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Seznam použitých zkratek 

CNG   compressed natural gas (stlačený zemní plyn) 

CO2  oxid uhličitý 

DP   dopravní podnik 

FAME  fatty acid methyl ester (methylester řepkového oleje) 

FM  Frýdek-Místek 

LNG  liquefied natural gas (zkapalněný zemní plyn) 

LPG  liquefied petroleum gas (zkapalněný ropný plyn) 

MEŘO  methylester řepkového oleje 

MHD  městská hromadná doprava 
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 Úvod 1.

1.1. Cíl diplomové práce 

Zastupitelstvo Frýdku-Místku zvažuje možnost založení Dopravního podniku města 

Frýdek-Místek (dále FM), který bude mít na starosti dopravní obslužnost města včetně 

přilehlých částí v rozsahu jako je tomu v současnosti. Jelikož bude potřeba nakoupit flotilu 

zhruba 35 nových městských dvanáctimetrových autobusů je cílem mé diplomové práce 

udělat souhrn možným pohonů či paliv používaných pro pohon městských autobusů. Tyto 

alternativy poté zhodnotit a pokud možno udělat nejvhodnější složení vozidlového parku 

dopravního podniku. S vyjetím prvního autobusu pod dopravním podnikem se počítá v 

lednu roku 2017.   

1.2. Historie autobusové dopravy a MHD 

Jedním z prvních dopravních prostředků ve středověku byla nosítka, zvířata a vozy 

jimi tažené. V 16. století dochází k rozšíření použití kočárů pro přepravu osob. Ve velkých 

městech, například v Paříži, kde vzniká potřeba nájemné dopravy, se již v roce 1622 

objevují první fiakry (někde označované jako drožky – lehké kočáry pro jízdu městem, 

tažené koňmi). [1], [2] 

Za jako první, skutečně hromadný dopravní prostředek ve městech, je považován 

omnibus. Jednalo se o vůz tažený koňmi s kapacitou od 8 do 40 cestujících, pohybující se 

průměrnou rychlostí 10km/h. První omnibus se objevil v Paříži v roce 1819, následoval 

Londýn roku 1829 a Hamburk v roce 1839. V roce 1830 byl ve Velké Británii použit první 

parní autobus, pohyboval se rychlostí 13km/h, ale jeho provozní náklady byly vyšší než u 

omnibusu. Dalším pokrokem v městské dopravě bylo použití koňských pouličních drah – 

vozidel taženými koňmi po kolejnicích. První koňská dráha vznikla v New Yorku v roce 

1832. V Paříži byla koňská dráha pod názvem “tramway“ zavedena v roce 1854. [1], [2] 

Velkým průlomem v hromadné dopravě bylo vynalezení spalovacího motoru. První 

omnibus se spalovacím motorem vyjel do ulic Londýna v roce 1904. Jeho kapacita byla 8 

pasažérů. Ihned po svém představení a uvedení do provozu se omnibus velmi osvědčil a 

tím také proslavil. [1], [2] 
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MHD u nás 

První omnibus se objevuje v Praze v roce 1830, ovšem pro nedostatek cestujících byl 

jeho provoz zrušen a opět obnoven až v roce 1860. Od roku 1875 byly omnibusy 

vytlačovány koněspřežnou tramvají a jejich provoz byl definitivně zrušen v roce 1904. [1] 

V roce 1908 byla v Praze zavedena autobusová doprava, neměla ale dlouhého trvání. 

Kvůli velmi nízkému výkonu motoru a několika haváriím byla autobusová doprava o rok 

později zrušena. V následujících letech byly zaváděny autobusové linky, avšak opravdový 

rozmach zažila městská autobusová doprava až po I. světové válce. [1] 

1.3. Výhody a nevýhody autobusové dopravy 

Výhody: 

· nezávislost na přívod energie = volnost pohybu po cestách, 

· operativnost v provozu, v případě nečekaných událostí na trase je možná rychlá 

změna ve vedení trasy, 

· větší bezpečnost cestujících při zastavení u krajnice, 

· vzhledem k dobrým adhezním vlastnostem autobusů je větší možnost vedení 

tras na velkých sklonových poměrech. 

 

Nevýhody: 

· poměrně malá obsaditelnost, 

· celkově nejmenší technická a ekonomická životnost, 

· menší přetížitelnost ve špičce ve srovnání s tramvajovou dopravou, 

· podléhá všem vlivům ostatní silniční dopravy, 

· negativní vlivy na životní prostředí. 
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1.4. Rozdělení autobusů podle [3]  

 

1.4.1. Rozdělení podle použití 

 

a. Městský – vyznačují se větším počtem dveří, obvykle tři až čtyři, mají více míst 

k stání oproti místům k sezení. Je vybaven madly a tyčemi pro bezpečnost 

stojících cestujících za jízdy. Obvykle se zde nachází místo vyhrazené pro jeden 

a více kočárků nebo místo pro tělesně postižené.  

 

b. Příměstský – konstrukce těchto autobusů se vyznačuje menším počtem dveří, 

obvykle dvoje, ale mohou být pouze jedny a větším počtem míst k sezení a 

pohodlnějšími sedadly v porovnání s městskými autobusy. 

 

c. Dálkový – tyto autobusy mají pohodlná nastavitelná sedadla vzhledem 

k dálkovým jízdám, ke kterým je tento typ autobusu využíván. Zvýšená podlaha 

umožnuje využití zavazadlového prostoru pro zavazadla cestujících. Autobusy 

mají komfortnější výbavu, jako je televize, klimatizace, sociální zařízení apod. 

1.4.2. Rozdělení podle karoserie 

 

a. Malý autobus – obsaditelnost 9 až 22 míst 

• Minibus – obsaditelnost 9 až 16 míst 

• Midibus – obsaditelnost 17 až 22 míst 

b. Velký autobus – obsaditelnost 23 a více míst 

1.4.3. Rozdělení podle provedení 

 

a. Klasický 

b. Kloubový – dvoudílná karoserie 

c. Dvoupodlažní – prostor pro cestující ve dvou podlažích 
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1.5. O městě Frýdek-Místek 

Frýdek-Místek leží v Moravskoslezském kraji na soutoku řeky Ostravice a Morávky. 

Město vzniklo v roce 1943 spojením dvou původních měst. Jednalo se o moravský Místek, 

založený ve 13. století a slezský Frýdek, o němž byla první písemná zmínka ve 14. století. 

Roku 2006 se Frýdek-Místek stal statutárním městem. Město se dělí na 7 městských částí – 

Frýdek-Místek, Zelinkovice, Lysůvky, Chlebovice, Lískovec, Skalice a Panské Nové 

Dvory. V současnosti na celkové rozloze města 5 161 hektarů žije téměř 60 000 obyvatel. 

[4] 
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 Analýza současného stavu 2.

