návrh aplikace konceptu city logistiky v Minsku. 
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TITLE 

The application of city logistics’ concept to the selected city 

ANNOTATION 

The bachelor thesis focuses on the application of city logistics’ concept to the selected city.  

The thesis contains theoretical characteristics of city logistics. The second chapter analyzes 

the current approaches of city logistics in the Czech Republic and abroad. The analytical part 

focuses on problems of city logistics the selected city, which is the capital city of Belarus - 

Minsk. Part of the third chapter is the proposal for applying the concept of city logistics in 

Minsk. 
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ÚVOD 

Na celém světě je možné pozorovat neustálý růst počtu obyvatel žijících ve městech. 

V současné době dochází k rozvoji městských aglomerací, což s sebou přináší větší 

požadavky na zajištění kvalitní dopravní obslužnosti a na vybudování nových dopravních 

komunikací.  

Nejzávažnější problémy pro obyvatele měst způsobuje vysoká intenzita silniční 

dopravy. Silniční doprava s sebou přináší negativní důsledky (hluk, vibrace, exhalace, 

znečistění atmosféry apod.), které přináší další problémy, kterými může být zhoršující se stav 

životního prostředí ve městě a s tím spojené snížení kvality života obyvatel. 

Nejen ve městech neustále narůstá intenzita nákladní i individuální automobilové 

dopravy. Časté dopravní kongesce zhoršují dopravní situaci ve městech, prodlužují dojezdové 

časy a tím znepříjemňují život místním obyvatelům. Dále dopravní situaci ve městech 

komplikují dopravní nehody a nedostatek parkovacích ploch. Moderní města mají velké 

potíže při řešení mobility obyvatel. Jedním z přístupů, který hledá nové možnosti, jak 

dosáhnout zlepšení dopravní situace ve městě, a tím zvýšit kvalitu života obyvatel, je city 

logistika. 

Сity logistika je způsob, jak řešit zlepšení dopravní situace ve velkých městech 

a aglomeracích. Řešení dopravních problémů, souvisejících se zlepšením stavu životního 

prostředí a zvýšením kvality života obyvatel, je možné pomocí koncepce Smart City. Chytré 

prvky a technologie, implementované v rámci city logistiky, zvyšují efektivnost fungování 

celého systému jako celku. Chytrá parkoviště, placení parkovacího místa pomocí mobilního 

telefonu a chytré lavičky s bezdrátovým připojením na internet jsou některé ze smart prvků, 

které jsou v dnešní době přizpůsobené ke každodennímu životu obyvatel ve městech. 

Přístupy city logistiky pro řešení problémů budou aplikované, v rámci třetí kapitoly 

práce, na město Minsk, což je hlavní, největší a zároveň průmyslové město Běloruska, které 

se nachází v centru země. Dopravní problémy v Minsku zhoršují stav životního prostředí  

a snižují spokojenost obyvatela jejich kvalitu života. V dnešní době v Minsku žije přibližně 

dva miliony obyvatel, což s sebou přináší mnoho dopravních komplikací.  

Cílem bakalářské práce je, na základě analýzy současných přístupů k city logistice, 

navrhnout aplikaci konceptu city logistiky pro hlavní město Běloruska – Minsk. V rámci 

analytické části práce budou definovány problémy v oblasti city logistiky v Minsku. Tyto 

problémy budou řešeny v návrhové části bakalářské práce nejen pomocí smart technologií, ale 

i s využitím jiných přístupů používaných v rámci city logistiky.  
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1 CHARAKTERISTIKA CITY LOGISTIKY 

První kapitola se zabývá historickým kontextem rozvoje měst zaměřenou především 

na problematiku city logistiky. Klade při tom důraz na její rozvoj, základní dělení, jednotlivé 

cíle a úkoly až po její dopady na kvalitu života či životní prostředí. Kromě toho kapitola 

vysvětluje provázanost city logistiky s koncepcí Smart City a její úlohu v rozvoji měst a jejich 

infrastruktury. 

1.1 Teorie urbánního rozvoje  

Historie měla velký vliv na rozvoj měst podle Voženílka a Strakoše (2009). Dále 

autoři uvádějí, že vývoj společnosti v průběhu posledního století způsobil rozvoj dopravy 

a migraci obyvatelstva. Historický vývoj měst měl dle autorů vliv na jejich postupný rozvoj, 

a to především v oblasti obrany. Obyvatelé se dle autorů z důvodu válek koncentrovali 

v blízkosti středověkých hradů, čímž vznikala centra s úzkými uličkami a malými domky.  

19. a 20. století přineslo velký nárůst počtu měst s vysokým stupněm rozvoje, který 

dle Pernici (2004) začal od nejrozvinutějších zemí a pokračoval do dalších zemí světa. Dále 

autor uvádí, že s rozvojem měst silně souvisí vědecká disciplína urbanizmus. Urbanizmus dle 

autora je souhrn různých metod a postupů, které jsou zaměřeny na tvorbu osídlení obyvatel ve 

městě. Díky teorii urbánního rozvoje podle autora od šedesátých let velká města přestávají 

růst a objevují se symptomy dekoncentrace.  

V teorii urbánního rozvoje existují podle Ouředníčka (2000) čtyři fáze formování 

lidského osídlení:  

 první fáze je urbanizace, 

 druhá fáze je suburbanizace, 

 třetí fáze je desurbanizace, 

 čtvrtá fáze je reurbanizace. 

Urbanizace – vývoj urbanizace začal podle Ouředníčka (2000) z důvodu 

nadbytečného počtu zaměstnanců v zemědělství. Pernica (2004) doplňuje myšlenku vznikem 

průmyslového města, v blízkosti jehož centra jsou rozmístěny továrny. Rozvoj dopravy 

probíhal, dle autora, podél hlavních komunikací města, čímž vzniká jeho hvězdicové 

uspořádání.  

Suburbanizace – tato fáze je podle Pernici (2004) spojená s útlumem průmyslu 

v centru města a s rozvojem montážních hal ve větších vzdálenostech od centra města. 

Z důvodu rozšiřování průmyslových oblastí do okrajových částí měst vzniklo větší nároky na 
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dopravní obslužnost nově zastavěných oblastí města. Ouředníček (2000) v této souvislosti 

píše o rozvoji železniční dopravy a stavbách trolejbusových tratí.  

Desurbanizace – fáze je podle Pernici (2004) charakteristická menšími podniky 

poměrně vzdálenými od center měst. Podniky, a s nimi i obyvatelstvo, migrují do menších 

sídel a následně dochází také k přesunu služeb blíže k obyvatelstvu. V této fázi uvádí 

Ouředníček (2000) nárůst objemů přepravních výkonů, města začínají být dopravně přetížená 

a zvyšují se požadavky obyvatel na parkovací plochy. Následkem je dle Pernici (2004) 

výrazné zhoršení životního prostředí. Migrace obyvatelstva z center měst narůstá, což s sebou 

přináší sociální problémy a kriminalitu podle autora.   

Reurbanizace – probíhá podle Pernici (2004) u měst, která jsou centrem nových 

technologií. U těchto měst dochází k revitalizaci center. Ouředníček (2000) doplňuje, že v této 

fázi město zlepšuje svoji image, zlepšuje kvalitu veřejných a zdravotních služeb a vytváří 

pozemní komunikace pro chodce. 

Fáze suburbanizace převládá v praxi, uvádí Pernica (2004). Surburbanizace dle autora 

souvisí s poklesem zalidnění a s počátkem rozvoje obchodních, logistických a průmyslových 

parků v okolí měst. 

Dnes jsou aglomerace podle Katse (2015) budovány cestou urbanizace, která vytvoří 

komfortní úroveň života obyvatel. Rozvoj satelitních měst je podle Sheina a Ryazantseva 

(2012) podmiňujícím faktorem rozvoje aglomerací. Satelitní město, uvádí Vertinskaya (2013), 

je město, které se nachází vedle většího města a navzájem spolu spolupracují. Spolupráce 

měst podle autorky spočívá v jediné koncepci sociální a dopravní infrastruktury. Autorka 

zdůrazňuje, že v satelitních městech musí existovat výhody oproti velkým městům a velká 

pozornost je kladena na ochranu životního prostředí.  

1.2 Definice city logistiky 

V dnešní době je v moderních městech řešení problému spokojenosti obyvatel 

poměrně složité, uvádí Chernyak a Konyukhov (2014). Velký růst motorizace a urbanizace 

s sebou přináší dopravní a ekologické problémy, které řeší city logistika.   

Je možné vyslovit řadu definic pojmu city logistika. Jedna z posledních a nejnovějších 

verzí pojmu city logistiky je definice Kizima a Selezneva (2012), že city logistika je souhrn 

procesů v rámci logistického systému města v souladu s potřebami obyvatel a s požadavky 

ochrany životního prostředí, s přihlédnutím k tomu, že město má za hlavní cíl uspokojení 

potřeb svých obyvatel. 
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Dále je možné se v literatuře setkat i se staršími definicemi city logistiky: 

Voženílek a Strakoš (2009) uvádí, že: “City Logistica je proces optimalizace 

logistických a dopravních procesů na území města za účasti soukromých společností 

a podpory informačních systémů. V logistice je doprava nositelem hmotného toku. City 

Logistics zahrnuje přepravu zboží a materiálů, provozování vnitřního systému dopravy, 

obsluhu skladů a obchodní sítě, dopravní obsluhu malých a středních podniků a osobní 

dopravu.”  

Podle Crainica (2008) pojem city logistiky, zdůrazňuje nutnost systémového pohledu 

na otázky související s pohybem zboží v rámci městské oblasti, to znamená, že se jedná 

a systém, vyznačující se optimalizovanou konsolidací vytížení různých dopravců a zasilatelů 

v rámci stejných vozidel a koordinací nákladu a činností přepravy uvnitř města. 

Pernica (2004, s. 1264) používá tuto definici: „City logistika je definována jako 

oprávněné stanovení požadavků v městské dopravě při zohlednění ekologických požadavků 

a rámcových ekonomických podmínek.” 

1.3 Cíle a úkoly city logistiky 

Podle Pernici (2004) byly cíle city logistiky definovány ještě ve 20. století 

prezidentem Evropské logistické asociace H. J. Bendlem. Dle autora jsou cíle následující: 

 obsahem materiálových toků musí být veškeré položky, které jsou nezbytné v rámci 

logistického plánování, 

 všechno musí být doručeno v množství, ve kterém bylo objednáno, 

 materiálový tok musí plynout podle ustaveného programu do místa určení, 

 objednávky musí dosáhnout místa určení v přesně ustanovený čas, 

 objednávky musí garantovat určitou kvalitu, 

 zaměstnanci musí pracovat v souladu s definovanými parametry, 

 realizace procesů v logistickém řetězci musí probíhat s nejnižšími náklady, 

 musí dojít k rychle změně plánu, pří vznikajících problémech během sledování 

a porovnávání procesu, 

 všechny materiálové toky musí být zaregistrované a průběžně vyhodnocované.  

Úkoly city logistiky byly zformulovány podle Chernyaka a Konyukhove (2014), kdy 

je zásadní spojení města jako celku, zdokonalení a zvýšení intenzity městské dopravy, 

využívaní city logistiky všemi organizacemi města, snížení emisí oxidu uhličitého (dále CO2) 

a zlepšení úrovně životního prostředí ve městě, vylepšení materiálových toků ve městě, 
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kvalitní vzdělávání, vysoká úroveň zdravotnictví a přijetí kulturního využívání volného času 

obyvatelstvem.  

Další úkoly city logistiky uvádí Ajtbahin (2016), kterými jsou správná volba místa při 

stavbě skladu ve městě, zlepšení dopravní infrastruktury s nižší intenzitou dopravních 

kongescí a užívaní ekologických vozidel při pohybu ve městě. 

1.4 Modely city logistiky 

Modely city logistiky klasifikuje Pernica (2004) takto: 

 německý model, 

 nizozemský model, 

 monacký model. 

První model je německý model – tento model je podle autora založen na společné 

aktivitě soukromého sektoru a města s cílem poskytovat logistické služby, které mají za úkol 

zajistit, zdokonalit a organizovat obsluhu města na vyšším stupni.  

Další model je podle autora nizozemský model – kdy dopravce, aby mohl poskytovat 

logistické služby, musí splnit řadu kritérií (hmotnost vozidel, využití kapacity vozidel, 

ekologické normy) a následně získá licenci k obsluze města. Dále autor uvádí, že tento model 

má výhody i nevýhody. Největší nevýhoda podle autora spočívá v tom, že dopravce je 

povinen získat licenci, což je složitý proces, následně může omezený výběr dopravců způsobit 

začátek monopolu.  

Poslední model, který popisuje Pernica (2004), je monacký model, který je založen na 

„gateways“. „Gateways je místo, kde dochází k fyzickému sloučení jednotlivých zásilek 

a k synchronizaci jejich dalšího toku.“ podle Pernici (2004, s. 1268). Gateways podle autora 

může spravovat jak soukromý poskytovatel, tak státní organizace na základě koncese, kterou 

vydává město. Vozidla o celkové hmotnosti nad osm tun přijedou do „gateways“, kde vyloží 

zásilky, uvádí autor, a dále je převáží ekologičtější vozidlo. Podniky nepřispívají na náklady 

na provoz gateways, hradí je město nebo kraj s podílem poskytovatele logistických služeb, 

dodává autor. V tomto modelu není garantovaný zájem soukromého sektoru, jak zdůrazňuje 

autor.    

1.5 Vztah mezi city logistikou a kvalitou života 

Každým rokem se počet obyvatel ve městech zvyšuje, uvádí Wirkowski a Kiba-Janiak 

(2012). Dále autoři zdůrazňují, že s vyšším počtem obyvatel ve městech se také zvyšuje počet 

různých organizací a podniků. Obyvatelé se začínají setkávat s každodenními problémy, které 
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jsou, jak autoři uvádí, například: špatná kvalita dopraní infrastruktury, velké množství 

osobních a nákladních automobilů, nízký počet míst na parkování, zvyšuje se i doba 

přemístění obyvatel po městě a zhoršuje se bezpečnost populace. Následně tyto problémy 

negativně ovlivňují kvalitu života.  

Kiba-Janiak a Cheba (2010) tvrdí, že v literatuře je možné najít spoustu definic kvality 

života obyvatel, ale každý autor uvádí vlastní faktory, které mají vliv na kvalitu života 

obyvatelstva. Mezi faktory, které ovlivňují kvalitu života obyvatel, autoři řadí: rodinný život, 

zdravotní stav, sousedské vztahy, přátele, rodinu, úroveň aktivity, možnosti zaměstnání a tak 

dále. Podle autorů ještě může být kvalita života ovlivněna kvalitou zboží a služeb, nabídkou 

potravin v obchodě, vzděláváním a pocitem bezpečí.  

Dnes je nejdůležitějším faktorem kvality života čas uvádí Kiba-Janiak a Cheba (2010). 

Se zvýšením počtu automobilů, tvrdí autoři, se zvyšuje doba pohybu ve městě od domu do 

zaměstnání nebo od sídliště do centra. Pro obyvatele není snadné dostat se spokojeně a včas 

do centra, dlouhodobé kongesce vedou ke snížení kvality života obyvatelstva, zdůrazňují 

autoři. A právě takové problémy řeší podle autoru city logistika.  

City logistika může dosáhnout úspěchu podle Wirkowski a Kiba-Janiak (2012). Pokud 

se zaměří na tři oblasti: 

 první oblastí je mobilita, 

 druhou oblastí je udržitelnost, 

 třetí oblastí je životaschopnost. 