2.1. MHD Frýdek-Místek 

V současné době tvoří síť MHD Frýdek-Místek 19 linek. Autobusy MHD obsluhují 

kromě města Frýdek-Místek také města Brušperk a Paskov a obce Baška, Dobrá, 

Fryčovice, Hukvaldy, Janovice, Kozlovice, Krásná, Metylovice, Palkovice, Pržno, 

Raškovice, Řepiště, Staré Město, Staříč, Sviadnov, Žabeň a ostravskou městskou část Nová 

Bělá. [5] 

MHD ve Frýdku-Místku v současnosti provozuje firma ČSAD Frýdek-Místek a.s., 

která patří do skupiny 3ČSAD. 3ČSAD je skupina českých obchodních společností, 

zabývající se poskytováním komplexních služeb v oblasti osobní dopravy, nákladní 

dopravy a servisních služeb. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších dopravních společností 

v Moravskoslezském kraji. Dopravní skupina 3ČSAD zajišťuje MHD v Havířově, Frýdku-

Místku, Orlové, Karviné a Hranicích. [5] 

V březnu 2011 byl ve Frýdku-Místku spuštěn projekt “MHD zdarma“. Toto opatření 

bylo odůvodněno snahou o snížení počtu aut ve městě do doby, než bude postaven obchvat 

města. Tarifní podmínky i původní jízdenky byly zachovány, novinkou je pouze roční 

jízdenka za 1 korunu, kterou je možné získat na čipovou kartu, která je vydána jen 

občanům, kteří splní podmínku bezdlužnosti vůči městu.  

Po zavedení tohoto projektu vzrostl počet cestujících o téměř 17% v roce 2011, v roce 

2014 už je to o necelých 60% víc přepravených cestujících než v roce 2010 (viz. Obr. 1). 

Na zvýšení počtu cestujících má také vliv postupné rozšiřování sítě MHD. [6] 
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Obr. 1: Počet přepravených cestujících v MHD FM [6] 

Tržby v MHD Frýdek-Místek klesly díky novému tarifu o cca 37% (rozdíl mezi rokem 

2010 a 2014). Poptávka po dlouhodobých jízdenkách téměř vymizela, zatímco tržby 

z jízdného placeného u řidiče (nepravidelní cestující) neklesly. 

 

 
Obr. 2: Vývoj tržeb v MHD FM [6] 
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Linky MHD Frýdek-Místek [6]: 

1. Řepiště - Fabík, točna - Magistrát - Riviéra, točna 

2. Nové Dvory, statek – Dobrovského - Riviéra, točna - Tesco 

3. Baška - Frýdek-Místek - Dobrá 

4. Frýdek-Místek – Palkovice – Metylovice - Kozlovice 

5. Hukvaldy – Chlebovice - Frýdek-Místek - Řepiště 

6. Olešná – Anenská - U nemocnice - Povodí Odry - autobusové nádraží 

7. Poliklinika - Válcovny plechu - Zámecké náměstí - Letná 

8. Ostrava - Frýdek-Místek - Staré Město - Skalice 

9. Poliklinika - U nemocnice – Magistrát – Frýdlantská - Poliklinika 

10. Poliklinika – Magistrát - U nemocnice – Anenská - Poliklinika 

12. Frýdek-Místek – Sviadnov – Staříč – Fryčovice - Brušperk 

13. Dobrá - Frýdek-Místek – Sviadnov - Paskov 

14. Frýdek-Místek - Staré Město – Baška – Pržno - Janovice 

15. Frýdek-Místek - Palkovice 

16. Frýdek-Místek – Palkovice – Zelinkovice - Frýdek-Místek 

17. Baška - Frýdek-Místek – Sviadnov - Frýdek-Místek 

18. Krásná – Raškovice - Poliklinika 

19. Baška – Frýdlantská – Lískovecká - Fabík, točna 

21. Řepiště - Fabík, točna – Magistrát - Riviéra točna  (linka 21 nahrazuje linku 1 v 

období letních prázdnin) 

Tyto linky v současnosti obsluhují následující vozidla [6]: 

· Iveco Citelis 12M    9ks 

· Iveco Citybus 12M   3ks 

· Iveco Crossway LE 12M   1ks 

· Iveco Crossway LE 12M (euro VI) 3ks 

· Volvo 7000    1ks 

· SOR BN 8,5    1ks 

· Karosa B 952    2ks 

· Karosa B 952E    8ks 

· Karosa B 932    1ks 

· Karosa B 932E    4ks      
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2.2. Možné paliva, používané v MHD 

V následující kapitole jsem rozepsal jednotlivé paliva (systémy pohonu), které se již 

používají v městské hromadné dopravě. Nejpoužívanějším palivem současnosti pro pohon 

městských autobusů je motorová nafta. Zejména z důvodů zvyšování tlaků na snižování 

emisí, které produkují vozidla a snižování závislosti na ropě se rozšiřují alternativní paliva, 

především CNG, různá biopaliva (bionafta, bioetanol) a vozidla poháněné elektrickým 

pohonem, popřípadě hybridní vozidla kombinující elektrický a spalovací motor. V rámci 

všeobecného přehledu jsem do seznamu možných paliv používaných ve vozidlech MHD 

zařadil i paliva, které nejsou moc rozšířené a jejichž rozšíření se očekává až v delší 

budoucnosti. Jedná se o palivo LNG a vodík.  

2.2.1. Bioetanol 

Jedná se o vysokooktanové palivo vyrobené z obnovitelných surovin. Bioetanol se 

získává pomocí alkoholového kvašení z biomasy. Používají se rostliny, které obsahují větší 

množství škrobu a sacharidů (např. kukuřice, obilí, brambory, cukrová třtina, řepa). Ve 

většině případů jsou používány obiloviny vypěstované v zemi umístění závodu, a proto 

bioetanol snižuje závislost státní ekonomiky na dovozu paliv ze zahraničí. Bioetanol se 

používá přímo jako palivo ve spalovacím motoru, nebo se přimíchává do ropného benzínu. 

Přidáním bioetanolu do klasického benzínu se snižují emise CO2. Přimícháváním do 

benzínu vznikají paliva označovaná např. jako E65, E85, E95 (kde číslo za písmenem E 

udává procentuální podíl biologické složky). [7], [8]  

 

Výhody: 

· nižší náklady na výrobu paliva, 

· zvýšení oktanového čísla, 

· snížení množství nebezpečných spalin. 

Nevýhody: 

· vyžaduje vyšší kompresní poměr, 

· kvůli větší agresivitě bioetanolu potřeba úpravy palivového systému původního 

benzínového motoru,                           

· o něco vyšší spotřeba, 

· palivo hůře snáší studené starty. 
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Obr. 3: Autobus Scania, MHD Mladá Boleslav [9] 

 

2.2.2. Bionafta 

Rostlinné oleje jako paliva se používaly už ve čtyřicátých letech minulého století v 

Americe. Rostlinné oleje nebyly moc používané, až počátkem sedmdesátých let došlo 

k jejich většímu rozvoji a to díky energetické krizi. Čistou bionaftu tvoří výlučně 

methylestery (FAME) bez jakýchkoliv dalších přísad. Bionafta má oproti naftě nižší 

kalorickou hodnotu, to způsobuje vyšší spotřebu paliva a zároveň nižší výkon motoru. 

Bionafta způsobuje korozi a bobtnání součástí z klasické pryže. Při nízkých teplotách (pod 

-10 °C) se velmi zvyšuje viskozita, což zabraňuje jejímu použití. Na trhu v České republice 

je možné se setkat se směsnou motorovou naftou (ta bývá někdy mylně označována za 

bionaftu) která obsahuje 30% MEŘO (FAME) a 70% klasické motorové nafty. Bionaftu 

lze vyrábět z více rostlin (řepka olejná, slunečnice, sója). V České republice se nejčastěji 

používá pro výrobu bionafty řepka olejná. [10], [11] 

Výhody: 

· vynikající biologická odbouratelnost, 

· neobsahuje žádné aromatické látky ani síru,  

· čistá bionafta je netoxické ekologické palivo, 

· je vyráběná z obnovitelných zdrojů. 
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Nevýhody: 

· ekonomicky náročná výroba, 

· při kontaktu s vodou vznikají mastné kyseliny, ty pak způsobují korozi 

palivového systému, 

· asi o 5% nižší výkon v porovnání s klasickou motorovou naftou, 

· je silnější rozpouštědlo než standardní nafta, rozrušuje usazeniny v palivovém 

potrubí, 

· poškozuje přírodní kaučuk a materiály z polyuretanové pěny, 

· ne všichni výrobci vozidel umožňují spalování 100% bionafty ve standartních 

vznětových motorech. 

 

 
Obr. 4: Autobus Scania Citywide [12] 

 

2.2.3. CNG 

CNG (angl. Compressed Natural Gas) je stlačený zemní plyn (tlak 20 MPa). Zemní 

plyn je přírodní hořlavý plyn využívaný jako významné plynné palivo. Jeho hlavní složkou 

je metan (obvykle přes 90 %) a etan (1–6 %). Nachází se v podzemí buď samostatně, 

společně s ropou nebo černým uhlím. [8], [13] 

Zemní plyn je jako palivo pro pohon motorových vozidel stále oblíbenější. Bývá 

považován za relativně nejčistější alternativu k benzinu a motorové naftě. Je dokonce        
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o něco čistší než ropný plyn LPG. Oproti propan-butanu není výroba zemního plynu 

závislá na ropě a to ani ekonomicky, ani existenčně. Při spalování CNG vzniká nižší 

produkce oxidu uhličitého (CO2), než při spalování nafty. Skladování stlačeného zemního 

plynu je obdobné jako u LPG, používají se ocelové tlakové nádrže, které však negativně 

zvyšují hmotnost vozidla. Dají se také použít tlakové nádrže z kevlaru, ty jsou podstatně 

lehčí než ocel, ale taky mnohonásobně dražší. [8], [13] 

Rozmach použití zemního plynu jako paliva pro spalovací motory byl především 

v období druhé světové války, kdy byl nedostatek klasických kapalných pohonných hmot. 

Ovšem po válce byl provoz na CNG utlumen a opět se začal používat v 70. letech 20. 

století a postupně se rozšiřoval až do současné podoby. [13] 

Na konci roku 2014 bylo na území České republiky registrováno něco přes 8.000 

vozidel s pohonem na zemní plyn. Většina vozidel s pohonem na plyn, které jezdí po 

silnicích České republiky, jsou osobní a dodávkové automobily, v mnoha případech se 

jedná o ojeté osobní vozy dovezené z Itálie či Německa. Zhruba 550 vozidel na stlačený 

zemní plyn zaujímají autobusy. Průběžně také roste počet plnicích stanic zemního plynu. 

Na území republiky je jich něco přes 80, tento malý počet plnících stanic však zatím 

limituje větší rozšíření CNG jako pohonu pro motorová vozidla. [14] 

Výhodou paliva CNG oproti naftě byla nulová sazba spotřební daně v letech 2007 až 

2011. Od roku 2011 má spotřební daň postupně růst až do roku 2020, kdy se má zastavit na 

hodnotě 3355 Kč/t (viz. následující Obr. 5). Jak se bude pohybovat výše spotřební daně u 

CNG po roce 2020 zatím není stanoveno. [15] 
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Obr. 5: Vývoj spotřební daně na CNG v letech 2006 – 2020 [15] 

Výhody: 

· nižší cena CNG oproti naftě, 

· v porovnání s motorovou naftou nižší emise CO2, 

· z alternativních paliv se jedná o palivo nejrozšířenější. 

Nevýhody: 

· řídká síť čerpacích stanic, 

· postupně zvyšující se spotřební daň, 

· vyšší pořizovací a provozní náklady oproti naftovému motoru, 

· přísnější bezpečnostní opatření, 

· používání tlakových nádob. 

 

 
Obr. 6: Autobus SOR NBG [16] 
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2.2.4. Hybridní pohon 

Hybridní pohon je označení pro vozidla, k jejímuž pohybu je použita kombinace více 

zdrojů energie. Nejčastější je kombinace dvou zdrojů energie a to elektrické trakce a 

spalovacího motoru, můžeme se ale setkat i s kombinací více než dvou zdrojů energie. 

Výhodou hybridních vozů je možnost kombinování výhod jednotlivých typů pohonu. 

Výhodou elektromotoru je nízká hlučnost, absence výfukových zplodin a vysoká účinnost 

(zhruba 90 %). Elektromotor je sice vhodný k pohonu, avšak problémem je u něj získávání 

a uchovávání elektrické energie. K uchovávání elektrické energie slouží trakční baterie 

(v současné době nejčastěji akumulátor typu Li-ion), začínají se používat i tzv. 

superkapacitory, jedná se o elektrolytický kondenzátor (uchovává poměrně malé množství 

energie, ale lze jej velmi rychle nabíjet i vybíjet). [17], [18] 

U pohonu spalovacím motorem je hlavní výhodou vysoká délka dojezdu vozidla a také 

možnost vyvinutí vysoké rychlosti při jízdě. Kombinací pohonů v nejvyšší účinnosti, 

dochází ke snížení spotřeby spalovacího motoru a také ke snížení jeho emisí. Na druhou 

stranu existují i nevýhody – stále ještě velká pořizovací cena vozidla, zvýšení provozní 

hmotnosti, popřípadě snížení zástavbového prostoru z důvodu umístění baterií (nebo 

zvýšení těžiště vozidla, pokud jsou baterie umístěny na střeše). [19] 

Rozlišujeme dva typy hybridních vozidel, sériový a paralelní hybrid.  

U sériového vypadá struktura pohonného systému tak, že elektromotor a spalovací 

motor jsou zapojeny v sérii, tedy za sebou. Sériové hybridy se více podobají klasickým 

elektromobilům. Spalovací motor zde totiž slouží jen jako generátor energie, která je 

uchovávaná v bateriích. V případě potřeby vysokého výkonu je možné, aby pohonný 

systém odebíral energii najednou z baterie i z generátoru. Sériový hybrid může používat 

regenerativní brzdění, při němž se pohybová energie automobilu přeměňuje zpět na 

elektrickou, a ta dobíjí baterii. [20] 

Paralelní (neboli plný) hybrid je nejčastěji vyráběným hybridním automobilem. Jsou 

vybaveny spalovacím motorem, který je přes převodovku spojen s elektromotorem. 

Elektromotor i spalovací motor jsou zapojeny paralelně, tedy vedle sebe a k pohonu 

automobilu lze využít buď jeden z nich, nebo oba najednou. [20] 
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Výhody: 

· výhodná kombinace výhod dvou pohonů, 

· nižší emise oproti klasickému autobusu s pohonem na naftu (až o 20%), 

· zhruba o 20% nižší spotřeba nafty oproti klasickému autobusu. 

Nevýhody: 

· kombinace dvou pohonů dělá vozidlo složitější,  

· životnost a cena baterie. 