Mobilita je založena podle Wirkowski a Kiba-Janiak (2012) na vyhledávání 

rovnováhy mezi dostatečnou dopravní kapacitou a snížením intenzity dopravy. Jonkis (2011) 

tvrdí, že mobilita hraje důležitou roli ve stanovení dopravních toků, ve volbě správného 

dopravního prostředku a míst ke skladování ve městě. Udržitelnost spočívá v úspoře energií 

a ochraně životního prostředí, podle Wirkowski a Kiba-Janiak (2012). Myšlenku doplňují 

Yiftachel a Hedgcock (1993) tím, že udržitelnost musí být založena nejen na ochraně 

životního prostředí, ale také na zlepšení v oblasti komplexního plánování celé aglomerace. 

Životoschopnost podle Wirkowski a Kiba-Janiak (2012) se týká kvality života obyvatel 

města (například zdraví, klid a bezpečnost). 

Na obrázku číslo 1 je vidět vztah mezi city logistikou a kvalitou života. Z tohoto 

obrázku vyplývá, že určitá oblast city logistiky řeší danou oblast kvality života. Při řešení 

těchto to oblastí city logistiky je možné dospět ke zlepšení životní úrovně obyvatel ve městě.  
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Obrázek 1 Vztah mezi city logistikou a kvalitou života (Wirkowski a Kiba-Janiak, 2012)  

1.6 Problémy city logistiky a jejich řešení  

Jedním z problémů city logistiky je podle Dragana et al. (2012) nedostatečný počet 

parkovacích míst. Dnes jsou parkovací plochy z důvodu vysoké míry využívání individuální 

automobilové dopravy velmi vytížené, což nutí města řešit otázku nedostatku dalších 

parkovacích míst pro automobily, uvádí autoři. Problém s parkováním může nastat nejen 

u individuální automobilové dopravy, ale i u cyklistické dopravy, uvádí Kutáček (2003). 

Tento problém může být ovlivňujícím faktorem při rozhodování obyvatel používat určitý druh 

dopravy.  

Za další problém Dragan et al. (2012) považují dopravní kongesce. Vznikající 

dopravní přetíženost podle autorů vede k dopravním kongescím, které negativně ovlivňují 

mobilitu obyvatel v rámci města.   

Dále se města, podle Dragana et al. (2012), potýkají se špatnou organizací veřejné 

dopravy. Autoři spatřují tento problém ve špatném využití všech dopravních systémů. 

Problematické jsou linky, které jsou ekonomicky nevýhodné a nesprávně využívají kapacitu 

vozového parku dopravních podniků v dopravní špičce. Rouwendal a Rietveld (1994) spatřují 

hlavní problémy dopravních podniků ve špatné organizaci linek v rámci velkých měst, která 

vede ke zbytečnému prodlužování jízdních dob městské hromadné dopravy.  

Dalším problémem je životní prostředí a ekologická situace ve městě, tvrdí Dragan et 

al. (2012). Velký vliv na zhoršující se ekologickou situaci ve městě má podle Pamsheva 

a Prilepskaje (2016) neustále se zvyšující intenzita individuální automobilové dopravy. 
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Následující problémem v city logistiky je podle Dragana et al. (2012) zvyšující se 

počet dopravních nehod. Kromě dopravních nehod Tatarintsev et al. (2013) uvádějí také 

výbuchy v továrnách a nehody související s leteckým provozem (letiště v blízkosti měst). 

Posledním problémem je podle Dragana et al. (2012) nákladní doprava ve městě. 

Využití a počet nákladní dopravy ve městech roste, píše Kocherga, Zyranov a Chashatupyan 

(2012), což s sebou nese nutnost optimalizace dopravních toků ve městech.  

Problémy city logistiky je možné řešit s využitím různých metod, které představili 

Dragan et al. (2012). Podle autorů se jedná například o zlepšení kvality dopravy a dopravních 

sítí, vytvoření distribučních center, optimalizaci provozu pro cyklisty, dále pak využívaní 

integrovaných systémů dopravy, optimalizaci počtu parkovišť, aplikaci systému Park and 

Ride a informační centrum dopravního systému.  

City logistika, podle Nováka (2017), řeší nejen problémy města, ale i tok materiálu 

a zboží ve městě. Autor tvrdí, že existují dva způsoby optimalizace toku zboží, kterými jsou 

„Gateways“ a Hub and Spoke. Cigáneková (2007) uvádí, že systém Hub and Spoke je 

logistická technologie, která spočívá ve shromažďování zásilek na speciálním místě 

a následné přepravě těchto zásilek k přejímatelům, kteří doručí zásilky konečným 

spotřebitelům. 

 Moderní město musí řešit, jak zabezpečit ochranu životního prostředí, píše Selezneva 

a Gorbunova (2013), kdy může pomoci například výstavba nových cyklostezek.  

   Integrované dopravní systémy, podle Ježka (2010), začínají využívat velká města.  

V rámci integrovaného dopravního systému, jak uvádí autor, existují vazby mezi různými 

druhy dopravy, které umožňují bezproblémovou návaznost mezi jednotlivými druhy dopravy 

a také dochází ke sjednocení tarifu. 

Idris et al. (2009) zdůrazňují rozvoj smart parkovišť. Smart parkoviště jsou podle 

autorů vhodná pro operátory parkovišť, řidiče a pro životní prostředí. Autoři tvrdí, že systém 

je založen na tom, že řidič nemusí jezdit po celém městě a dlouho hledat místo pro 

zaparkování automobilu. Dále autoři píší, že pomocí systému smart parking řidič rychle zjist í 

informace o volném místě na parkování, čímž ušetří čas a sníží emise produkované vozidlem.  

Vytvoření informačního centra dopravního systému podle Dragana et al. (2012) 

spočívá v optimalizaci a kontrole intenzity dopravy, v zabezpečení bezpečného provozu, ve 

sdělování aktuálních informací všem účastníkům dopravy na pozemních komunikacích 

o intenzitě provozu nebo o mimořádných situacích či regulování semaforů.  
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1.7 Životní prostředí a city logistika 

V současné době je problematika životního prostředí řešena nejen na vědecké úrovni, 

ale i na úrovni politické, píše Pernica (2004). S pomocí médií se problematika dostala i do 

povědomí široké veřejnosti, což ovšem přináší řešení problémů spíše na lokální úrovni, které 

se týkají každodenního života obyvatel. Za takové problémy Pernica (2004) považuje hluk, 

vibrace či emise vznikající provozem.  

„Životní prostředí je obecně definováno jako prostor, který svými vlastnostmi 

a podmínkami umožňuje všem organizmům žít, vyvíjet se a rozmnožovat, přičemž vztahy mezi 

tímto prostorem a organismy jsou oboustranné“ (Pernica, 2004, s. 1290). 

Je důležité uskutečňovat city logistiku s využitím ekologických vozidel, uvádí 

Tamagawa, Taniguchi a Yamada (2010), protože klasické nákladní vozidlo má horší vliv na 

životní prostředí.  Největším problémem při modelování přepravy nákladu je to, že city 

logistika musí počítat s názorem každé zainteresované strany. Za takové strany autoři 

považují dopravce, přepravce, obyvatele, správce a provozovatele pozemních komunikací atd.  

Cempírek a Císařová (2013) si také myslí, že velký počet vozidel na pozemních 

komunikacích má špatný vliv na životní prostředí. A uvádí to jako základní problém city 

logistiky. Zhuravskaya (2015) píše, že dnes provozovaná vozidla, která mají špatný vliv na 

životní prostředí a na lidské zdraví, by měla být vyměněna za ekologická a bezpečná vozidla. 

Největší negativní vliv, podle autorky, přináší silniční doprava a nejmenší železniční doprava. 

Dále autorka tvrdí, že během jednoho dne ve městě jezdí tisíce aut, což nepřispívá k ekologii 

ve městě a zhoršuje to zdraví obyvatel. V průměru za 1 000 kilometrů automobil spotřebuje 

roční normu kyslíku pro člověka, zdůrazňuje Zhuravskaya (2015) a „na oplátku“ obyvatelům 

vytváří oxidy uhlíku, oxidy dusíku a různé jedovaté směsi. To potvrzuje Drdla (2014), který 

tvrdí, že růst počtu dopravních prostředků ve městě vyvolává zvýšení vibrací, exhalací 

a hluku.    

V logistice zajímá přeprava nákladů významnou roli, tvrdí Sidora (2017). Doprava 

přináší obyvatelům dle autora hluk, vibrace a emise z dopravních prostředků. Podle autora lze 

snížit špatný vliv na životní prostředí pomocí používání stlačeného nebo zkapalněného 

zemního plynu jako paliva pro dopravní prostředky. V současné době je to náročný proces, 

protože čerpací stanice, jak uvádí autor, se zatím vyskytují pouze zřídka.   

V literatuře je možné na téma životního prostředí nalézt také definici zelené logistiky. 

Podle Florova (2016) je zelená logistika založena na užití ekologicky přejímatelnách  

technologií. Pomocí alternativních metod, kterými je používaní jiných druhů pohonných hmot 

(plyn, vodík), se dá dosáhnout zlepšení v oblasti zelené logistiky ve městě. Fokin (2008) tvrdí, 
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že znečištění ovzduší má negativní vliv na zdraví obyvatel. Následkem toho se podle autora 

zvyšuje pravděpodobnost častějšího onemocnění u populace. K problematice životního 

prostředí Larionov (2009) píše, že nevyhovující ekologický stav ve městě způsobují 

průmyslové zóny, zvláště chemický průmysl, stavební průmysl a průmysl energetický. Dále 

autor uvádí, že ve velkých městech se zhoršuje kvalita pitné vody, což ovlivňuje spokojenost 

obyvatel.  

Kapustina (2016) uvádí, že Mezinárodní organizace Tata Consultancy Services 

navrhla schéma životního cyklu výrobku s jeho působením na životní prostředí. Na obrázku 

2 je znázorněn tento cyklus výrobku. Autorka tvrdí, že od vzniku výrobku a jeho zužitkování, 

na kterém se v rámci zelené logistiky používají technologie, které snižují znečištění vody 

a ovzduší, recykluje se odpad z výroby a používání ekologicky vhodných vozidel může vést 

ke snížení negativního vlivu na životní prostředí.  

 

Obrázek 2 Životní cyklus výrobku (Kapustina, 2016)  

1.8  Dopravní systémy city logistiky 

Přemísťování po městě začíná být složitější, uvádí Kauf (2010). Obyvatelé měst tráví 

podle autora spoustu času v městské hromadné dopravě nebo v individuální automobilové 

dopravě. Dopravní systémy city logistiky musí podle autora podporovat mobilitu obyvatel 

snižovat celkovou dobu přemístění, dále optimalizovat dobu prostojů na křižovatkách a dobu 

čekání v dopravních kongescích. 

Drdla (2014) uvádí nepřímé nástroje preference městské hromadné dopravy, mezi 

které řadí systémy jako Park and Ride, Bike and Ride a Kiss and Ride (viz další podkapitoly). 

1.8.1 Park and Ride 

Systém Park and Ride je podle Adamce et al. (2008) založen na tom, že obyvatelé 

pomocí individuální automobilové dopravy přijedou na speciální parkoviště, tzv. záchytné 

parkoviště. Zde dle autora dále přestoupí na městskou hromadnou dopravu a dojedou až do 
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cílového místa. Kojnova, Stolarova a Stenina (2016) konstatovaly, že záchytná parkoviště se 

nacházejí v blízkosti stanic metra nebo zastávek veřejné hromadné dopravy.   

Výhody systému Park and Ride uvádí Kauf (2010), jedná se o: 

 snížení dopravních kongescí, což je způsobeno tím, že prostředky veřejné hromadné 

dopravy mají vetší kapacitu než automobily,  

 zlepšení stavu životního prostředí ve městě, protože individuální automobilová 

doprava z hlediska dopravních módů je největším znečišťovatelem životního 

prostředí, 

 snížení spotřeby pohonných hmot, které souvisí se snížením počtu dopravních 

kongescí. Největší spotřeba paliv nastává při čekání v dopravních kongescích,    

Nevýhody systému Park and Ride spatřují Kojnova, Stolarova a Stenina (2016) v tom, 

že ne každý obyvatel města považuje veřejnou hromadnou dopravu za nejlepší způsob 

dopravy v rámci města. Na obrázku číslo 3 je možné vidět dopravní značku systému Park and 

Ride. 

 

Obrázek 3 Dopravní značka Park and Ride (Buček, 2009) 

1.8.2 Bike and Ride 

Systém Bike and Ride považují Martinek a Galatík (2010a), za sjednocení veřejné 

dopravy s dopravou cyklistickou, kde obyvatel města dojede na kole k zastávce a přestoupí na 

veřejnou dopravu a pokračuje v cestě. Cyklisté nemohou nechat kolo kdekoliv u konečných 

nebo přestupních zastávek, jak zdůrazňují Adamcev et al. (2008), proto systém Bike and Ride 

zabezpečuje parkování kol ve speciálních domech nebo stojanech.   

Výhody systému Bike and Ride zmiňují Martinek a Galatík (2010a) a jedná se o: 

 velkou kapacitu míst na parkovišť, 

 zlepšení životního stavu obyvatel, 

 zlepšení stavu životního prostředí ve městě, 

 rychlost, protože ujet na kole dva kilometry je časové rychlejší, než ujet stejné dva 

kilometry autobusem. 
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Mezi nevýhody systému Bike and Ride, jak uvádí Adamec et al. (2008) patří, že 

některým obyvatelům jízda na kole způsobuje velkou fyzickou zátěž. Dalšími nevýhodami 

mohou být vysoké náklady na údržbu, provozní a stavební náklady, jak píší Martinek 

a Galatík (2010a). Systém Bike and Ride je vždy označen dopravní značkou, která je 

znázorněná na obrázku číslo 4.   

 

Obrázek 4 Dopravní značka Bike and Ride (The city of Grande prairie, 2017) 

V rámci konceptu Bike and Ride jsou velmi často využívány, v blízkosti autobusových 

i vlakových nádraží, velkokapacitní parkovací domy, jak zdůrazňuje Holek (2018). Zpravidla 

se jedná o velké dvanáctihranné budovy, které se jmenují Bike Tower. Autor uvádí, že podle 

manažerky produktu ČD Bike Jitky Kocyanové, umožňuje Bike Tower pro cyklisty rychlou  

a bezpečnou úschovu jízdních kol. Cyklověž je vybavená kamerami, které sledují 24 hodin 

denně všechna kola, která jsou pojištěná.  

1.8.3 Kiss and Ride 

Další systém (Kiss and Ride) popisuje Kopylova (2016) jako rychlý způsob přestupu 

mezi individuální automobilovou dopravou a veřejnou dopravou. Tento systém je podle 

autorky založen na tom, že řidič přiveze cestujícího k zástavce (popřípadě k nádraží), která je 

označena dopravní značkou „K+R“, kde cestující vystoupí a řidič odjíždí dál, přičemž 

cestující bude ve své cestě pokračovat pomocí veřejné dopravy. Dopravní označení systému 

Kiss and Ride je znázorněno na obrázku číslo 5. 

 

Obrázek 5 Dopravní značka Kiss and Ride (autorka) 
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Dalším možným systémem je dle Zeleného (2007) parkoviště typu „P+G“ (Park and 

Ride, zaparkuj a jed). Systém nevyužívá služeb městské hromadné dopravy, ale cestující 

pokračují po zaparkování automobilu dále pěšky, jak uvádí autor. 