 

 
Obr. 7: Autobus Volvo 7900 Hybrid [21] 

 

2.2.5. LNG 

Zkratka LNG ukrývá název pro zkapalněný zemní plyn (Liquefied Natural Gas). Na 

zkapalněný zemní plyn ve světě jezdí několik tisíc vozidel, nejvíce v USA. Postupně se 

LNG rozšiřuje i v Asii (Korea a Čína) a v Evropě (Německo, Anglie, Španělsko). 

Zkapalněný zemní plyn se začíná prosazovat i do dopravy železniční a lodní. [22] 

LNG obsahuje z 90 až 100% metan (dále obsahuje zbytky ethanu, propanu, vyšších 

uhlovodíků a dusíků), který je zchlazen na -162°C. Zkapalněný zemní plyn je namodralá, 

studená, průzračná kapalina. Je nekorozívní, netoxická, s malou viskozitou a bez zápachu. 

Zkapalněný zemní plyn zaujímá cca 600 x menší objem než CNG. Zápalná teplota LNG je 

540°C. Vozidlo na LNG má větší dojezd oproti CNG. [8], [13], [22] 
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Plnící stanice jsou v principu podobné plnícím stanicím LPG. Plyn je přepravován a 

skladován v kryogenních nádržích při velmi nízkých teplotách (-160 až -170 °C). K 

chlazení nádrží se zkapalněným zemním plynem ve stanicích se používá kapalný dusík. 

[8], [22] 

Výhody: 

· čisté palivo s minimem škodlivých emisí, 

· doba plnění vozidla palivem je srovnatelná s klasickými palivy, 

· bezpečný provoz (vyšší zápalná teplota LNG oproti benzínu). 

Nevýhody: 

· skladování za velmi nízkých teplot, 

· řídká síť čerpacích stanic, v ČR není ani jedna stanice, 

· neexistuje systém distribuce tohoto paliva v ČR, 

· odpar paliva z nádrže při delší odstávce vozidla, 

· složitá a nákladná technologie v porovnání se CNG. 

 

 
Obr. 8: Autobus Solbus LNG [23] 
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Obr. 9: Nádrž na LNG umístěná na nákladním automobilu Iveco Stralis [24] 

 

2.2.6. LPG 

LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas) je zkapalněný ropný plyn (směs dvou plynů – 

propan a butan). Vyrábí se z ropy nebo ze zemního plynu. Využití nalézá v zážehových 

motorech. [25] 

Při spalování LPG vznikají nízké emise, dá se tedy označit jako ekologicky čisté 

palivo. Zkapalněný ropný plyn LPG, používající se pro provoz dopravních prostředků má 

zcela jinou jakost, než jakou má propan-butan v bombách na vaření. Propanbutanové 

bomby používané při kempování (nebo jinde) k vaření, obsahují různé nečistoty, kaly i 

kondenzovanou vodu. [26] 

Autobusy na LPG hojně používali v MHD ve Vídni, tyto autobusy tam jednu dobu 

tvořily většinu vozidlového parku, postupně, ale výrobci přestali nabízet motory na LPG 

s odůvodněním, že výrobní náklady jsou velmi vysoké. V dnešní době už neexistuje 

výrobce, vyrábějící autobusy na LPG. Existují pouze firmy, které se zabývají úpravou 

motorů, aby umožňoval provoz na LPG 

Výhody: 

· nízká cena LPG, 

· nízký obsah emisí, 

· dobré mísení plynu se vzduchem, 

· dostatečně hustá síť čerpacích stanic LPG v ČR. 
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Nevýhody: 

· palivo je suché – předčasné opotřebení ventilů, 

· rozdílné vlastnosti plynu v létě a zimě, 

· nižší výkon v porovnání s benzínem. 

 

 
Obr. 10: Autobus MAN LPG, MHD Vídeň [27] 

 

2.2.7. Motorová nafta 

Motorová nafta slouží jako palivo pro vznětové motory. V autobusové dopravě je to 

nejpoužívanější palivo. Začátek používání motorové nafty spadá do počátku 20. století. 

Vynálezcem vznětového spalovacího motoru, který jako palivo používá motorovou naftu, 

byl německý vynálezce Rudolf Diesel. Motorová nafta je směs kapalných uhlovodíků a 

vyrábí se destilací a rafinací z ropy (při teplotách 150 - 370°C). Kvalita motorové nafty je 

udávána cetanovým číslem, to vyjadřuje její vznětovou charakteristiku. Jednou z 

nejdůležitějších vlastností motorové nafty je její chování za nízkých teplot. K dispozici 

jsou dva druhy motorové nafty – letní a zimní, které se liší svým bodem filtrovatelností 

(tuhnutí). [7], [28], [29], [30] 

Spalovací motory pro pohon vozidel musí plnit evropské emisní normy Euro, jedná se 

o závaznou normu Evropské unie stanovující limitní hodnoty škodlivin ve výfukových 

exhalacích benzinových a naftových motorů pro motorová vozidla v závislosti hmotnosti 

škodlivin na ujeté vzdálenosti. Normy stanovují limity oxidu uhelnatého (CO), uhlovodíků 
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(HC), oxidů dusíku (NOx) a pevných částic (PM), nezabývají se oxidem uhličitým ani 

sirnými sloučeninami. Norma je vydávána v postupně se zpřísňujících číslovaných verzích, 

pro nově registrovaná vozidla platí od 1.1. 2015 norma Euro VI. Viz následující tabulka č. 

1. [31] 

 

norma 
rok 

zavedení 

CO 

[g/kWh] 

NOX 

[g/kWh] 

HC 

[g/kWh] 

pevné 

částice 

[g/kWh] 

Euro I 1992 4,5 8 1,1 0,36 

Euro II 1996 4 7 1,1 0,15 

Euro III 2000 2,1 5 0,66 0,10 

Euro IV 2005 1,5 3,5 0,46 0,02 

Euro V 2008 1,5 2 0,46 0,02 

Euro VI 2014 1,5 0,4 0,13 0,01 

Tabulka 1: Přehled emisních norem Euro I až Euro VI [31] 

 

Výhody: 

· nejrozšířenější palivo, 

· dlouholeté zkušenosti s provozem na naftu, 

· nejnižší pořizovací cena nového autobusu. 

Nevýhody: 

· nejméně ekologické (ovšem nové vozidla už neznečišťují ovzduší tolik jako 

starší modely), 

· zásoby ropy docházejí a nejedná se o obnovitelný zdroj. 
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Obr. 11: Autobus Iveco Urbanway [32] 

 

2.2.8. Pohon na elektrickou energii 

První elektromobil vynalezl jistý holandský profesor již v roce 1835, tedy o 50 let 

dříve než Karl Benz sestrojil svoji motorovou tříkolku. Navzdory dlouhé historii se 

elektromobil dodnes nedokázal pořádně rozšířit. [20], [33] 

Elektromobil je vozidlo poháněné elektromotorem, který získává elektrickou energii z 

baterií (v některých případech může být energie získávána ze solárních panelů, popřípadě 

z palivových článků). Baterie se dobíjejí z dobíjející stanice a plné dobití baterie trvá 1 až 8 

hodin, závisí na výkonu dobíjecí stanice. Kapacita baterií omezuje dojezd elektromobilů. 