1.9 Smart city  

Dnes Smart City, jak píše Malysheva a Patienko (2014), představuje město 

s infrastrukturou založenou na využití nových „smart“ technologií s cílem účelně využít 

energie a zlepšit životní prostředí města. Infrastruktura smart city, podle Ganina (2014), 

zvyšuje bezpečnost obyvatel a ovlivňuje náklady spojené s životním prostředím. Pomocí 

společného fungování inženýrských a dopravních sítí je zlehčována práce nejen dispečerům, 

kteří jsou tak schopni řešit problémy rychle, správně a efektivně, ale také ostatním 

uživatelům. Golenkova, Shagbazan a Stepanova (2017) doplňují definici tím, že při aplikaci 

koncepce Smart City, správa města získává mnoho informací. Autoři tvrdí, že správa tyto 

informace získává pomocí videokamer, senzorů a dalších informačních technologií. Takové 

informace poskytují data o pohybu ve městě, o zajišťování bezpečnosti ve městě či 

o dostupnosti veřejných služeb. 

Yarosh (2014) uvádí základní předpoklady pro vývoj smart city, kterými jsou: 

 obyvatelé města se snaží zlepšit svůj život a trávit více času s dětmi či zvyšovat svou 

intelektuální úroveň, 

 stav ekologie a ochrany životního prostředí nevyhovuje populaci, 

 lokální samospráva připravuje strategii rozvoje města, 

 pokračující růst počtu obyvatel. 

Podle Argunova (2016) je koncepce Smart City založena na následujících bodech: 

smart ekonomika, smart mobilita, smart obyvatelstvo, smart životní prostředí, smart život 

a smart správa.  

Smart ekonomika – za smart ekonomiku Argunova (2016) považuje takovou 

ekonomiku, která používá ve svém hospodaření informační technologie. Vinod Kumar 

a Dahiya (2017) konstatují, že smart ekonomika rozvíjí nejen hospodaření, ale i inovační 

strategie v kultuře a v architektuře. Město se smart ekonomikou by potenciálně měli chtít 

navštěvovat  

i obyvatelé jiných měst. 

Smart mobilita – spočívá podle Argunova (2016) v užití různých nových 

a inovačních technologií, které pomáhají řídit provoz ve městě a poskytovat obyvatelům 

informace o dopravních kongescích. Smart mobilita je podle Vinod Kumar a Dahiya (2017) 
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založena na dalších možnostech, jako je zajištění volného pohybu lidem na invalidním 

vozíku, založení integrovaného dopravního systému a vytvoření sítě cyklostezek.  

Smart obyvatelstvo – jsou obyvatelé města, podle Argunova (2016), kteří mají 

vysokou úroveň vzdělání a aktivně spolupracují na strategii rozvoje města. Vinod Kumar 

a Dahiya (2017) doplňují definice tím, že smart obyvatelstvo vede zdravý životní styl. 

Smart životní prostředí – Vinod Kumar a Dahiya (2017) uvádí, že nedílnou součástí 

smart životního prostředí jsou veřejně přístupné zelené louky ve městě, velký výběr míst 

k odpočinku pro obyvatele různých věkových skupin, udržování ekologicky příznivého stavu, 

čištění odpadních vod a snižování plýtvání vodou a energiemi.  

Smart život – Vanod Kumor a Dahiya (2017) do něho zahrnuje vysokou úroveň 

vysokých škol, zdravotnických institucí a kulturních zařízení (divadel, kin atd.). Autor dále 

zdůrazňuje potřebu chránit historii a kulturu města, zvyšovat bezpečnost obyvatel, snahy 

o zlepšení životního stylu populace, organizaci koncertů a různých zábavních akcí 

a zlepšování estetické stránky města.  

Smart správa – představuje podle Argunova (2016) delegování pravomocí, jakožto 

základ sociálních interakcí ve smart city, které zároveň slouží pro přechod poznávacích  

a hodnotových systémů mezi státem a občanem. Vinod Kumar a Dahiya (2017) uvádí další 

charakteristické vlastnosti pro smart správu, kterými jsou zlepšení kvality poskytovaných 

služeb městem a perspektivní strategii města. 

Yarosh (2014) rozšiřuje koncepci smart city smart domem a smart plochou. Pod smart 

plochou se rozumí inovační technologie na ulicích a pozemních komunikacích. Další položku 

ve Smart City uvádí Tochomirov (2011) – smart money. Smart money  je schopnost 

platebních systémů fungovat na celém světě. Smart dům je podle Basil (2012) soubor 

nových technologií, které pomáhají obyvatelům smart domů v každodenním životě. Za 

takovou pomoc autor považuje různé aplikace pro výzkum prostředí, dohled nad elektrickými 

spotřebiči a kontakt s venkovním prostředím. 

Podle názoru Vinod Kumar a Dahiya (2017), celá koncepce Smart City navzájem 

interaguje a spolupůsobí, čímž dochází k synergickému efektu a podpoře celého systému jeho 

dílčími částmi navzájem. Největší souvztažnost patří ke smart obyvatelstvu. Právě na smart 

obyvatelstvu bude záležet rozvoj koncepce Smart City. Autoři názorně představují vzájemný 

vztah koncepce Smart City na obrázku 6. 
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Obrázek 6 Vzájemný vztah koncepce Smart City (Vinod Kumar a Dahiya, 2017)  

1.10 Shrnutí charakteristiky city logistiky 

Urbanizmus zkoumá různé metody tvorby osídlení ve městech. Teorie urbánního 

rozvoje zahrnuje čtyři fáze: urbanizace, suburbanizace, desurbanizace a reurbanizace. 

V dnešní době je dominantní fáze suburbanizace. Rychlý rozvoj měst způsobuje růst migrace 

a s tím vznikající dopravní problémy nejen v rámci města. Rostoucí počet obyvatel, špatná 

organizace dopravy a další problémy donutily samosprávy řešit tyto problémy. 

Problémy ve městě, které souvisí s urbanizmem, řeší city logistika. City logistika si 

stanovuje různé cíle a úkoly, po jejichž dosažení se zlepšuje kvalita života obyvatel a stav 

životního prostředí ve městě. Využívání ekologičtějších dopravních prostředků, založení 

„gateways“ a dalších dopravních systémů, pomáhá dosáhnout určené cíle city logistiky.  

Koncepce city logistiky může byt realizovaná s pomocí koncepce Smart City, která 

v sobě zahrnuje smart ekonomiku, smart mobilitu, smart obyvatelstvo, smart životní prostředí, 

smart život a další oblasti. Uvedené body podporují myšlenku zlepšit kvalitu života obyvatel 

ve městě a zlepšit stav životního prostředí.  
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2 ANALÝZA SOUČASNÝCH PŘÍSTUPŮ K CITY 

LOGISTICE 

Tato kapitola se bude zabývat analýzou současného přístupu k city logistice 

a koncepcí Smart City jak v České republice, tak i v zahraničí. Dále bude analyzována 

současná situace city logistiky a Smart City v hlavním městě Běloruska Minsku.  

2.1 Přístupy k city logistice v České republice  

V současné době se v České republice rozšiřuje koncepce city logistiky a koncepce 

Smart City. Velká a malá města se snaží ulehčit život svým obyvatelům pomocí různých 

moderních technologií a zlepšit životní prostředí ve městě.  

2.1.1 Rozvoj cyklistické dopravy 

Technická správa komunikací hlavního města Prahy (2016) uvádí, že v roce 2016 

u obchodního centra Chodov vzniklo nové parkoviště pro jízdní kola− uzamykatelný 

cyklobox, který je znázorněn na obrázku číslo 7. Uzamykatelné cykloboxy byly podle 

Martinka a Galatíka (2010) realizovány v roce 2010 také v České Třebové. Takové cykloboxy 

byly také rozmístěny v Uherském Hradišti, uvádí Kordovaník (2014). Podle autora, 

místostarosta Uherského Hradiště Zdeněk Procházka říká, že boxy jsou bezplatné a snižují 

riziko krádeží kol. Dolejší (2013) píše, že cyklobox v Uherském Hradišti plánuje město 

zrealizovat u vlakového nádraží, později na autobusovém nádraží a u aquaparku. 

 

Obrázek 7 Cyklobox (cyklostojan, 2018) 

Technická správa komunikací hlavního města Prahy (2016) v ročence uvádí informace 

o dalších nových otevřených cyklostezkách po celé Praze. Přeprava kol v Praze v rámci 

Přeprava jízdních kol je v Praze v rámci Pražské integrované dopravy (PID) možná zdarma 

pomocí metra, tramvají mimo dopravní špičku, vlaků a autobusů na lince 147 a v Airport 

expressu, píše Technická správa komunikací (2016). Rozmístění parkovišť „B+R“ (Bike and 

Ride, kombinace veřejnou dopravy s dopravou cyklistickou) v Praze je zobrazeno v příloze A. 
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V Liberci se chystá služba bike sharingu, která bude realizovaná v roce 2018, uvádí 

Sůra (2017). Pomocí této služby, jak uvádí autor, budou obyvatelé města nebo turisté moci 

využívat kolo zcela zadarmo nebo za malý poplatek. Taková služba už existuje v Praze od 

roku 2014, uvádí informační portál metro (2016). Město Olomouc podle Štědré (2016), také 

podporuje projekt Rekola. Na informačním portálu statutárního města Olomouc autor dále 

píše o tom, že zájemci se po odeslání SMS zprávy (Služba krátkých textových zpráv, Short 

message services) odemkne kolo zadáním kódu, které na konci cesty zaparkuje a zamkne. 

Záleský (2017) uvádí, že v Hradci Králové startuje nový projekt BajklAzyl. Tento 

projekt podle autora pomáhá obyvatelům města zajišťovat údržbu kol na principu veřejné 

dílny. Autor dále zdůrazňuje, že projekt Rekola funguje také v Brně, Českých Budějovicích 

a Teplicích. Informační portál aktuálně (2017a) píše, že v Praze je realizován nový projekt 

bike sharingu činské společnosti Ofo, která je velkým konkurentem projektu Rekola.  

Výsledky soutěže cykloBAROMETR 2017 měst České republiky podle internetové 

stránky cyklobarometr(2017) vyhrál Hradec Králové, druhá je Olomouc a třetí jsou 

Pardubice.   

Dnes se na území České republiky je možné setkat s Bike Tower. Cyklisté mohou 

využívat cyklověž podle Holka (2018) ve městech Třinec, Přerov, Pardubice, Lysá nad 

Labem a v Hradci Králové.  Zanedlouho podle autora začne stavba dalších Bike Tower 

v Trutnově,  Poděbradech, Litoměřicích, Kolíně, Hodoníně, Břeclavi a v Šumperku. Bike 

Tower v Pardubicích je zobrazen v příloze B.  

2.1.2 Realizace zachycených parkovišť 

Informační portál Pražské integrované dopravy (PID) píše, že Praha má 11 záchytných 

parkovišť Park and Ride. Záchytná parkoviště se podle portálu nachází u stanic metra Černý 

Most, Nádraží Holešovice, Depo Hostivař, Ládví, Letňany, Nové Butovice, Opatov, Praha-

Radotín, Rajská zahrada, Skalka a Zličín. V Praze, jak píše informační portál Pražské 

integrované dopravy (PID), jsou parkoviště systému „P+R“ (Park and Ride, zaparkuj a jeď) 

zpoplatněná, ale také zdarma. Mapa s označenými P+R parkovišti je znázorněna v příloze C. 

Hromková (2017) uvádí, že v dnešní době se připravuje v Brně stavba záchytných 

parkovišť Park and Ride. Podle statutárního města Brna (2014) do roku 2020 bude v Brně 

realizováno sedm projektů stavby parkovišť P+R, a do roku 2030 dalších pět projektů. 

V Brně, jak dále uvádí autor, je také v plánu stavět tři parkoviště typu P+G do roku 2030. 
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Ostravští řidiči už dnes mohou na svých cestách potkat dopravní značku P+R, uvádí 

Koziolová (2016). Parkoviště Park and Ride se podle autorky nacházejí u hlavního nádraží 

a u nádraží ve Svinově.   

V Praze, uvádí českatelevize (2012), rodiče bojují za umístění dopravní značky Kiss 

and Ride u mateřských škol. Podle autora, rodiče nemají kam zaparkovat svá vozidla, když 

potřebují rychle odvézt své dítě do školky. Dále autor uvádí, že takový problém je nejen 

v Praze, ale po celé republice.   

V Pardubicích u nádraží se nachází dopravní značka Kiss and Ride, která zde byla 

instalována po rekonstrukci hlavního železničního nádraží. V Brně je parkoviště Kiss and 

Ride podle Havlíka (2016) umístěno u brněnského nádraží.  

V dnešní době je na území České republiky málo míst, kde je možné spatřit dopravní 

značku Kiss and Ride, a pokud se už někde nachází, tak řidiči často neznají význam této 

značky. Obyvatelé měst dnes mohou vidět ještě jednu dopravní značku, která umožňuje 

zaparkovat vlastní automobil na 30 minut zdarma. Označení této dopravní značky je 

znázorněno v příloze D.  

2.1.3 Městská hromadní doprava 

Podle Rambouskové (2017), Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. (dále 

DPMHK) podepsal kontrakt o dodání elektrobusů. Dále autorka píše, že dodávky budou 

rozděleny na etapy, kdy první dodávka elektrobusů bude už v červnu roku 2018. Jak uvádí 

internetový časopis Československý dopravák (2015), DPMHK má k dispozici dva 

elektrobusy od společnosti SOR a jeden od Škody Electric. Webová stránka dopravního 

podniku města Hradce Králové (2016) sděluje, že v autobusech městské hromadné dopravy je 

možné platit platební kartou za jízdné.  

Hranice na Přerovsku, podle webové stránky českatelevize (2017), provozují od 

listopadu roku 2017 městskou hromadnou dopravu jen autobusy s elektrickým pohonem. 

K vybavení elektobusů, uvádí Nuc (2017), přibude možnost platit platební kartou a připojení 

na Wi-Fi (Wireless Fidelity, bezdrátový internet).  

V Olomouci začínají testovat elektrobus, uvádí Kovaříková a Zuntych (2015). 

Náměstek Jakubec podle autorů říká, že elektrobusy v Olomouci budou zavádět místo 

současných autobusů podle jejich stáří. Dopravní podnik města Olomouce, uvádí Poláček 

(2016), získal dotace, za které zakoupí osm nízkopodlažních tramvají a jeden elektrobus. 

V autobusech cestující mohou nově, podle Kovaříkové (2017a), platit jízdenky pomocí 

platební karty přímo v autobusu.  
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Náhrada dieselových autobusů za deset elektrobusů proběhla ve městě Třinec, uvádí 

Štalmach (2017). Starostka Třince Věra Palkovská podle autora říká, že hlavní důvod ke 

změně byla ekologie, a do budoucna se chystají nahradit více autobusů. Na linkách v Třinci, 

uvádí Československý dopravák (2017a), budou jezdit elektrobusy od společnosti Škoda 

Electric. Moderní způsob placení jízdného bezkontaktní platební kartou, podle Wojnara 

(2017) je v Třinci již uskutečňován.  

Ani hlavní město Praha nezůstává pozadu. Hlavní město Praha pokračuje v testování 

elektrobusů, uvádí Šafhauser (2016). Elektrobus v Praze podle autora jezdí ve všední dny na 

lince 213 a o víkendu na lince 163. Tento elektobus se podle Jana Barchánka, uvádí autor, 

nabíjí na konečné zástavce. Dopravní podnik hlavního města Prahy (2017) na konci srpna 

rozhodl o testování elektrobusu na lince Palmovka – Letňany s dynamickým dobíjením.  

Také v Českých Budějovicích je možné se setkat s elektrobusy, kde mají jedenáct 

nových elektrobusů, píše elektronický časopis Československý dopravák (2017b). 

Elektrobusy budou podle autora vyrobené společností Škoda Electric.  

V Plzni, podle internetové stránky škoda (2016), byl oslaven rok od zahájení testování 

elektrobusu typu Škoda Perun. Vedoucí projektu Škoda Electric Pavel Kuch říká, podle 

webové stránky škoda.cz, že za tento rok se podařilo vyřešit spoustu problémů v provozu 

a doufá, že vozidlo bude úspěšné i v dalších částech republiky.   

2.1.4 Smart City 

Smart Praha realizuje množství projektů, tvrdí webová stránka smartprague (2017). 

Praha realizuje projekty v oblasti zlepšení životního prostředí, udržení vysoké kvality života, 

mobility, turistiky, optimalizace svozu odpadů, bezpečnosti a chytrých budov, popisuje 

smartprague.eu.   

Koncepce Smart City Brno je podle statutárního města Brna (2017) rozdělená na tři 

základní pilíře. První pilíř, jak uvádí portál, je kvalita života, která v sobě zahrnuje životní 

styl, kvalitu života, životní prostředí a zdravotnictví. Následujícím pilířem, jak uvádí 

informační portál, jsou zdroje (mobilita, energetika a stavebnictví). Posledním pilířem je 

správa, která spočívá ve vzdělávání, bezpečnosti, udržitelnosti a v nových technologiích, 

konstatuje portál města Brna. Koncepce Smart City Brno je zobrazena v příloze E. 

Hradec Králové připravuje koncepci Smart City podle Karla (2013), která zahrnuje 

další vize. Podle autora mezi ně patří: udržitelný rozvoj města, zaměření na životní prostředí 

a dobrá komunikace obyvatel s veřejnou správou. Koncepce Smart City má podle autora tři 

oblasti. První oblast je podle autora konektivita (příklady autor uvádí jak Wi-Fi v městské 
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hromadné dopravě, tak evidenci uzavírek či on-line rezervaci služeb Magistrátu města. 

Druhou oblastí je doprava (autor dále uvádí příklady jako preferenci městské hromadné 

dopravy, podporu dalších druhů dopravy a zlepšení denního provozu na pozemních 

komunikacích ve městě). Třetí oblastí je energetika (optimalizace spotřeby energie, zlepšení 

životního prostředí a snížení rozpočtu města na energie)uvádí autor. Koncepce Chytrého 

Hradce Králové je znázorněná v příloze F. 

Nejen města mají připravenou koncepci Smart City, ale také kraje. Například 

Královéhradecký kraj. Centrum investic, rozvoje a inovací (2017) uvádí, že Smart Region 

v sobě zahrnuje chytré přístupy s moderními technologiemi v rámci kraje. Koncepce podle 

autora spočívá v aktivní komunikaci se všemi sektory města (veřejný, neziskový a soukromý).  

Koncepce Smart City v Pardubicích podle strategického plánu (2017) uvádí šest 

oblastí. Podle autora jsou oblastmi: mobilita, doprava, energetika, informační technologie, 

služby a oblast sociální, kulturní a sportovní. Ve strategickém plánu Smart City města 

Pardubice autoři uvádějí, že se připravuje výstavba dobíjecích stanic České energetické 

závody (dále ČEZ), rozvoj městské, nemotorové a individuální dopravy, smart parkování, 

bike sharing, car sparing a další. V příloze G je mapa dobíjecích stanic ČEZ a v příloze H je 

mapa stanovišť  bike sharing.  

2.1.5 Logistická centra 

Systém Hub and Spoke v dnešní době realizuje MD Logistika podle oficiální webové 

stránky MD Logistiky (2017), která zásobuje mraženým zbožím prodejny Billa ve velkých 

městech. Společnost Pall Ex podle webové stránky společnosti hledá obchodní partnery 

v České republice, se kterými by mohla vybudovat velkou distribuční sít v rámci systému 

Hub and Spoke.  

V současně době je možné téměř v každém městě setkat s dopravní značkou s nápisem 

průmyslová zóna. Dle informačního portálu Magistrátu města Pardubice (2018) se 

v Pardubicích nachází promyslová zóna ve Starých Čívicích. Dále Regionální Informační 

servis (2016) tvrdí, že v Pardubickém krajise nachází devět průmyslových zón. Například, 

v Přeloučiči a v dalších městech, uvádí autor. V Jihomoravském kraji je rozmístěno devět 

průmyslových zón podle autora (Brno – Blučina, Břeclav – Poštorná, Hodonín – Nesyt 

a další). 
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2.1.6 Další přístupy k city logistice a Smart City v České republice 

V Břeclavi, dle Haráka (2014), je vybudován v rámci integrované dopravy autobusový 

terminál hrana-hrana, který je umístěn v těsné blízkosti  prvního nástupiště i železniční 

stanice. Terminál hrana-hrana je znázorněn na obrázku číslo 8. 

V Mikulově v rámci koncepce Smart City byla vybudována chytrá lavička. Hrabal 

(2017) tvrdí, že v Mikulově stojí chytrá lavička u základní školy, kdy místo bylo vybráno 

podle výsledku ankety. Chytrá lavička se solárním nabíjením je zobrazena v příloze CH. Další 

chytré lavičky jsou v Blatnu a Lípě, jak uvádí Janko (2017), dále v Olomouci, tvrdí 

Kovaříková (2017b), v Opavě, uvádí Motlová (2017) a v Českých Budějovicích, píše 

Zemanová (2017).  

V Kolíně, podle Koubského (2016), v poslední době řeší město problémy s dopravou. 

Jedním z řešení problému je podle autora chytré parkování. Schéma fungování chytrého 

parkování je v příloze I.  

 

Obrázek 8 Terminál hrana-hrana v Břeclavi (autorka) 

Dalším přístupem je spojování měst do aglomerací v rámci České republiky. Hlavními 

cíli Hradecko – Pardubické aglomerace je dle informačního portálu Integrované územní 

investice (2014) podpora životního prostředí, podpora vzdělávaní a také zaměření se na 

kulturní oblast. V České republice existují i další aglomerace, tvrdí Magistrát města 

Pardubice. Dle autora například Pražská, Brněnská, Ostravská, Plzeňská, Hradecko-

pardubická, Ústecko-chomutovská a Olomoucká.  

Satelitní města obklopila Prahu, píše Sotona (2010). Dle Holuba (2014) jsou další 

satelitní města rozmístěna v okolí Brna, Českých Budějovic a Plzně.   
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2.2 Přístupy k city logistice v zahraničí 

City logistika a koncepce Smart City je využívaná v řadě významných zemí po celém 

světě. Jedním z důležitých, literaturou uváděných, průkopníků této problematiky je například 

Singapur, který je známý využíváním moderních technologií. S přístupy city logistiky a Smart 

City se však lze setkat i v dalších městech, která jsou uvedena v následujících podkapitolách.  

2.2.1 Singapur (Republika Singapur) 

Singapur v dnešní době realizuje koncepci Smart Nature, uvádí Degtereva (2017). Ve 

městě jsou dle autorky rozmístěny snímače, které monitorují spotřebu vody a elektřiny, dále 

se využívá systém pro řízení odpadu či solární panely. V bytech obyvatel Singapuru, jak píše 

autorka, jsou nainstalované senzory, které sledují pohyb důchodců a při jistých problémech je 

systém schopen poslat oznámení do nemocnice a blízkým příbuzným. Trunina (2016) tvrdí, 

že od dvacátého pátého srpna roku 2016 obyvatelé města Singapur mají možnost využívat 

služby bezpilotního taxi. Dále v rámci koncepce Smart City Singapur budou v roce 2022, dle 

Gogoladze (2017), na silnicích města jezdit bezpilotní autobusy. Dnešní řidiči autobusů však 

svou práci neztratí, bezpilotní autobusy pouze zlepší a doplní stávající dopravní infrastrukturu 

uvádí autor.  

2.2.2 Fudžisawa (Japonsko)  

V chytrém městě Fudžisawa je všechno rozmístěno tak, aby se obyvatelé města cítili 

co nejpohodlněji a zároveň aby město šetřilo elektrickou energii a přírodní zdroje, uvádí 

Belkin (2014). Například, jak tvrdí autor, ulice mezi domy jsou umístěny tak, aby v létě 

obyvatelé mohli cítit lehký chladný mořský vánek a aby mohli vypínat na noc klimatizaci, což 

uspoří velké množství elektrické energie. Dále autor uvádí další moderní technologie, které se 

ve městě také vyskytují, jako solární panely na střeše domů, které v autonomním režimu 

vydrží 3 dny a chytrá televize, která je sama schopna regulovat ostrost obrazovky podle 

osvětlení v pokoji. Bude možnost nechat si nainstalovat speciální osvětlení v domě, které 

mění barvu žárovky na teplou barvu večer nebo studenou barvu ráno, uvádí autor.  

2.2.3 Songdo (Korejská republika) 

Obyvatelé města Songdo dle Manzhula (2017) s pomocí aplikace, která funguje 

v režimu offline mohou ovládat všechny procesy v domě, od osvětlení až po klimatizaci. Ve 

městě je instalována moderní technologie s takzvanou odpadovou šachtou, která vysává 

odpad a třídí jej, uvádí autor. Oblast dopravy v koncepci Smart Songdu, popisuje Panasenko 

(2015) a říká, že cestování po městě je možné bez aut. Ve městě je rychlá městská dráha 



31 

a vysoká kvalita i velká rozšířenost cyklostezek píše autor. Další možností, tvrdí autor, budou 

elektromobily, které mají parkování zdarma a nabíjecí stanice se nachází po celém městě. 

2.2.4 Jin-čchuan (Čínská lidová republika) 

V čínském městě Jin-čchuan, tvrdí Baynazarov (2016a), si mohou obyvatelé koupit 

jídlo přes mobilní aplikaci a vyzvednout si ho v centrálních chladicích boxech. Obrovské 

úložiště je dle autora lednice, která vydá objednávku po zadání speciálního kódu. Další 

zajímavostí, jak tvrdí autor je to, že odpadní koše mají solární panely a když je koš plný, 

městské služby dostanou zprávu o tom, že mají přijet a odvézt odpad. Ve městě Jin-čchuan je 

tvář obyvatele zároveň jeho bankovní kartou, píše Patrovksý (2016). Dle autora, si obyvatelé 

města nemusí kupovat jízdenku, protože při nástupu do prostředku městské hromadné 

dopravy je nainstalovaný software schopen poznat tvář cestujících. Takový způsob platby za 

autobus, píše autor, zrychluje nástup cestujících a zabezpečuje platbu všech pasažérů. Při 

vyřizování dotazů na radnici, dle autora, budou obyvatelé komunikovat pomocí hologramu 

a při načtení  QR (Quick Response Code, čárový kód) se obyvatelé mohou dozvědět odpovědi 

na často kladené otázky. 

2.2.5 Masdar (Spojené Arabské Emiráty) 

Masdar je město, dle Kavalíka (2011), kam je zakázán vjezd automobilem. Život 

v Masdaru bude způsoben pomoci energií slunce, větru a vody, tvrdí Krutiš (2016). Zdrojem 

elektřiny ve městě, jak uvádí autor, je solární elektrárna a také zde není možné narazit na 

žádný kohoutek ani vypínač světla. Všechno dle autora bude fungovat pomocí senzorů, které 

zabezpečí regulaci spotřeby vody a elektřiny. Přemístění obyvatel po městě, podle Degterevé 

(2017), bude realizováno pomocí bezpilotní ekologické dopravy pod názvem Osobní rychlá 

přeprava.  

2.2.6 Moskva (Ruská federace) 

V hlavním městě Ruské federace podle Kalyukova (2017) budou vybudována 

speciální pakovací místa pro elektromobily, na kterých bude možno elektromobil dobýt. 

Starosta Moskvy Maksim Likustov dle autorka tvrdí, že parkovací místa pro elektromobily 

budou zdarma a bude stanoven zákaz parkování pro normální auta na těchto vyhrazených 

místech. Dnes se v Moskvě nachází sedm parkovišť pro elektromobily, dále je bude možné 

potkat na ulicích Moskvy častěji, uvádí autor.  

Informační portál Moskevských parkovišť (2017) ukazuje v režimu online obsazenost 

parkovišť typu P+R v rámci Moskvy. Také obyvatelé nebo turisti mohou najít na portálu 
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tarify za parkování automobilu v Moskvě. Další výhoda portálu je v tom, že je zde uvedený 

seznam parkovišť P+R na mapě Moskvy. Dle portálu je v Moskvě dvacet dva parkovišť typu 

Park and Ride. Internetový portál Moskevských parkovišť (2017) uvádí, že každý obyvatel 

Moskvy může používat mobilní aplikaci parkovišť Moskvy, která umožňuje rychlé placení 

parkovného.  

Dalším prvkem v oblasti city logistiky v Moskvě jsou dvoupatrové ekologické 

turistické autobusy podle Dovlatovy (2015). Obyvatelé Moskvy dle Hinčice (2018) budou 

moct využívat ke svým cestám nové elektrobusy. Na konci roku 2017, podle autora, Moskva 

vypsala tři výběrová řízení na dodávku 300 elektobusů.  

2.2.7 Berlín (Spolková republika Německo) 

Bike sharing v Německu je populární záležitostí. V centru města je možné potkat řadu 

různých společností, které půjčují kola a to jak přímo obyvatelům Berlína, tak i turistům. 

Příkladem je organizace Next bike, jejíž kola jsou znázorněny na obrázku číslo 9. Next bike 

uvádí, že při výpůjčce stačí pouze požádat o kód pro odemknutí kola, půjčit si ho a následně 

vrátit na stanoviště next bike a kolo uzamknout.  

 
Obrázek 9 Bike sharing v Berlínu (autorka) 

Městská dráha, dle informačního portálu S-bahn Berlín má patnáct linek, které spojují 

všechny části města. Podle autora existují stanice, které umožňují přestup cestujících              

z S-Bahnu do U-Bahnu. Jízdenky na městskou dráhu je možno zakoupit v terminálech na 

každé stanice. Městská dráha umožňuje dojet přímo na letiště, což je velkou výhodou           

S-Bahnu. Znázornění tras vlaků městské dráhy S-Bahn je na obrázku číslo 10. 

 DeutscheBahn Bahn Park (2018) uvádí, že na hlavním nádraží v Berlíně jsou dvě 

parkoviště typu Kiss and Ride , která jsou na prvních dvacet minut bezplatná. Parkovišť typu 

Park and Ride je dle „VBB“ (Verkehrsverbund Berlin – Brandenburg, Dopravního systému 

Berlína a Braniborska) (2018) víc než sedmdesát. 

https://www.bahn.de/p/view/index.shtml
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Československý dopravák (2016) tvrdí, že v roce 2015 byl v Berlíně zahájen provoz 

elektrobusů na lince 204. Elektrobusy jsou se systémem indukčního nabíjení, jich úplné nabití 

trvá maximálně sedm minut. 

 
Obrázek 10 Městská dráha S-Bahn v Berlínu (autorka) 

2.2.8 Vídeň (Rakouská republika) 

Wien Tourismus (2018) uvádí, že město má dobrou dopravní obslužnost, kterou 

zajišťuje pět linek metra, řadu linek tramvají a autobusů a až má 1300 kilometrů cyklostezek. 