Údaje výrobců bývají často nadsazeny, respektive bývají získávány při ideálních 

podmínkách. Praktický dojezd elektrobusů se pohybuje kolem 100 km. Elektrobusy SOR 

testované v ostravském dopravním podniku dosahují dojezdu 130 km. [34] 

Elektrobusy můžeme rozdělit na dva typy, noční a oportunitní. Noční elektrobusy mají 

dostatečně velkou kapacitu baterií, aby jim vystačila na celodenní provoz. Jejich dobíjení 

je prováděno přes noc v depu, kdy je lze odstavit na delší dobu.  

Oportunitní (příležitostné) elektrobusy mají kapacitu baterií menší než noční 

elektrobusy, a musí se proto dobíjet z dobíjecích stanic umístěných na trase. Dobíjení trvá 

kratší dobu než dobíjení nočních elektrobusů. Dobíjecí stanice se umísťují například do 

velkých přestupních stanic. Aby byly akumulátory nabity na potřebnou kapacitu během 

běžného pobytu v přestupní stanici, musí být správně zvolena dobíjecí technologie. [20], 

[33] 
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Dobití elektrobusu může probíhat v depu pomocí výkonné nabíjecí stanice, pomocí 

pantografového sběrače na střeše elektrobusu nebo například bezkontaktně, pomocí 

elektromagnetické indukce. U tohoto způsobu dobíjení zastaví elektrobus nad vinutím 

dobíjecí cívky, která je umístěná pod povrchem vozovky. Elektrický proud, protékající 

cívkou, vytvoří silné elektromagnetické pole, to indukuje střídavé napětí ve vodivé sběrnici 

na vozidle. Střídavý elektrický proud je dále usměrňován a slouží k dobíjení baterií. [20], 

[33] 

Účinnost elektromobilu je až 90% a odpadá u něj potřeba převodového mechanismu. 

Elektromobily mají nulovou přímou emisní zátěž (emise při provozu vozidla). Nepřímá 

emisní zátěž je odrazem celého výrobního cyklu, tedy i získáváním surovin a ta je odlišná 

v každé zemi. V České republice dosahují emisní hodnoty elektromobilů 50 až 100g/km.  

Elektromobily nejsou na rozdíl od spalovacích motorů hlučné a umožňují rekuperaci 

energie (zpětně dobíjí baterii). To se děje například při jízdě z kopce nebo při brzdění. 

Nevýhodou elektromobilů je jejich krátká dojezdová vzdálenost (proto se hodí 

zejména do městského provozu), vysoká pořizovací cena a malý počet dobíjecích stanic (v 

ČR asi 130, v Německu 6500, v Rakousku 1700, ve Finsku 5000). [33] 

 

Výhody: 

· ekologicky nejčistší palivo, 

· dá se předpokládat, že MHD se bude v budoucnu vydávat právě cestou 

elektřiny, 

· menší hlučnost oproti naftovému autobusu. 

Nevýhody: 

· pořizovací cena vozidla je velmi vysoká (dvojnásobek oproti naftovému), 

· malá ujetá vzdálenost na jedno nabití, 

· malá životnost a vysoká cena baterie, 

· nižší kapacita a vyšší hmotnost vozidla z důvodů zabudování baterií. 
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Obr. 12: Autobus Solaris Urbino electric [35] 

 

2.2.9. Vodík 

Existují dvě možnosti využití vodíku pro pohon vozidel a to spalování vodíku a použití 

vodíku jako uchovatele energie pro elektromotor. [8]  

Spalování vodíku v klasických motorech: 

Stlačený nebo zkapalněný vodík se spaluje podobně jako běžné pohonné hmoty. Při 

spalování vodíku však vzniká jen voda a malé množství oxidu dusíku. Použití vodíku ve 

spalovacích motorech má ovšem dvě podstatné nevýhody, a to že výroba vodíku je 

prozatím drahá a vodík ve směsi se vzduchem je silně výbušný. [8], [21], [36] 

Využití vodíku v palivových článcích: 

V palivových článcích vzniká elektrochemickou reakcí vodíku elektřina. Ta pohání 

elektromotor, který je pohonnou jednotkou ve vozidle. Elektřina vzniká elektrochemickou 

reakcí samotného vodíku, nebo vodíku chemicky vyvinutého (např. ze zemního plynu, 

metanolu, benzínu apod.) s kyslíkem (ze vzduchu). Kromě elektřiny vzniká také voda nebo 

vodní pára. Nejedná se tedy o spalování paliva, nýbrž o chemickou reakci. [8], [34], [36] 

Využití vodíku k pohonu automobilů je rozhodně nadějná alternativa vůči klasickým, 

benzínem nebo naftou poháněným vozidlům, ale bude trvat ještě mnoho let, než se doladí 

technologie využití vodíku a dojde k jeho masovějšímu využití.  
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Výhody: 

· při spalování vodíku nevznikají emise, pouze vodní pára, 

· vyřazené palivové články nezatěžují životní prostředí těžkými kovy jako 

klasické olověné akumulátory, 

· vyšší jízdní dojezd vodíkových palivových článků oproti klasickým 

akumulátorům elektromobilu. 

Nevýhody: 

· výroba vodíku je velmi nákladná, 

· vodík ve směsi se vzduchem je silně výbušný. 

 

 
Obr. 13: Autobus Škoda TriHyBus [37] 
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 Teoretická východiska řešení 3.

3.1. Dále uvažující se paliva 

Z uvedených paliv jsem vybral a dál budu uvažovat jen s těmi, které jsou alespoň 

trochu reálné v našem provozu. Pohon na LNG neboli zkapalněný zemní plyn, není možné 

uvažovat z důvodu, že v České republice není ani jedna čerpací stanice, z toho plyne, že 

ani není žádný způsob zásobování, ani moc výrobců toto palivo nenabízí pro pohon. Pohon 

autobusů na LPG se v ČR (výjimkou je pár městských autobusů v Mostě) téměř nepoužívá, 

pokud plyn, tak CNG. Bioetanol má využití hlavně v místech kde jej přímo vyrábějí, např. 

na Mladoboleslavsku jej používají v okolí lihovaru, kde zpracovávají cukrovou řepu a 

z odpadu vyrábějí bioetanol. Použití vodíku je v současné době velice nákladné a ve větší 

míře je tedy nepoužitelný. 

Do další části práce budu tedy uvažovat s pohony na naftu, bionaftu, CNG, elektro 

pohon a hybridní pohon (kombinace elektro a diesel). 

V současnosti je nejvíce rozšířený pohon městských autobusů pomocí nafty, jedná se o 

palivo nejvíce odzkoušené, velmi dostupné a ve svém výrobním programu městských 

autobusů jeho spalování umožňují všichni výrobci. Tyto autobusy jsou nejlevnější 

z porovnávaných variant. Co se týče emisí, tak veškeré nová vozidla musí splňovat emisní 

normu Euro VI, která již neumožňuje vypouštět z výfuku do ovzduší tolik škodlivin co 

starší vozidla běžně na našich silnicích používaná. Splnění těchto limitů ovšem přineslo 

nutnost montovat do výfukového potrubí drahé filtry s omezenou životností, popřípadě 

nutnost vstřikování kapalného aditiva (AdBlue) do výfukového traktu, spotřeba AdBlue je 

okolo 4 l/100l nafty.  