Dle autora byl uveden do používání třetí terminál na letišti ve Vídni, což vedlo ke  zrychlení 

kontrol a pohodlnějšímu čekaní na odlet. Ve městě se v současně době rozšiřuje počet míst 

s volným připojením k Wi-Fi, píše autor. V roce 2017 byl ve Vídni, dle Vienna City 

Administration (2016), testován chytrý semafor, který má za cíl zkrátit dobu čekání a zlepšit 

pohodlí chodců při přechodu silnice. Vídeň dále plánuje od roku 2020 zavést bezpilotní 

jednotky metra, uvádí Hinčica (2018). Společnost Siemens dle autora dodá dopravnímu 

podniku města Vídně 204 vozů, což představuje 34 souprav. Co se týče parkovišť Park and 

Ride, Wien Tourismus (2018) uvádí, že ve městě je k dispozici 10.  

2.2.9 Barcelona (Španělské království) 

V Barceloně jsou dle Baynazarova (2016b) po celém městě nainstalovány senzory, 

které sbírají informace. Tyto informace se tykají spotřeby vody, světla, energie, úrovně hluku 

ve městě, oblast dopravních kongescích a dalších oblastí, uvádí autor. V Barceloně funguje 

Projekt Dog Parker (zaparkuj svého psa), který dle Váchala (2017) vzbudil velkou pozornost. 

Tento projekt, jak uvádí autor, spočívá ve vybudování boud pro psy, kde každý občan nebo 

turista může na chvíli svého psa „zaparkovat“. Cisco (2014) prezentuje jako další prvek 

rozvoje model Smart Barcelony. Tento model zahrnuje další oblasti, kterými podle autora 
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jsou: životní prostředí, informační technologie, mobilita, energie, voda, odpad, chytré budovy, 

veřejná místa a chytrá správa.  

2.2.10 Amsterdam (Nizozemsko) 

Informační portál Amsterdam Smart City (2017) uvádí, že ve městě fungují různé 

informační technologie, které zlepšují kvalitu života obyvatel a turistů. Pomocí mobilní 

aplikace dle autora může cyklista nebo chodec může regulovat osvětlení v jednom 

z amsterdamských parků. Jako další smart technologii uvádí autor instalaci pouličního 

autonomního osvětlení, které komunikuje přes internet. Dalším prvky Smart City jsou chytré 

lavice rozmístěné po celém městě, tvrdí autor, postupně rozšiřování instalaci chytrých košů, 

které snižují náklady o osmdesát procent a mohou obsahovat o osm kilogramů odpadu více 

než koše staré.  

Sůra (2007) tvrdí, že Amsterdam je město kol a je v něm vše co cyklistovi zpříjemní 

cestu a byl schopen dostat se pomocí kola kamkoliv. Všude po městě jsou semafory, 

parkoviště pro kola a cyklické pruhy je možno vidět téměř na každé silnici, zdůrazňuje autor.    

2.2.11 New York (Spojené státy americké) 

Dle Škoulové (2017) v roce 2016 město New York získalo cenu za nejlepší Smart 

City. Vedení města New Yorku, jak uvádí Manzhula (2017) plánuje stavbu podzemního 

parku, kde budou nainstalovány solární panely pro osvětlení a stimulaci růstu rostlin a stromů. 

Dle Hlouškové (2017) existují v New Yorku chytré psi boudy, které chrání psy nepříznivého 

počasí. Jako další zajímavost ve městě uvádí Kolková (2015) odpadkové koše, v které nejen 

poskytují informaci o svém plnění, ale také poskytují připojení k Wi-Fi.  

2.2.12 Toronto (Kanada) 

Dle aktuálně (2017b), společnost Google postaví na zelené louce u Toronta chytré 

město. Ulice ve městě budou vybudovány dle požadavků obyvatel, uvádí autor. Dále ve 

městě, uvádí autor, budou nainstalované chytré semafory, chytré popelnice, chytré odpadkové 

koše a další moderní chytrá zařízení, která zlepšují život obyvatel.  
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2.3 Analýza city logistiky a Smart City v Minsku 

Minsk je hlavní město Běloruska. Podle informačního portálu Belarus je Minsk 

politickým, ekonomickým, vědeckým a kulturním centrem Běloruska. Hlavní město se 

nachází na křižovatce hlavních dopravních cest, tvrdí informační portál Belarus. Silnice 

směřují z Minsku a spojují město dle autora s dalšími velkými městy Běloruska. Dále autor 

uvádí, že v Minsku se nachází hlavní železniční křižovatka a dochází zde k velkému rozvoji 

městské hromadné dopravy. Do všech částí Minsku je tak možné dostat se pomocí tramvaje, 

metra, autobusu nebo trolejbusu.  

2.3.1 Městská hromadná doprava 

Jízdenky mohou dle Minsktourismus (2016) cestující zakoupit na pokladně 

nebo u řidiče. Podle Minsktransu (2018) typy jízdenek, které je možno v Minsku zakoupit, 

jsou měsíční jízdenky, na určitý počet jízd nebo na určitý počet dnů. V Minsku dle oficiální 

webové stránky Belkommunmashe (2017) jezdí od května roku 2017 na lince číslo 59 první 

elektrobus společnosti Belkommunmash. Další elektrobus vyjel do ulic Minsku na začátku 

roku 2018, uvádí Belkommunmashe (2018). Do konce roku má Belkommunmash v plánu 

zprovoznit podle autora dalších 60 elektrobusů. V elektrobusu je dle Zhukova (2016) 

k dispozici Wi-Fi, dvě obrazovky a zásuvky pro nabíjení mobilních telefonů a notebooků. 

Osvětlení v elektrobusu je zajištěno pomocí „LED“ ( Light Emitting Diode, svítivá dioda) 

zářivek a díky nízkopodlažnosti modelu elektrobusu je umožněná pohodlná přeprava 

cestujících na invalidním vozíku, uvádí autor. Bezplatné připojení na Wi-Fi se také objeví 

v autobusech na lince na Národní letiště Minsk, uvádí Metropolitní televize (2018a). 

Elektrobus v Minsku je znázorněn na obrázku číslo 11. 

 

Obrázek 11 Elektrobus v Minsku (Belous, 2017) 
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Minské metro tvoří dvě linky – Moskouskaja a Autozadovskaja. Za rok 2017 podle 

oficiální stránky Minské podzemní dráhy (2018a) bylo pomocí metra přepraveno 300 milionů 

cestujících, což napovídá tomu, že metro je jedno z nejpopulárnějších druhů dopravy 

v hlavním městě. Schéma metra v Minsku je znázorněno v příloze J. V letošním roce dle 

Minské podzemní dráhy (2018b) bude zavedena možnost platby prostřednictvím bankovní 

karty u turniketu při vstupu. Dle autora zatím bude platba kartou umožněna na třech stanicích 

a to: Kamennaja gorka, Ploščad Jakuba Kolasa a Ploščad Lenina. Pro zaplacení jízdného 

mohou obyvatelé Minsku také použít chytrý mobilní telefon s podporou bezkontaktní platební 

služby Samsung Pay, uvádí autor. Stanice pro možnost platby kartou byly vybrané podle 

roční statistiky nejfrekventovanějších stanic minského metra, tvrdí oficiální stránka Minských 

podzemních drah (2018a). Metropolitní televize (2018b) uvádí, že podle místopředsedy 

Běloruské republiky Anatolije Nikolaeviče Kalinina bude možné platit bezkontaktní platební 

kartou na všech stanicích na konci roku 2018. V současné době se staví třetí linka metra 

v Minsku, uvádí Melechovec (2017). Otevření čtyř stanic třetí linky se plánuje dle autora na 

květen až červen roku 2019, v termínu před II. Evropskými hrami. Schéma znázorňující 

rozvoj metra v Minsku je zobrazeno v příloze K. Další novinkou pro obyvatele Minsku před 

Evropskými hrami 2019 uvádí Metropolitní televize (2018a) s odkazem na tiskového 

mluvčího minského metra Andreje Droba, bude možnost vybudování bezplatného připojení 

Wi-Fi na dvou stanicích metra a to Kupalaúskaja a Kastryčnickaja.  

Rozvoj tramvajových linek přestal dle Krepakové (2015) v roce 1985. Dále autorka 

uvádí, že od roku 2015 však začala modernizace tramvají v Minsku, která zahrnuje stavbu 

městské rychlodráhy po celém městě. Stavba je rozdělena na několik etap, přičemž ukončení 

stavby je plánováno po roce 2030. Ročně tramvaje využívá 15 procent obyvatel Minsku, píše 

Blish (2017). V příloze L je znázorněna mapa rozvoje tramvajové rychlodráhy v Minsku. 

Mezi prvními zprovozněnými úseky před rokem 2030 bude vysokorychlostní tramvajová 

linka, která spojuje hlavní město Minsk s obyvateli satelitního města Logoysk, s industriálním 

parkem Běloruska a Číny, s městysem Sokol a Národním letištěm Minsk, tvrdí Reshenok 

(2015). V příloze L jsou znázorněny současné tramvajové linky v Minsku. Je možné vidět, že 

pomocí tramvají je možné se dostat z centra města na mnohá sídliště, například sídliště 

Sierabranka, Zialiony luh, Trakratny závod či Staravilienski. Pro obyvatele těchto sídlišť je 

tramvaj jedna z nejlepších variant dopravy do centra města, protože autobusy nejedou přímo 

a cestování trolejbusy je možné pouze s přestupy. 

Další zajímavostí a zároveň jedním ze způsobů řešení zlepšení kvality života je podle 

oficiální stránky minského regionálního celnictví (2017) to, že ve vlacích směřujících na trase 
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Minsk-Vilnius-Minsk proběhne celní a pasová kontrola během jízdy vlaku, což zkrátí 

celkovou dobu jízdy, která v tuto chvílí trvá dvě a půl hodiny.  

2.3.2 Cyklistická doprava  

V hlavním městě Běloruska Minsku je vybudovaná hlavní cyklostezka, uvádí Petrenko 

(2016), která prochází celým městem. Cyklostezka je dlouhá 27 kilometrů, jak uvádí autor, 

a začíná od křižovatky minského okruhu a vodní nádrže Drozdy, pokračuje do jižní části 

města přes Park Gorkeho, podél Třídy Pobeditelej, podél řeky Svisloč a podél sídliště 

Serebranka. Podél celé hlavní cyklostezky, píše autor, jsou rozmístěny půjčovny kol. Další 

nejoblíbenější cyklostezkou u obyvatel Minsku je cyklostezka v Lošickém parku, tvrdí autor. 

Zde jsou také umístěny půjčovny kol. Mapa s cyklostezkami a půjčovnami je znázorněna 

v příloze M.   

Oficiální stránka Belarus (2018) tvrdí, že strategický plán města je vytvořit 

500 kilometrů cyklostezek, které budou ze 450 kilometrů propojené mezi sebou. Bohužel 

služba bike sharing se v Minsku nevyskytuje, uvádí autor. Dále autor zdůrazňuje, že jedna 

z nejstarších a nejoblíbenějších cyklostezek je cyklostezka Logoyjsky trakt – Raubiči. Délka 

této cyklostezky je 15 kilometrů, tvrdí autor a byla postavená v roce 1980.  

2.3.3 Individuální automobilová doprava 

Vhodnou alternativou k současným automobilům jsou elektromobily, které 

neprodukují emise oxidu uhličitého. V současné době se v Minsku nachází šest nabíjecích 

stanic pro elektromobily, uvádí Murashko (2017a). Počet zájemců o nákup elektromobilů 

roste, ale tento růst je limitován nízkým počtem nabíjecích stanic, což zájemce nutí k odložení 

nákupu ekologicky čistého automobilu. 

2.3.4 Parkoviště v Minsku 

V Minsku se nacházejí zpoplatněná i bezplatná parkoviště jak uvádí Parkouka (2017). 

Tento systém dle autora umožňuje řidičům automobilů sledovat volná místa na parkovištích 

a rychle zaplatit parkovné. Parkovací systém je možné stáhnout ve formě aplikace na mobilní 

telefon a sledovat v režimu online, uvádí autor. Po přihlášení řidič může sledovat své náklady 

na parkovné, doplňuje autor. Zaplatit parkovné dle autora může řidič dalšími způsoby:  

 parkovací kartou – je možné zakoupit v novinovém stánku nebo ve stánku 

Minsktransu. Parkovací karta dovoluje řidiči zaparkovat své auto od 20 do 60 minut, 

píše autor. 
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 SMS nebo USSD (nestrukturovaná data doplňkové služby) platba – plátce podle 

autora pošle na číslo SMS s číslem registrační značky. 

 parkovacím automatem – řidič zaplatí za parkování bankovní kartou nebo v hotovosti. 

 předplatným – dle autora je předplatné možné zakoupit jen na jednu parkovací plochu 

a na 30 dní.  

V Minsku se podle státní asociace parkovišť (2017) nacházejí parkoviště typu Park 

and Ride. Taková parkoviště jsou rozmístěna po celém městě a jsou otevřena od šesti ráno do 

sedmi hodin večer, popisuje autor. Mapa parkovišť typu Park and Ride v Minsku je 

znázorněna v příloze N.  

2.3.5 Životní prostředí a ekologie 

Minský městský výbor pro přírodní zdroje a životní prostředí (2018) plánuje snížit 

znečištění atmosféry minimálně o 400 tun v letošním roce.  V roce 2018 bude vláda podle 

autora neustále sledovat dodržování podmínek pro znečištění atmosféry u všech podniků. 

Vláda má za úkol, tvrdí autor, vyzvat podniky k modernizaci sléváren a častěji provádět 

opatření na ochranu atmosféry ve městě.  

Vláda do roku 2020 podle Komissarchika (2016) připravuje přestěhovat 

19 průmyslových podniků mimo město. Dle autora bude tento plán rozdělen na dvě části: 

v první části bude přestěhováno 12 továren a ve druhé časti dalších sedm podniků. Největší 

podíl znečištění v Minsku způsobuje podle Zeleného portálu (2016) doprava, která způsobuje 

85 procent znečištění a 15 procent znečištění tvoří průmyslové podniky. Dle Národního 

statistického výboru Běloruské republiky (2017) využilo v roce 2016 (viz obrázek číslo 12) 

v Bělorusku 50 procent cestujících silniční dopravu a zbývajících 50 procent se rozdělilo mezi 

železniční, podzemní a leteckou dopravou. V příloze O je znázorněná ekologická situace na 

silnicích v Minsku.  

 

Obrázek 12 Obrat cestujících v roce 2016 (Národní statistický výbor Běloruské republiky, 

2017)  
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2.3.6 Logistická centra 

Bělorusko je tranzitní zemí, uvádí Kurochkin (2011), přes Minsk prochází dvě hlavní 

silnice, které spojují západní a střední Evropu s východem, s pobřežím Černého moře 

a s pobaltskými státy. Běloruský program rozvoje logistického systému a tranzitu za období 

2016-2020 (dále Program rozvoje logistiky) (2016) konstatuje, že v současné době je 

realizováno 20 logistických center. V daném období dle autora bude realizováno logistické 

centrum u Národního letiště Minsk.  

Program rozvoje logistiky vytyčil další problémy logistických systémů. Těmi podle 

autora jsou: špatné rozmístění některých logistických center v souvislosti s logistickými toky, 

nedostatek investic na rozvoj logistických center a nesprávné využívání železniční 

infrastruktury. 