Povinnou normou Euro VI se značně smazává ekologický rozdíl mezi naftovým 

pohonem a pohonem na CNG. Nevýhodou autobusů s pohonem na CNG je dále vyšší 

pořizovací hodnota a zvýšené provozní náklady (pravidelná kontrola těsnosti plynové 

soustavy, častější výměna oleje). Zvyšování spotřební daně tomuto palivu také ubírá na 

atraktivitě. Mezi roky 2007 až 2011 byla spotřební daň na CNG rovna nule. Od roku 2011 

se daň postupně zvyšuje až do roku 2020, kdy je její hodnota určena na 3,355 Kč/kg, dále 

její hodnota zatím není stanovená. 
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Spalování bionafty umožňují někteří výrobci autobusů přímo v neupravených 

motorech na spalování nafty. Při provozu na bionaftu ovšem klesá výkon a tím roste 

spotřeba vozidla, co se týče provozních nákladů, tak ty jsou mírně zvýšené, neboť bionafta 

je agresivnější vůči pryžovým částem a musí se měnit palivový filtr v kratším intervalu. 

V zimě se pak nedoporučuje spalování bionafty, protože není vhodná do nízkých teplot.  

Další variantou je elektrický pohon, ten je ekologicky nejčistší a do ovzduší při svém 

provozu nevypouští žádné emise. Elektrický pohon ale není úplně bez emisí, emise 

vznikají při samotné výrobě elektrické energie. Při provozu je elektrobus nejméně hlučný 

ze všech alternativ. Bohužel dojezd elektrobusu je jen okolo 100 až 150 km na jedno 

nabití. Hlavní nevýhodou elektrobusu je pořizovací hodnota, která je vysoká jednak 

z důvodu nesériové, málokusové výroby, ale hlavně z důvodu drahých baterií, které se 

používají na uchovávání elektrické energie. Další nevýhodou je životnost baterie, která je 

cca 5 až 7 let, takže nevydrží ani celou životnost autobusů, která je počítána na 10 let.  

Takovým mezičlánkem mezi normálním spalovacím motorem na naftu a elektrickým 

pohonem je hybridní pohon, který využívá výhod obou druhů pohonu. Velký dojezd 

naftového motoru je doplněn o elektrickou energií vyráběnou při brzdění a uchovávanou 

v bateriích, tato energie se použije například při rozjezdu. Výhodou je také snížení emisí 

vyprodukovaných vozidlem. Nevýhodou je složitější pohon a vyšší pořizovací hodnota, 

kterou mají za následek hlavně baterie. Tyto baterie ovšem nejsou tak velké jako u 

elektrobusu a tudíž i jejich cena je nižší. 

V následující Tabulce 2 je přehled výrobců městských 12m autobusů s jednotlivými 

druhy pohonu (paliv). 
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výrobce 
palivo 

nafta bionafta CNG hybrid elektro 

Irisbus Urbanway   Urbanway     

Man Lion´s City   Lion´s City Lion´s City   

Mercedes 
- Benz 

Citaro         

Scania Citywide Citywide Citywide Citywide Citywide 

Solaris Urbino   
Urbino 
CNG 

Urbino 
Hybrid 

Urbino 
Electric 

SOR NB City   NBG   EBN 

Škoda       
Hybridbus 

H12 
Elektrobus 

Perun 

Volvo 7900     7900 7900   
Tabulka 2: Přehled výrobců městských autobusů (12m varianty) a přehled možných paliv 

 

3.2. Ekonomické zhodnocení 

U ekonomického zhodnocení provozu městského autobusu počítám s průměrným 

ročním nájezdem 60 000 km a dobou provozu vozidla 10 let. Budu počítat tři hlavní 

položky provozu a to pořizovací cenu nového vozidla, náklady na pohonné hmoty (budu 

takto nazývat i náklady za elektřinu spotřebovanou provozem elektrobusu) a náklady na 

opravy a údržbu vozidla.  

Nepočítám zde s náklady na mzdu pro řidiče, neboť ty budou u všech vozidel stejné. 

Také nepočítám s náklady na vybudování čerpací (plnící) stanice, protože nafta a bionafta 

se dá tankovat na několika stanicích v okolí, stejně tak CNG, navíc dodavatelé plynu a 

elektrické energie budují plnící či dobíjecí stanice na své náklady, pokud je zaručen určitý 

odběr. Do ekonomického zhodnocení může taky zasáhnout dotace na nákup nového 

ekologického vozidla ať už z Evropské unie, či například Ministerstva životního prostředí 

České Republiky.  

Pořizovací cena vozidla 

Do pořizovací ceny jsem taky zařadil investici na náhradní baterie u elektrobusu a 

hybridního vozidla, jelikož tyto baterie nesplňují životnost 10 let, nýbrž pouze asi jen něco 

přes 5 let, cena baterie u elektrobusu je 2 000 000 Kč, u hybridního vozidla zhruba 

1 000 000 Kč. Pořizovací ceny autobusu na naftový a CNG pohon byly voleny podle 



34 

 

vyhlášky Ministerstva dopravy České Republiky, u elektrobusu byla volena cena vozidla 

SOR EBN a u hybridního autobusu bylo počítáno s cenou autobusu Volvo 7900. Konkrétní 

ceny jednotlivých značek autobusů se budou samozřejmě lišit, ale pro naše potřeby budou 

stačit tyto informace.  

 

  pořizovací náklady 
[Kč] 

nafta 4 700 000 
bionafta 4 700 000 
CNG 5 550 000 
hybrid 7 700 000 
elektro 11 000 000 

Tabulka 3: Náklady na pořízení nového autobusu 

Z tabulky je patrné, že nejlevnější autobusy jsou s pohonem na naftu (tyto motory 

mohou alternativně u některých výrobců spalovat i bionaftu). Je to dáno tím, že motory 

spalující naftu jsou tu už dlouho, jsou s nimi největší zkušenosti a jejich výroba probíhá ve 

velkých sériích. Autobusy na CNG jsou zhruba o 1 000 000 Kč dražší, zejména díky 

jinému motoru a nádrží na plyn. Autobus s hybridním pohonem kombinuje dva pohony a 

musí mít drahé baterie na uchovávání elektrické energie, tudíž je jeho cena někde pod 

hranicí osmi miliónů a to včetně náhradní baterie, která stojí okolo miliónu korun. 

Nejdražší je elektrobus, stojí přibližně 9 000 000 Kč, ale v průběhu jeho provozu se musí 

ještě vyměnit baterie za zhruba 2 000 000 Kč. Tak vysoká cena u elektrobusu je 

zapříčiněná hlavně jeho malokusovou výrobou a malými zkušenostmi s výrobou. 

Náklady na pohonné hmoty 

U spotřeby paliva jsem vycházel z průměrné spotřeby autobusu (použil jsem hodnoty 

spotřeby paliva z DP Ostrava, kde jsou podobné kilometrové nájezdy a trasy). U cen nafty, 

bionafty a CNG jsem bral průměrné ceny za rok 2014, u elektrické energie jsem počítal s 

cenou, za kterou jí odebírá DP Ostrava. U CNG jsem počítal již se zvýšenou spotřební 

daní. Ceny paliv a energie jsou bez DPH. [38] 
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spotřeba 
paliva 

(elektřiny) 
jednotka 

cena za 
jednotku 

jednotka 

cena 
paliva 

na 
100km 

[Kč] 

cena 
paliva 

na 1km 
[Kč] 

nafta 36,5 l/100km 29,67 Kč/l 1 083 10,83 
bionafta 39,42 l/100km 22,56 Kč/l 889 8,89 
CNG 32 kg/100km 23,29 Kč/kg 745 7,45 
hybrid 29,2 l/100km 29,67 Kč/l 866 8,66 
elektro 101 kWh/100km 2,00 Kč/kWh 202 2,02 

Tabulka 4: Náklady na pohonné hmoty na 1km 

Z této tabulky vychází částka za pohonné hmoty spotřebované na 1 km provozu, tuto 

částku jsem vynásobil 60 000 km (což je předpokládaný kilometrový roční nájezd) a dále 

číslem 10 (předpoklad je, že vozidlo bude v provozu 10 let), v následující tabulce jsou 

uvedeny náklady na pohonné hmoty za 10 let provozu. 