 Ve vzdálenosti 25 kilometrů od Minsku vedle Národního letiště se staví čínsko-

běloruský průmyslový park se statutem zvláštní ekonomické zóny, který je napojen na 

železniční trať a silniční komunikaci Moskva – Berlín, uvádí Belarus (2018). Zóna dle autora 

je industriálním parkem Běloruska a Čínské lidové republiky, který se jmenuje Velký kámen. 

Podle Manenoka (2017) tento projekt zahrnuje stavbu bytových, administrativních, 

průmyslových a logistických zón. Hlavními součástmi pro rozvoj této zóny budou 

průmyslová a logistická centra.  Goncharuk (2016) uvádí, že podle zástupce Čínské 

společnosti China Merchants Group Khu Chzhen bude logistická zóna zaměřená na 

multimodální logistiku. 

2.3.7 Satelitní města 

Na základě velkého růstu obyvatel v Minsku, o kterém se zmiňují Rydzeuski 

a Shadrakou (2015), prezident Běloruské republiky Alexandr Grigorjevič Lukašenko sedmého 

května roku 2014 podepsal nařízení číslo 214 o rozvoji satelitních měst. Podle nařízení 

prezidenta Běloruské republiky čísla 214 od 7. května 2014 (Bělorusko, 2014) jsou satelitními 

městy Minsku města Dzeržinsk, Zaslavl, Logoysk, Smolevichi, Fanipol a Rudensk. Podle 

nařízení 18 prezidenta byly 18. ledna 2016 schváleny územní plány satelitních měst.  

Rudensk je satelitní město, které musí mít zajištěnou kvalitní infrastrukturu, uvádí 

Zhuravlevich (2018). Autor dále zdůrazňuje, že v Rudensku není dostatečně zajištěna doprava 

do Minsku, protože je zde možnost dopravovat se do města jen pomocí vlaku či automobilu. 

Autor uvádí, že obyvatelé nových sídlišť v Rudensku stráví každý den docházkou na vlakové 

nádraží minimálně půl hodiny. Gurina (2017) tvrdí, že Minsk má ekonomické problémy 

s rozvojem satelitních měst, protože satelitní město není schopno obyvatelům zajistit práci, 
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zdravotnictví a další služby. Dle autorky je satelitní město Rudensk stavěno mezi dvěma 

vecnicemi Rudensk a Druzhny.  

Chartyja (2018) uvádí, že obyvatelé nejsou spokojení s dopravou do železniční 

stanice. Dalé autor uvádí, že vlaky jezdí pouze jednou za hodinu a cesta do Minsku trvá 

40 minut. Autobus, který jezdí přes Rudensk a Druzhny do Minsku ovšem nezastavuje 

v novém sídlišti sateltního města.  

2.3.8 Smart City 

Koncepce Smart Minsk, jak uvádí Konkov (2014), obsahuje oblasti, ve kterých bude 

uplatněn rozvoj informačních technologií. Podle autora jsou to oblasti: řízení, vzdělávání, 

zdravotnictví, doprava, inženýrské systémy a obecně systémy podpory života na městském 

měřítku, služby a obchod, ekonomika, ekologie a životní prostředí a společenský život. 

Smart služba TIX sloužící pro nákup jízdenky v městské hromadné dopravě existuje 

jako aplikace pro mobilní telefony, uvádí systémové technologie (2018a). Tato aplikace podle 

autora má také další výhody: snadná platba jízdenky, možnost platby na základě různých 

tarifů, snížení nákladů na výtisk jízdenek, na mapě v aplikaci zobrazené významné historické 

objekty, analýza toků cestujících a analýza vytížeností linky. Drive and pay je služba, která 

podle systémové technologie (2018b) umožňuje snadnou platbu pohonných hmot na 

čerpacích stanicích pomocí aplikace v chytrém telefonu. Výhody aplikace spatřuje autor, 

v tom, že řidič nemusí čekat v dlouhé frontě na zaplacení, ale je možné natankovat automobil 

„na dluh“ a možnost zaplatit dodatečně.  

Prezident Běloruské republiky Alexandr Grigorjevič Lukašenko podpořil návrh na 

zavedení bezpilotních automobilů na ulicích Minsku, tvrdí Matveev (2017). V Minsku bylo 

nainstalováno 60 tisíc pouličních lamp s připojením na mobilní síť, uvádí Al'shevskiy (2016). 

Pomocí mobilní sítě je možně regulovat úroveň osvětlení na ulicích Minsku, píše autor.  

2.3.9 Problémy city logistiky v Minsku 

Problémy, se kterými se obyvatelé Minsku setkávají v každodenním životě, jsou 

například problémy s ekologií a životním prostředím. Podle Yarosheviche (2015) je většina 

obyvatel nespokojená s důsledky černobylské havárie, s existencí skládky odpadu a se 

znečištěním atmosféry a vody.  

Další problém vidí ředitel tramvajového parku podle Vargasov (2016) v tom, že je 

špatně využita kapacita tramvají. Ve vozovně je k dispozici 130 tramvají, přičemž do provozu 

vyjíždí každý den pouze 70 z nich, uvádí autor. Následující problém v Minsku, jak tvrdí 

autor, je v tom, že veřejná doprava není uzpůsobena k přepravě cestujících na vozíku. 
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Nesprávné fungování semaforů na hlavních křižovatkách Minsku, podle Petroviche (2018), 

způsobuje obrovské dopravní kongesce a zpoždění městské hromadné dopravy o více než 

60 minut (viz obrázek číslo 13). Dopravní nehody na křižovatkách jsou podle Murashka 

(2017b) častým důvodem vzniku dopravních kongescí. Jako problémové křižovatky autor 

považuje: 

 křižovatka Romanovská Sloboda/ Niamiha,  

 třída Masherova/ třída Pobediteley,  

 ulice Gvardeiskaya/ třída Pobediteley, 

 ulice Zakcharov/ Plošča Pieramohi, 

 ulice Červany ve směru Kiselevá přes třídu Masherova, 

 okružní křižovatka na ulici Vaneeva, 

 okružní křižovatka na třídě Pritytskogo. 

 
Obrázek 13 Dopravní kongesce v Minsku kvůli nefungujícímu semaforu (auto.tut, 2018) 

Dalším problémem pro obyvatele Minsku a pro uživatele cyklostezek je to, že zde 

neexistuje služba bike sharing, uvádí Belorus (2018). Danilov (2016) zdůrazňuje problém 

v rozvoji satelitních měst bez infrastruktury. Satelitní město Rudensk by mělo být 

plnohodnotným městem, které zajistí dopravu do hlavního města Minsku. Danilov (2016) 

potvrzuje problém, že obyvatelé satelitních měst nevyužívají služby veřejné dopravy, ale 

využívájí individuální automobilovou dopravu, způsobuje další problémy s  dopravními 

kongescemi. V satelitním městě, jako je Rudensk, kde se nachází nové sídliště na okraji 

města, probíhají v současné době pokračující stavební práce, uvádí Zhuravlevich (2018). Není 

ještě dostatečně vybudována infrastruktura a obyvatelé jsou nuceni využívat nezpevněné 

komunikace, což je nepříjemné obzvláště při špatném počasí. 
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Nagepetyan (2016) uvádí další problém, který se týká organizace svozu odpadu 

ze sídlišť. V Minsku bylo umístěno podle autora víc než 1000 kontejnerů pro tříděný odpad, 

které ovšem nejsou pohodlné pro používání obyvatel a služby svozu komunálního odpadu 

nesvážejí odpad včas, což nutí obyvatele sídlišť nechávat odpad vedle kontejnerů.  

Parkovacích míst pro kolo je v Minsku málo, což je další problém city logistiky 

v Minsku. Lidé musejí nechávat kolo u ohrady a u sloupu, což nevypadá moc pěkně a není to 

moc bezpečné. V současné době jsou podle Bondové (2017) v Minsku parkoviště typu B+R 

umístěna u stanic metra Uračča, Malinaúka, Kamennaja horka rozmištěny parkoviště typu 

B+R.  

2.3.10 Shrnutí analýzy současného stavu 

Současnost koncepce Smart City v České republice je ve stádiu rozvoje. Česká 

republika je zaměřena na rozvoj dopravní infrastruktury a na zlepšení kvality života obyvatel 

pomocí moderních informačních technologií. Každý den Česko zavádí moderní technologie 

do života obyvatel, pomocí kterých je možné snížit emise unikající do atmosféry, zvýšit 

úroveň života obyvatel, dosáhnout lepší mobility obyvatel, zlepšit stav životního prostředí 

a zdokonalit organizaci svozu odpadů ve městech.  

Na základě analýzy je možné konstatovat, že v České republice mezi využívané prvky 

v oblasti city logistiky patří parkoviště B+R, P+R a K+R, stavba Bike Tower, služba Bike 

sharing, elektrobusy, terminál hrana-hrana atd. Koncepce Smart City už existuje v mnoha 

městech České republiky, jako například v Praze, Brně, Hradci Králové a Pardubicích. Každá 

koncepce zahrnuje v sobě několik pilířů, které jsou zaměřeny na řešení jednotlivých problémů 

v dané oblasti. Pilíři mohou být například mobilita, energetika, správa atd.  

Narozdíl od států bývalého východního bloku jsou státy jako Německo, Rakousko či 

Japonsko v této oblasti rozvinutější. Neustále do života obyvatel zavádí moderní technologie, 

které zvyšují kvalitu jejich života. V zahraničí byla zbudována „chytrá města“, kde obyvatelé 

mohou komunikovat s domem přes aplikaci nebo snížit náklady na osvětlení pomocí správné 

stavby domu. V takových městech je všechno zaměřeno na ochranu životního prostředí 

a zároveň pro komfortní život obyvatel.  

V Masdaru je zakázán vjezd automobilům, v Jin-čchuan je možné koupit jídlo pomocí 

mobilní aplikace, ve Fudžisawe jsou domy rozmístěny tak, aby obyvatelé mohli šetřit 

elektrickou energii, v Moskvě je koncepce zaměřena na řešení problému na zlepšení životního 

prostředí, či v Barceloně a v New Yorku startuje projekt zaparkuj svého psa.  
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Běloruská republika se začíná rozvíjet v oblasti Smart City a city logistiky. V současné 

době moderní prvky city logistiky pomalu vstupují do každodenního života obyvatel. Mezi 

nově zaváděné prvky je možné zařadit například platbu kartou nebo Wi-Fi připojení v metru 

a projekty pro rozvoj dopravy a logistických center. Tyto prvky splní úkoly city logistiky 

a zlepší kvalitu života obyvatel. Dalšími prvky v oblasti city logistiky využivanými v Minsku 

jsou elektrobusy, cyklostezky, satelitní města, smart způsob nákupování jízdenek v městské 

hromadné dopravě a platby pohonných hmot na čerpacích stanicích a instalace chytrého 

osvětlení. Z této kapitoly vyplynulo, že hlavní měto Běloruska – Minsk má problémy v oblasti 

city logistiky jako například: špatný stav životního prostředí v Minsku, nedostatek 

parkovacích míst na jízdní kola, zastaralý způsob v organizaci půjčoven kol, špatná mobilita 

obyvatel a nevyhovující dopravní infrastruktura satelitního města Rudensk. Ve třetí kapitole 

budou na problémy města Minsku navržena řešení. 
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3 NÁVRH APLIKACE KONCEPTU CITY LOGISTIKY 

Třetí kapitola bakalářské práce se bude zabývat možnými variantami řešení problémů, 

které byly zjištěny na základě analýzy současného stavu v oblasti city logistiky v hlavním 

městě Běloruska Minsku. 

3.1 Problémy city logistiky v Minsku 

Z analytické části vyplynulo, že se obyvatelé Minsku v každodenním životě setkávají 

s následujícími problémy: 

 špatný stav životního prostředí v Minsku, 

 nedostatek parkovacích míst na jízdní kola, 

 zastaralý způsob v organizaci půjčoven kol, 

 špatná mobilita obyvatel, 

 dopravní infrastruktura satelitního města Rudensk. 

3.2 Návrhy na zlepšení životního prostředí v Minsku  

Obyvatelé Minsku jsou nespokojeni se stavem životního prostředí. Každý den se 

v Minsku pohybuje obrovské množství automobilů a s tím narůstá problém s častými 

dopravními kongescemi ve městě. Z analýzy současného stavu vyplnulo, že v Minsku nejsou 

všechna parkoviště v centu města zpoplatněna. Pro dosažení cíle, aby lidé více využívali 

městskou hromadnou dopravu, je nutné zpoplatnit veškerá parkoviště nacházející se v centru 

města. Poté se zvýší využití městské hromadné dopravy a takový krok přispěje ke zlepšení 

stavu životního prostředí ve městě. Zlepší se také zdravotní stav obyvatel, což povede k vyšší 

úrovni kvality života.  

Dalším návrhem na zlepšení životního prostředí v Minsku bude využívání 

ekologičtějších h dopravních prostředků, a to jak v městské hromadné dopravě, tak 

i v individuální automobilové dopravě. V současné době v Minsku jezdí dva elektrobusy, což 

je v kontextu celého města naprosto zanedbatelné. Pro zlepšení životního prostředí ve městě 

a zvýšení kvality života obyvatel musí minský dopravní podnik Minsktrans zvýšit počet 

provozovaných elektrobusů.  

Návrh spočívá ve svém počátku s využitím elektrobusů na hlavních třídách v Minsku, 

které jsou nejvíce zatíženy emisemi CO2.V příloze O jsou tučnou černou barvou vyznačeny 

silnice, kde množství emisí dosahuje hodnot vyšších než 1000 tun za rok. Jsou to následující 

silnice: třídy Pushkina, Pobediteley, Partizanskiy, Derzhinskogo a Nezavisimosti a ulice 

Bagdanovicha, Pritytskogo a Mayakovskogo. 
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Elektrobusy by měly být nově využívány i na dnešní trolejbusové lince 53, která 

spojuje třídu Derzhinskogo a ulici Bagdanovicha, na trolejbusové lince číslo 10, která projíždí 

třídu Pushkina a Derzhinskogo, na autobusové lince číslo 100 projíždějící ulici 

Mayakovskogo a třídu Nezavisimosti a na trolejbusové lince číslo 34 zastavující na třídě 

Partizanksy a na ulici Bagdanovicha. Dále by elektrobusy měly být využity na třídě 

Partizanskiy a na Nezavisimosti, kam jezdí linka 1 a na třídě Pritytskogo, kam jezdí linka 

číslo 13. V příloze P jsou znázorněny budoucí trasy linek elektrobusů v Minsku.  

Další možností, jak snížit koncentraci emisí ve městě, jsou elektromobily. Z analýzy je 

možné konstatovat, že dnes se v Minsku nachází pouze šest nabíjecích stanic, což nevyhovuje 

současné situaci a obyvatele nedostatečná infrastruktura neláká ke koupi elektromobilu. 

Návrh řešení tohoto problému bude spočívat ve větší propagaci elektromobilů a ve stavbě 

dalších nabíjecích stanic. Nabíjecí stanice by bylo možné umístit na sídliště v Minsku, kde 

obyvatelé budou moci nabít své auto, například po příjezdu z práce. Dalším vhodným místem 

na umístění nabíjecích stanic jsou parkoviště P+R. Všechna parkovací místa v centru Minsku 

budou zpoplatněna, aby obyvatelé začali jevit zájem o elektromobily, jelikož parkovací místa 

pro elektromobily budou zdarma.  

Tramvaje jsou jedním z oblíbených druhů dopravy v Minsku, a hlavně se jedná 

o ekologický dopravní prostředek. Problém je v tom, že dopravní podnik Minsktrans 

dostatečně nevyužívá celý tramvajový vozový park. Řešení tohoto problému je možné ve 

vyšším využití kapacity vozového parku tramvají v dopravní špičce od 7:00 do 9:00 a od 

17:00 do 19:00, což povede ke snížení intervalu mezi jednotlivými spoji. Navýšení kapacity 

tramvají přispěje také ke zlepšení dopravní situace (tramvaj jezdí na své trati, kde auta 

nejezdí), a bude možné snížit počet autobusů v městské hromadné dopravě. Pro obyvatele 

sídlišť jako například sídliště Sierabranka, Zialiony luh, Trakratny závod či Staravilienski je 

tramvaj nejlepší možností dopravy, jak se dostat do centra města nebo do nejblizší stanice 

metra. Ostatní druhy městské hromadné dopravy nejsou schopny se dostat do centra města tak 

rychle, jako tramvaj, která využívá vlastní dopravní infrastrukturu a je zároveň ekologicky 

příznivým dopravním prostředkem, který nepřispívá k tvorbě emisí v centru města. 

Vývoz odpadu má podstatný vliv na ekologický stav Minsku. V dnešní době existuje 

mnoho moderních smart technologií na sběr, třídění a svoz odpadu, které neškodí životnímu 

prostředí. Důležité je, aby obyvatelé Minsku začali chápat nutnost třídění odpadu, a jaké 

dopady na životní prostředí má špatné nakládání s odpady. Problém svozu odpadu v Minsku 

je v tom, že komunální služby nevyváží odpad včas. Problémy se týkají centra Minsku, ale 
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také přilehlých sídlišť. Komunální služby nejsou schopné odhadnout v jakou chvíli je nutné 

odpad vyvézt a často se stává, že popelnice a koše jsou přeplněné. 

Nejlepší variantou v centru Minsku bude instalace smart košů, které pomocí 

informačního systému ukazují množství odpadu, které se v nich nachází. Smart koš funguje 

pomocí solárních panelů, které taky přispívají k ochraně životního prostředí. Stylový 

a moderní koš pro odpad nejen uchrání životní prostředí, sníží náklady komunálních služeb na 

zbytečné sbírání odpadu po městě, sníží úroveň dopravních kongescí, omezí přístup 

hlodavcům a dalším zvířatům, ale také ozdobí svým pěkným designem ulice Minsku. Na 

obrázku číslo 14 je znázorněn chytrý koš.  

 

Obrázek 14 Smart koš (Netmus, 2017) 

Co se týká sídlišť, tak je potřeba zrušit vyhazování odpadu přes tzv. tunely (tunely 

jsou systém, do kterého může obyvatel každého patra vyhodit svůj odpad a tento odpad přes 

tunel spadne přímo do kontejneru). Bude nutné u každého bytového domu na sídlišti rozmístit 

kontejnery pro tříděný odpad. Zrušení tzv. tunelů přispěje nejen ke zlepšení životního 

prostředí, ale také k vyšší kvalitě života obyvatel, protože týden shromážděný odpad 

u panelového domu v otevřeném kontejneru způsobuje silný zápach. 

Zavádění tzv. zelených pásů, pásů lesů, park a luk, v hlavním městě Běloruska Minsku 

zlepší kvalitu ovzduší ve městě a přinese mnoho výhod pro obyvatele. Mezi výhody patří 

možnost procházek, grilování a možnost aktivního sportovního vyžití. Ve větších parcích 

Minsku, jako Centrální dětský park Gorky, Park Čaluskincau, Centrální botanická zahrada 

národní akademie věd Běloruska, Lošycki Park, park Pieramožcaŭ a Park Družby Narodaŭ je 

možná instalace chytrého pouličního osvětlení, které reaguje na stmívání a pohyb.    
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3.3 Návrh na řešení nedostatku parkovacích míst pro jízdní kola 

V Minsku je rozvinutá cyklistická doprava, ale infrastruktura zahrnuje pouze moderní 

cyklostezky a chybí parkovací místa pro odstavení jízdních kol. Parkovacích stanů nebo 

cykloboxů je omezené množství a často jsou tak přeplněné. S vybudováním míst, kde budou 

moci obyvatelé nechat bezpečně odstavené své jízdní kolo se sníží počet lidí využívajících 

automobily, a tak tento krok také přispěje k lepší situaci životního prostředí ve městě, proto je 

nutné vybudovat nové cykloboxy nebo stany na kola. 

Řešení tohoto problému je také v pokračování výstavby parkovišť B+R. Vhodnými 

místy po vybudování těchto parkovišť je například konečná stanice metra Mahilioúskaja 

odkud lidé mohou pokračovat do svého domu na kole. Dále pak u stanice metra Niamiha, 

jelikož kolem této stanice metra prochází hlavní minská cyklostezka. Dalšími vhodnými 

stanicemi metra v Minsku jsou pak Uručča, Mahilioúskaja, Kamennaja Gorka a Malinaúka.  

Další parkoviště by bylo možné umístit na hlavním železničním nádraží Minsk-

Pasažyrski, kam přijíždí vlakem obyvatelé jiných měst, a v cestě po Minsku by mohli 

pokračovat na kole. Vhodné by takové řešení bylo pro ty, kteří například dojíždí každý den do 

práce nebo do školy. Další variantou, kde by mohla parkoviště typu B+R být umístěna, jsou 

železniční zastávky v Minsku jako Minsk-Paŭnočny, Minsk-Uschodni, Lošica, 

Masiukoŭščyna, Kurasoŭščyna a autobusová nádraží Karbyšava, Paŭdniova-Zachadu 

a Zachad. Tato autobusová nádraží byla zvolena z toho důvodu, že se v jejich blízkosti 

nachází cyklostezky. 

Dalším místem, kde je možné vybudovat infrastrukturu pro odstavení jízdních kol, 

jsou obchodní centra. Není nutná stavba parkovišť B+R, stačí před vchodem rozmístit 

moderní stojany na kola nebo cykloboxy, které jsou bezpečnější než normální stojany. 

Například, v centru Minsku u stanice metra Plošča Lieninaje, kde obyvatelé rádi tráví svůj 

volný čas. Nachází se zde pět obchodních center, restaurace, kina, park a zábavní centrum. 

V příloze Q je mapa navrhovaných parkovišť B+R v Minsku. 

3.4 Návrh na založení služby Bike sharing 

Služba Bike sharing je v dnešní době velmi populární a obyvatelé měst, kde je tato 

služba poskytována, si ji rychle oblíbili, zejména z toho důvodu, že se lidé nemusí starat o své 

vlastní kolo a mohou ho kdekoliv a kdykoliv vrátit. V celém Bělorusku však taková služba 

není nabízena. Analýza ukázala, že v Minsku jsou půjčovny kol, ale při výpůjčce je nutné 

předložit pas a mít u sebe hotovost. Vypůjčené jízdní kolo musí být vráceno v přesně 

stanovený čas a na tom stejném místě, kde bylo vypůjčeno. Takový způsob půjčování kol není 
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vhodný ani pro turisty, ani pro obyvatele Minsku. Nedává možnost libovolně si nastavit délku 

výpůjčky jízdního kola a zákazník půjčovny si musí neustále hlídat čas, aby stihl vrátit kolo 

ve stanoveném termínu. 

Řešením tohoto problému je vytvoření služby bike sharing. Tato služba poskytne 

bezplatně nebo za malý poplatek kolo pro obyvatele Minsku a také pro turisty. Bike sharing je 

vhodnou alternativou k městské hromadné dopravě, a především také k automobilům. Rozvoj 

služby bike sharing přispěje ke snížení emisí CO2, zlepší dopravní situaci ve městě a zvýší 

úroveň kvality života obyvatel.  

Služba bike sharing zahrnuje v sobě všechny tři oblasti city logistiky:  

 mobilita – v současné době je kolo jedním z nejrychlejších dopravních prostředků ve 

městě a nepodílí se na tvorbě dopravních kongescí, 

 udržitelnost – kolo je nejekologičtějším dopravním prostředkem, 

 životaschopnost – kolo přispívá ke zdravému životnímu stylu a také omezuje stres, 

který obyvatelé zažívají při nekončících dopravních kongescích v rámci města, čímž 

kolo přispívá k vyšší kvalitě života.  

Stanice půjčoven kol typu bike sharing je možné umístit podél hlavní cyklostezky, 

vedle stanic metra, jak v centru města, tak i na okraji města, v blízkosti zastávek městské 

hromadné dopravy, u hlavního železničního nádraží a v blízkosti parků v rámci Minsku. 

Navrhovanými stanicemi v centru města jsou Niamiha, Kastryčnickaja/Kupalauskaja, Plošča 

Pieramohi a Park Čaluskincau. Na okraji města se jedná o stanice Uručča, Kamennaja Gorka, 

Piatroúščyna a Mahilioúskaja.  

Vhodným místem pro umístění stanice půjčovny kol typu bike sharing je hlavní 

železniční nádraží a zároveň centrální autobusové nádraží, jelikož to jsou místa s vysokou 

koncentrací osob a zároveň jsou to vstupní brány turistů do Minsku. Vhodným místem jsou 

i pro turisty, kteří do Minsku přicestují letecky, protože veškeré spoje z Národního letiště 

Minsk zastavují u vlakového i autobusového nádraží. Služba bike sharing je turistům 

nabízena v mnoha zemích světa a je jim známá. Budou mít možnost ekologicky příznivým 

způsobem poznat a procestovat Minsk. Dalším vhodným místem pro nové stanice bike 

sharing jsou parky: Lošycki Park, park Pieramožcaŭ a Park Družby Narodaŭ.  

Dále by bylo vhodné rozmístění stanic u turisticky zajímavých lokalit v centru města. 

V centru jsou navrhovány tyto stanice: Niamiha, Kastryčnickaja/Kupalauskaja, Plošča 

Pieramohi a Park Čaluskincau. V blízkosti těchto stanic najdou turisté mnoho zajímavostí 

jako například Kostel Nejsvětější Trojice, Náměstí Nezávislosti, Běloruský Státní Cirkus, 

Vítězné náměstí, Kolas Yakubovo náměstí a Národní knihovnu. V blízkosti se také nachází 
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Centrální dětský park Gorky, Park Čaluskincau a Centrální botanická zahrada národní 

akademie věd Běloruska. V příloze R jsou zobrazena navrhovaná místa pro umístění stanic 

služby bike sharing v Minsku.  

3.5 Návrh na zlepšení mobility obyvatel   

V rámci Minsku se obyvatelé denně setkávají s rozsáhlými dopravními kongescemi. 

Čekání v dopravním prostředku zhoršuje obyvatelům náladu, unavuje je a následně i snižuje 

kvalitu jejich života. Jako řešení problému se nabízí informační tabule, které budou řidiče 

automobilů informovat o situaci na nejbližší křižovatce. Tyto tabule poskytnou řidičům 

potřebné a hlavně aktuální informace o dopravní situaci na další křižovatce nebo přilehlém 

úseku a řidiči tak budou schopni včas reagovat na dopravní situaci a vyhnout se dopravním 

kongescím například tím, že využijí ke své cestě jinou dopravní komunikaci. Další výhoda 

informačního systému spočívá v tom, že nebudou narůstat dopravní kongesce, jelikož se 

automobily rozdělí na více komunikací, čímž se také sníží pravděpodobnost vzniku 

dopravních nehod a sníží se produkce emisí CO2 z automobilů stojících v koloně. Instalace 

informačních tabulí by byla vhodná na problémových křižovatkách, které byly popsány 

v analýze současného stavu Minsku. 

Z analýzy vyplývá, že nejvíce dopravních kongescí vzniká na těchto křižovatkách: 

 ulice Romanovská Sloboda/ ulice Niamiha,  

 třida Masherova/ třida Pobediteley,  

 ulice Gvardeiskaya/ třida Pobediteley, 

 ulice Zakcharov/ Plošča Pieramohi, 

 ulice Červany ve směru Kiselevá přes třídu Masherova, 

 okružní křižovatka na ulici Vaneeva, 

 okružní křižovatka na třídě Pritytskogo. 

Jedním z důležitých faktorů vzniku dopravních kongescí je počasí. Déšť, sníh anebo 

vítr ovlivňuje sjízdnost komunikací a také chování řidičů, proto je také možné na 

informačních tabulích kromě informací o dopravních kongescích promítat také informace 

o počasí či venkovní teplotě.  

Chytrý semafor je další možností pro řešení dopravními kongescemi. Nová moderní 

technologie chytrých semaforů zajistí řízení provozu a omezí možnost vzniku dopravních 

kongescí. Chytré semafory mohou také sloužit pro kontrolu dodržování pravidel silničního 

provozu. Pomocí smart semaforu bude zajištěna zvýšená průchodnost křižovatek. Na základě 

snímání senzorů centrální server instruuje dispečera, aby zapnul červené nebo zelené světlo 
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semaforu tak, aby se minimalizoval čas strávený vozidly na křižovatkách. Například, pokud 

se v některém ze směrů vytváří dopravní kongesce, je prodloužen interval se zeleným 

světlem.  

Zvýšení mobility obyvatel Minsku je možné taky dalšími způsoby. Například instalací 

informačních tabulí pro cestujících městské hromadné dopravy. Tabule budou rozmístěny na 

autobusových, trolejbusových i tramvajových zastávkách. Informační tabule budou ukazovat, 

jaký dopravní prostředek a za jak dlouho přijede a také budou podávat informace o případném 

zpoždění. Tabule se bude skládat ze dvou částí, kde na druhé části bude zobrazena mapa. 

Na mapě cestující naleznou informace o tom, do jakého místa příslušná linka vede. 

Další možností je chytrá zastávka, která má nainstalovanou dotykovou obrazovku. 

Přes dotykovou obrazovku si budou cestující moci vyhledat spojení nebo se podívat na 

seznam zastávek, přes které daný spoj projíždí. Umístění takových zastávek by bylo vhodné 

v centru Minsku, kde se vyskytují zahraniční turisté. Dotyková obrazovka na chytré zastávce 

je zobrazena na obrázku číslo 15. 

 

Obrázek 15 Chytrá obrazovka na zástavce (Rud, 2016) 

Z analýzy současného stavu Minsku vyplývá, že osoby se sníženou schopností 

mobility nemohou využívat služeb veřejné hromadné dopravy, což snižuje úroveň kvality 

jejich života. Takový problém se týká nejen osob na vozíku, ale i obyvatel cestujících 

s kočárkem. Problémem je nevyhovující vozový park dopravce Minsktrans. Nakoupení 

nových elektrobusů, které budou nízkopodlažní, umožní přepravu cestujících na invalidním 

vozíku a s kočárkem a zároveň přispějí k ochraně životního prostředí.  
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Zavádění pěších zón v centru Minsku sníží počet dopravních prostředků ve městě, což 

přispěje k lepšímu životnímu prostředí. Pěší zóny v centru města budou nutit řidiče nechávat 

auta na okraji města a používat ekologičtější druhy dopravy, což podpoří myšlenku city 

logistiky. Dále vzniknou nové cyklostezky, které budou bezpečnější než cyklostezky, které 

vedou zároveň po silnici. Tímto opatřením dojde ke snížení počtu srážek automobilů 

s cyklisty. Obyvatelé mohou využívat vlastní jízdní kola nebo mohou využít nově 

vznikajících stanic pro vypůjčení jízdních kol typu bike sharing. Pěší zóna bude sloužit 

k odpočinku obyvatel. 