 

 
náklady na pohonné 

hmoty [Kč] 

nafta 6 497 603 
bionafta 5 336 360 
CNG 4 471 537 
hybrid 5 198 083 
elektro 1 212 000 

Tabulka 5: Náklady na pohonné hmoty za 10 let provozu 

Z tabulky je patrné, že nejmenší náklady na pohonné hmoty jsou u elektrobusu, 

v porovnání s největšími náklady u nafty je rozdíl po ujetí 600 000 km 5 285 603 Kč, což 

je rozdíl zhruba 9 Kč/km. Dalším palivem, kde se dá oproti naftě nejvíce ušetřit je CNG 

s náklady za palivo 4 471 537 Kč, poté hybridní autobus s náklady 5 198 083 Kč a nejmíň 

ušetříme oproti naftě na bionaftě, kde jsou náklady 5 336 360 Kč. Je ovšem nutné 

podotknout, že jsem počítal s průměrnými cenami za palivo za rok 2014, tyto ceny se 

mohou v průběhu následujících let měnit. Dá se předpokládat, že cena nafty postupně 

poroste, ceny bionafty a zemního plynu budou cenu nafty kopírovat a udržovat si přibližně 

stejný rozdíl v ceně jako je za rok 2014, pouze cena elektrické energie se bude držet na 

podobné ceně jako je teď, dokonce některé zdroje uvádějí, že cena elektrické energie pro 

velké podniky bude klesat. 
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Náklady na opravy a údržbu 

Náklady na opravy a údržbu jsou použity z provozu, či testování městských autobusů 

v DP města Ostravy, či jiných DP. [38] 

 

  

náklady 
na opravy 
a údržbu 
[Kč/km] 

nafta 5,67 
bionafta 6,52 
CNG 6,27 
hybrid 6 
elektro 5,17 

Tabulka 6: Náklady na opravy a údržbu na 1 km 

V tabulce jsou uvedeny náklady na opravy a údržbu v Kč na 1 kilometr, ty jsem opět 

vynásobil předpokládaným kilometrovým nájezdem (60 000 km) a dobou provozu (10 let). 

Výsledné náklady na údržbu a opravy za 10 let provozu jsou uvedeny v následující tabulce. 

  

  náklady na opravy a 
údržbu [Kč] 

nafta 3 402 000 
bionafta 3 912 300 
CNG 3 762 000 
hybrid 3 600 000 
elektro 3 102 000 

Tabulka 7: Náklady na opravy a údržbu za 10 let provozu 

Z tabulky je patrné, že mezi náklady na opravy a údržbu vozidel nejsou velké rozdíly 

mezi nejméně náročným elektrobusem a nejnákladnějším vozidlem s pohonem na bionaftu 

je rozdíl cca 800 000, což je 80 000Kč na rok provozu. Provozní náklady vozidel na ostatní 

paliva se pohybují okolo 3,5 mil. za 10 let provozu. 
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3.3. Multikriteriální porovnávání 

Základní přednosti metod vícekriteriálního hodnocení variant[39]: 

· umožňují rozhodovateli posuzovat varianty vzhledem k rozsáhlému souboru 

kritérií, 

· nutí rozhodovatele, aby explicitně (nikoliv pouze intuitivně) vyjádřil svoje 

chápání důležitosti jednotlivých kritérií hodnocení, 

· celý proces hodnocení činí transparentním, redukovatelným a jasným i pro jiné 

subjekty, kterých se volba varianty více či méně dotýká. 

Při multikriteriálním porovnávání budu hodnotit tři skupiny parametrů, a to 

ekonomické a ekologické parametry a parametry z hlediska komfortu cestování. 

Ekonomické parametry 

Náklady na vozidlo můžeme rozdělit na dvě skupiny, nejdřív to jsou investiční náklady 

na pořízení nového automobilu – pořizovací cena, kterou můžou snížit různé dotace na 

nákup, ať už z Evropské unie, či např. dotace Ministerstva životního prostředí. Druhou 

skupinou jsou nemalé náklady, které jsou spojeny s provozováním vozidla. Je to z největší 

části částka za spotřebované pohonné hmoty (elektrickou energii) a dále potom náklady 

opravy a údržbu. 

Mezi ekonomické parametry jsou zařazeny: 

· náklady na pohonné hmoty, 

· pořizovací náklady (včetně nákladů na pořízení nových baterií v době 

životnosti autobusu – elektrobus a hybridní autobus), 

· náklady na opravy a údržbu.  

 Ekologické parametry 

V této části budu posuzovat množství emisí vyprodukovaných provozem vozidla. 

Emisní zátěž vozidla můžeme rozdělit na přímou a nepřímou. Do přímé emisní zátěže 

bereme emise vznikající při provozu vozidla a nepřímá emisní zátěž je odrazem celého 

výrobního cyklu, tedy od extrakce surovin až po energeticko - distribuční soustavu. 
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Mezi ekologické parametry jsou zařazeny: 

· přímé emise (emise vznikající při provozu vozidla), 

· nepřímé emise (emise vznikající při výrobě paliva). 

Komfort cestování – Komfortní parametry 

Do parametrů posuzující komfort cestování jsem zařadil hlučnost míjejícího a stojícího 

autobusu a taky kapacitu autobusu (počet míst k sezení a stání), ta se může lišit u 

jednotlivých značek, ale pouze o pár míst, tento parametr je použit hlavně kvůli 

elektrobusu, kde je prozatím kapacita snížená, kvůli umístění baterií. 

Mezi parametry z hlediska komfortu cestování jsou zařazeny: 

· hlučnost míjejícího vozidla, 

· hlučnost stojícího vozidla, 

· kapacita vozidla. 

 

3.3.1. Metody stanovení vah kritérií 

Metody stanovení vah kritérií [39,40]: 

Metody komplexního hodnocení vyžadují nejprve určit váhy jednotlivých 

hodnocených kritérií. Váhy vyjadřují důležitost kritérií z pohledu hodnotitele. Čím je 

kritérium (parametr) významnější (čím za významnější je rozhodovatel považuje), tím je 

jeho váha větší. A naopak, méně významným kritériím je přisouzena nižší váha. Existuje 

větší počet metod, které se vzájemně liší především svou složitostí. Součet vah 

jednotlivých kritérií se musí vždy rovnat 1. 

a) Metoda párového porovnání: 

- touto metodou se zjišťují preferenční vztahy dvojic kritérií. Úkolem je zjistit pro 

každé kritérium počet jeho preferencí vzhledem ke všem ostatním kritériím.  
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b) Metoda alokace 100 bodů: 

- úkolem hodnotitele je rozdělit 100 bodů (popřípadě jiný počet bodů) mezi 

jednotlivá kritéria v souladu s jejich významností. 

c) Metoda stanovení preferenčního pořadí kritérií: 

- hodnotitel přímo určuje pořadí významnosti kritérií od nejvýznamnějšího po 

nejméně významné kritérium. 

d) Saatyho metoda: 

- tuto metodu lze rozdělit do dvou částí. První část je obdobná jako u metody 

párového porovnání, kdy se opět zjišťují preferenční vztahy dvojic kritérií 

uspořádaných v tabulce. Na rozdíl od metody párového porovnání se však kromě 

směru preference dvojic určuje také velikost této preference, která se vyjadřuje 

určitým počtem bodů.  