Chytrá lavička je jedním z nejrozšířenějších smart prvků. Získala si oblibu všech 

věkových kategorií obyvatel. Neodmyslitelně patří k ekologicky čisté pěší zóně, jako je tomu 

například v Mikulově, kde také našla své místo. Tento smart prvek poskytne zdarma Wi-Fi 

připojení, zásuvky na nabíjení chytrých telefonů a dalších zařízení a nabídne vhodné místo 

pro odpočinek. Elektřinu získává pomocí solárních panelů, což přispívá k ochraně životního 

prostředí. Další možnosti chytré lavičky jsou zobrazeny na obrázku 16.  

 

Obrázek 16 Chytrá lavička (Ivanov, 2017) 

Jak bylo zmíněno ve druhé kapitole, v analýze současného stavu Minsku, chytré 

osvětlení se již na určitých místech v Minsku vyskytuje. V současné době je na trhu 

k dispozici mnoho druhů chytrých osvětlení, která se rozsvítí pomocí mobilní aplikace, 

pomocí internetu či pomocí senzoru pohybu. Instalace chytrého pouličního osvětlení 

v Minsku by mělo být prováděna zejména na sídlištích. Lampy by měly mít senzory pohybu, 

které při zaznamenaném pohybu lampu rozsvítí. Ne každý obyvatel Minsku má chytrý 

telefon, aby mohl pomocí mobilní aplikace řídit osvětlení na ulici. Proto je vhodnější instalace 

osvětlení se zabudovanými pohybovými senzory. 
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Dále by bylo vhodné rozmístit další chytrá osvětlení v parcích, což by podpořilo 

myšlenku Smart City a vedlo by k naplnění cílů city logistiky. Chytré osvětlení v parcích 

ušetří elektrickou energií a zajistí bezpečnost obyvatel.  

3.6 Návrh na zlepšení dopravní infrastruktury v satelitním městě Rudensk 

Dopravní situace v satelitním městě Rudensk není dobrá a z toho důvodu nemají 

obyvatelé ani zájem o nákup rodinných domů v této lokalitě. Návrhem na řešení tohoto 

problému je zajištění městské hromadné dopravy pro dojíždění do železniční stanice z tohoto 

satelitního města, kde bude cestujícím umožněn přestup na vlakové spoje. Jak bylo popsáno 

ve druhé kapitole bakalářské práce, v satelitním městě Rudensk není vybudována přístupová 

cesta na vlakové nádraží a obyvatelé jsou nuceni chodit přes nezpevnenou kominukací. 

Z tohoto důvodu obyvatelé satelitního města převážně k dopravě využívají své automobily, 

což nepřispívá, k již tak špatné dopravní i ekologické situaci v centru Minsku. V Rudensku by 

měly být vybudovány nové obytné bloky, zejména vícepodlažní budovy, obchodní centrum, 

parky, rekreační zóny, dále pak hlavní a vedlejší silnice a veřejné sítě.   

Návrh na zlepšení dopravní infrastruktury spočívá v zavedení autobusové linky, jejíž 

spoje bude navazovat na vlaky do Minsku. Autobusová linka bude začínat u nového sildliště 

v Rudensku a bude pokračovat do železniční stanice. Navrhováné schéma linky je znázorněno 

na obrazku číslo 17. Obyvatelé města už nebudou muset chodit přes nezpevněnou 

komunikaci, aby se dostali do železniční stanice.  

 

Obrázek 17 Návrh nové linky autobusu a cyklostezek v satelitním městě Rudensk (Google 

maps, 2018), upraveno autorkou 
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Na obrázku číslo 17 je modře znázorněn návrh autobusové linky vedoucí z nově 

vybudovaného sídliště v satelitním městě Rudensk do železniční stanice Rudensk. Tato linka 

ulehčí cestování obyvatelům, kteří dnes musí využívat individuální automobilovou dopravu 

nebo musí docházet do železniční stanice pěšky. Dále jsou v návrhu zelenou barvou 

znázorněny cyklostezky, které umožní obyvatelům bezpečně dojíždět do železniční stanice na 

kole, čímž obyvatelé přispějí k ochraně životního prostředí. Budování cyklostezek je 

v souladu s konceptem city logistiky a podporují myšlenku zlepšení stavu životního prostředí. 

Cyklostezky jsou navrhovány ve dvou trasách, kdy první vede centrem obce a bude sloužit 

také pro cesty obyvatel uvnitř města, například pro jízdu do obchodu či k lékaři, a druhá 

varianta vede podél silnice I. třídy, kdy těleso cyklostezky bude kvůli zajištění bezpečnosti od 

silnice samostatně odděleno. V blízkosti železniční stanice bude vybudováno parkoviště typu 

Bike and Ride. 

3.7 Shrnutí návrhů na aplikaci konceptu city logistiky 

Návrhy byly aplikovány na problémy v rámci city logistiky a Smart City v hlavním 

městě Běloruska Minsku. Z analýzy vyplynulo, že obyvatelé Minsku se potkávají 

v každodenním životě se spoustou problémů, které negativně působí na zdraví člověka, na 

stav životního prostředí a také na kvalitu života obyvatel.  

Návrhy byly aplikované pomocí chytrých prvků Smart City. Chytré prvky jako 

například chytrá lavička, chytré pouliční osvětlení a další, přináší obyvatelům nejen vyšší 

komfort, ale napomáhají také ke zlepšení životního prostředí ve městě. Zlepšení stavu 

životního prostředí a zároveň poskytování různých služeb jako zdarma Wi-Fi připojení, 

nabíjení chytrých zařízení či poskytování informací na zastávkách městské hromadné dopravy 

zlepší kvalitu a zvýší úroveň života obyvatel.  

Mobilita v rámci města je velmi důležitá. Musí být schopna uspokojit potřeby 

obyvatel. Návrhy na zlepšení mobility obyvatel v rámci Minsku byly realizovány pro všechny 

věkové kategorie obyvatel, pro cestující na invalidním vozíku i pro cestující s kočárkem. 

V rámci zlepšení stavu životního prostředí v Minsku bylo navrhnuto využití ekologicky 

čistších dopravních prostředků. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo, na základě analýzy současných přístupů k city logistice, 

navrhnout aplikaci konceptu city logistiky pro hlavní město Běloruska – Minsk. 

V první části bakalářské práce byly definovány úkoly, cíle a modely city logistiky. 

V rámci první kapitoly byly uvedeny teoretické aspekty city logistiky a Smart City. Základní 

problémy city logistiky, jako je zhoršující se úroveň životního prostředí, špatný stav dopravní 

infrastruktury, rostoucí počet dopravních kongescí či snížení mobility obyvatel ve městě, 

působí negativně na kvalitu života a spokojenost obyvatel.  

Dále byly definovány dopravní systémy typu Park and Ride, Bike and Ride, Kiss and 

Ride a Park and Go, které umožňují nejenom zlepšení dopravní situace ve městě, ale 

i zmírnění negativních dopadů na životní prostředí, plynoucích z využívání individuální 

automobilové dopravy. Větší využívání moderních technologií, na kterém je založena 

koncepce Smart City, by měla vést ke zlepšení kvality života a spokojenosti obyvatel.  

Druhá část bakalářské práce byla zaměřena na analýzu současného stavu city logistiky. 

Byly analyzovány současné přístupy k city logistice v České republice, v zahraničí 

a v Běloruské republice. Jedním z nejčastěji řešených problémů je problém špatného stavu 

životního prostředí a znečištění ovzduší. Řešením těchto problémů může být využívání 

dopravních prostředků na elektrický pohon.  

Dalším přístupem city logistiky k řešení dopravních problémů je realizace záchytných 

parkovišť. Tato parkoviště jsou využívána po celém světě a snižují intenzitu dopravních 

prostředků ve městě a s tím také souvisí pokles počtu dopravních nehod a zmírnění 

negativních dopadů na životní prostředí. Problémy s nedostatkem parkovacích ploch ve 

městech jsou v rámci city logistiky řešeny pomocí prvků Smart city. Chytré parkování přináší 

mnoho výhod a zlepšuje se tím kvalita života obyvatel. Rozvoj cyklistické dopravy je další 

z možných variant řešení problémů city logistiky.  

Výsledkem druhé kapitoly bakalářské práce bylo stanovení problémů hlavního města 

Běloruské republiky Minsku. Mezi nejzásadnější problémy v rámci Minsku patří špatný stav 

životního prostředí v Minsku, nedostatek parkovacích míst na kola, zastaralý způsob 

v organizaci půjčoven kol, špatná mobilita obyvatel či špatný stav dopravní infrastruktury 

satelitního města Rudensk. 

Ve třetí kapitole bakalářské práce byly řešeny problémy city logistiky v Minsku 

pomocí smart technologií, které se již dnes používají po celém světě. Návrhy řešení problémů 

city logistiky v Minsku byly založeny na teoretických základech z první části bakalářské 
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práce a na příkladech přístupů k city logistice v zahraničí. Zlepšení životního prostředí 

v Minsku je možné docílit pomocí využívání elektrobusů a elektromobilů, rozvojem 

cyklistické dopravy a optimalizací svozu odpadu ze sídlišť i centra města. Vznik služby Bike 

sharing v Minsku přinese mnoho výhod jak pro obyvatele města, tak i pro turisty. Služba Bike 

sharing zajistí moderní a pohodlný způsob vypůjčení jízdních kol a jízda na kole, jakožto 

šetrnější způsob dopravy, přispěje ke zlepšení ovzduší a životního prostředí jako celku ve 

městě.  

Mobilita obyvatel je důležitým faktorem v oblasti city logistiky. Mobilita v Minsku by 

mohla být řešena pomocí chytrých prvků Smart city, instalací chytrých semaforů 

a informačních tabulí, které budou řidičům poskytovat informace o současné dopravní situaci 

na následující křižovatce, což přispěje k větší plynulosti provozu a sníží intenzitu dopravních 

kongescí. V oblasti městské hromadné dopravy je možné v Minsku například zavést chytré 

zastávky. Všechny prezentované návrhy řeší oblast city logistiky a plní její cíle. 
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Příloha A Parkoviště B+R v Praze 
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Příloha B Bike Tower v Pardubicích  
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Příloha C Parkovací místa pro auta v režimu P+R 
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vlakovych-stanic-doplni-p-r-parkoviste-20161115.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha D Dopravní značka v Břeclavi 

 
 

Zdroj: autorka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha E Koncepce Smart Brno 

 
 

 

Zdroj: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, 2017. Smart Brno. Statutární město Brno [online]. 

[cit. 2018-02-11]. Dostupné z: https://www.brno.cz/sprava-mesta/volene-organy-mesta/rada-

mesta-brna/komise-rady-mesta-brna/smart-city-brno/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha F Koncepce Smart City v Hradci Králové  

 
 

Zdroj: KAREL, Vít, 2013. Koncepce SMART Hradec Králové. Centrum invectic, rozvoje a 

inovací [online]. [cit. 2018-02-11]. Dostupné z: http://m.cirihk.cz/files/ppt/smart-city-hradec-

kralove-19.10.2016a.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha G Mapa dobíjecích stanic společnosti ČEZ 

 
 

Zdroj: STRATEGICKÝ PLÁN SMART CITY MĚSTA PARDUBICE, 2017. Koncepce 

Smart City města Pardubic. Centrum invectic, rozvoje a inovací [online]. [cit. 2018-02-11]. 

Dostupné z: http://www.cirihk.cz/files/ppt/chvojka-smartcity-2016-10-konf.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha H Mapa stanovišť bike sharing ve městě Pardubice 

 
 

Zdroj: STRATEGICKÝ PLÁN SMART CITY MĚSTA PARDUBICE, 2017. Koncepce 

Smart City města Pardubic. Centrum invectic, rozvoje a inovací [online]. [cit. 2018-02-12]. 

Dostupné z: http://www.cirihk.cz/files/ppt/chvojka-smartcity-2016-10-konf.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha CH Chytrá lavička v Mikulově (okres Břeclav, Jihomoravský kraj)  

 

 

 

 

 
 

Zdroj: autorka 

 

 

 

 

 



 

Příloha I Chytré parkoviště Kolín  

 
Zdroj: KOUBSKÝ, Karel, 2017. Systém chytrého parkování v Kolíně. In: Smart Cities 2017, 

Dolní Břežany, 30. 1. 2017 [online]. Dolní Břežany: Středočeské inovační centrum (SIC), 

2017 [cit. 2018-02-16]. Dostupné z: 

https://drive.google.com/file/d/0B_M8RyJVP_qgbjV4NzAxNXl5WFE/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha J Schéma metra v Minsku (současnost) 

 
 

Zdroj: MINSKÝ METROPOLITEN, 2018. Schéma metra. Metropoliten [online]. [ cit. 2018-

02-13]. Dostupné z: http://metropoliten.by/sxema-linii/shemes_linii/75/1823/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha K Plán stavby minského metra (šedé stanice jsou vybudované, barevné jsou plánované a čerchovaná čára je ve výstavbě) 

 

 

Zdroj: MINSKÝ METROPOLITEN, 2018. Plán stavby minského metra. Metropoliten [online]. [cit. 2018-02-13]. Dostupné z: 

http://metropoliten.by/sxema-linii/shemes_linii/75/1824/ 

 



 

Příloha L Mapa rozvoje tramvajové rychlodráhy v Minsku 

 

 

 

Zdroj: KREPAK, Magda, 2015. Protyazhennost' tramvaynykh liniy v Minske mozhet vyrasti 

pochti v 4 raza. Informatsionnyy gorodskoy portal Minsk novosti [online]. [cit. 2018-02-13]. 

Dostupné z: https://minsknews.by/protyazhennost-tramvaynyih-liniy-v-minske-mozhet-

vyirasti-pochti-v-4-raza/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha M Mapa cyklostezek a půjčoven kol v Minsku  

 
 

Zdroj: PETRENKO, Kirill, 2016. Ot tsentral'nykh do zagorodnykh. Karta stolichnykh 

velodorozhek i prokatov. Afisha [online]. [cit. 2018-03-05]. Dostupné z: 

https://afisha.tut.by/news/places/495169.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha N Mapa parkovišť Park and Ride v Minsku 

 

 

 

Zdroj: PARKOUKA, 2017. Schéma parkovišť. Parkouka [online]. [cit. 2018-03-06]. 

Dostupné z:  https://parkouka.by/ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Příloha O Ekologická situace v Minsku 

 

 

 

Zdroj: ZELENY PORTAL, 2016. Karta samykh zagryaznonnykh rayonov Minska: gde 

zhivote vy? Green Belarus [online]. [cit. 2018-03-10]. Dostupné z: 

http://greenbelarus.info/articles/03-10-2016/karta-samyh-zagryaznyonnyh-rayonov-minska-

gde-zhivyote-vy



 

Příloha P Navrhované schéma linek elektrobusů v Minsku 

 

 

 

Zdroj: GOOGLE MAPS, 2018. Google maps. Google maps [online]. [cit. 2018-04-25]. 

Dostupné z: https://www.google.ru/maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha Q Navrhovaná parkoviště B+R v Minsku 

 

 

 

Zdroj: GOOGLE MAPS, 2018. Google maps. Google maps [online]. [cit. 2018-04-26]. 

Dostupné z: https://www.google.ru/maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha R Navrhovaná místa umístění služby Bike sharing v Minsku 

 

 

 

Zdroj: GOOGLE MAPS, 2018. Google maps. Google maps [online]. [cit. 2018-04-28]. 

Dostupné z: https://www.google.ru/maps 
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