V práci jsem použil metodu alokace 100 bodů s postupným rozvrhem vah. Nejdříve 

jsem rozdělil 100 bodů mezi jednotlivými skupinami kritérií a poté 100 bodů v každé 

skupině. Výsledné normované váhy jsem vypočítal roznásobením váhy skupiny a kritéria 

ve skupině. 

 

3.3.2. Metody hodnocení 

Hodnocení alternativ a výběr optimální alternativy tvoří závěrečnou a hlavní fázi 

řešení. Metody komplexního hodnocení alternativ [40]: 

a) Metody indexní: 

- 1. metoda indexní – je charakterizována tím, že poměry nominálních hodnot 

jednotlivých kritérií příslušných alternativ se syntetizují metodou váženého 

geometrického průměru do indexů rozdílu jednotlivých kritérií. 
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- 2. metoda indexní – je charakterizována tím, že poměry nominálních hodnot 

jednotlivých kritérií přiřazených příslušným alternativám k jejich "normě" nebo k 

jejich "ideální" hodnotě se syntetizují metodou váženého geometrického průměru.  

b) Komplexní funkce užitku: 

- Tato funkce představuje exaktní metodu komplexního hodnocení alternativ, která 

vychází z určité soustavy axiomů, vztahujících se k chování subjektu při rozlišování 

preferencí alternativ hodnocení. Tato funkce přiřazuje každé alternativě hodnocení 

užitek (ohodnocení) vyjádřený reálným číslem. Čím je toto číslo větší, tím více 

hodnotitel danou alternativu hodnocení preferuje. 

c) Metody stanovení hodnoty (užitku) alternativ: 

- Metoda bodovací – základem bodovací metody je zvolení bodovací stupnice, 

pomocí které poté hodnotitel oceňuje jednotlivé alternativy. Dílčí hodnocení 

alternativ podle jednotlivých kritérií se pak provádí přímým přiřazením bodů ze 

zvolené stupnice. 

- Metoda lineárních dílčích funkcí užitku – u této metody se stanovuje dílčí 

hodnocení souboru kritérií vzhledem k jednotlivým kritériím odlišně, a to v 

závislosti na povaze těchto kritérií. 

V práci jsem použil metodu bodovací, jelikož tato metoda je výhodná v případě, kdy 

jednotlivé parametry mají různé jednotky. 

Bodovací stupnice je od 1 do 5, kdy 1 získá parametr, který je nejhorší, tedy nejméně 

vyhovuje požadavku. 5 bodů získá parametr, který je nejlepší, tedy nejlépe vyhovuje. 
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Rovnice pro určení bodů jednotlivých variant: 

1) Pro případ kdy nejvyšší hodnota parametru je nejlepší:  

 - kapacita autobusu. 

  

ℎ = + −ℎ − ℎ ∙ ℎ − ℎ  

(3.1) 

hj
i – dílčí hodnocení j-té alternativy vzhledem k i-tému kritériu 

bodymin , bodymax – dle bodovací stupnice (1,5) 

hodnotamin , hodnotamax – minimální a maximální hodnota v počítaném kritériu 

hodnotaj
i – hodnota j-té alternativy vzhledem k i-tému kritériu 

2) Pro případ kdy nejnižší hodnota parametru je nejlepší:  

 - přímé emise, 

 - nepřímé emise, 

- hlučnost míjejícího autobusu,  

- hlučnost stojícího autobusu, 

- náklady na pohonné hmoty, 

 - pořizovací náklady, 

- náklady na opravy a údržbu. 

 

ℎ = − −ℎ − ℎ ∙ ℎ − ℎ  

(3.2) 

hj
i – dílčí hodnocení j-té alternativy vzhledem k i-tému kritériu 

bodymin , bodymax – dle bodovací stupnice (1,5) 

hodnotamin , hodnotamax – minimální a maximální hodnota v počítaném kritériu 

hodnotaj
i – hodnota j-té alternativy vzhledem k i-tému kritériu 
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Výsledné hodnocení se určí ze vztahu [33]: 

= ∙ ℎ  

(3.3) 

j=1,2,3,4,5 

i=1,2,3,.....,8 

Hj – celkové hodnocení (hodnota) j-té alternativy [-] 

vi – váha i-tého kritéria [-] 

hj
i – dílčí hodnocení j-té alternativy vzhledem k i-tému kritériu [body] 

n – počet kritérií hodnocení (8) 

m – počet alternativ (5) 
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 Návrh řešení 4.

4.1. Stanovení vah kritérií 

Jak jsem již psal v předchozí kapitole, použil jsem metodu alokace 100 bodů v 

kombinaci s postupným rozvrhem vah. Nejdříve jsem rozdělil 100 bodů mezi jednotlivými 

skupinami kritérií a poté 100 bodů v každé skupině. Výsledné normované váhy jsem 

vypočítal roznásobením váhy skupiny a kritéria ve skupině. Výsledné normované váhy 

jednotlivých kritérií jsou vypsány v posledním sloupci v následující tabulce a také jsou 

znázorněny v grafu. 

 

skupina 
parametrů 

body 
skupiny 

parametr 
body 

parametru 
ve skupině 

normovaná 
váha 

ekonomické 67 
náklady na pohonné hmoty 35 0,2345 
náklady na opravy a údržbu 20 0,134 
pořizovací náklady 45 0,3015 

ekologické 18 
přímé emise 80 0,144 
nepřímé emise 20 0,036 

komfortní 15 
hlučnost míjejícího vozidla 15 0,0225 
hlučnost stojícího vozidla 15 0,0225 
kapacita 70 0,105 

suma 100   300 1 
Tabulka 8: Rozvržení jednotlivých vah důležitosti 
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Obr. 14: Rozdělení normovaných vah jednotlivých kritérií 

Z grafu a tabulky je patrné, že co se týče důležitosti skupin parametrů, zaujímají 

ekonomické parametry 2/3. Při zakládání, rozjezdu a provozu DP jsou totiž nejdůležitější 

finance. Ekologické a komfortní parametry jsou podle mě důležité z 1/3, s tím, že 

ekologické jsou důležitější než komfortní parametry. 

Celkově ve všech parametrech mají největší podíl pořizovací náklady, protože je nutné 

nakoupit všechny autobusy a čím větší bude cena vozidel, tím větší budou vstupní náklady 

ještě před spuštěním provozu dopravního podniku (tím i větší úroky z úvěru). Jako další 

následuje v důležitosti spotřeba pohonných hmot neboli náklady za spotřebované palivo, za 

10 let provozu je to velká finanční položka. Další v pořadí jsou přímé emise, které jsou pro 

stav ovzduší ve městě důležitější nežli emise nepřímé. Jako čtvrtý nejdůležitější je poslední 

ekonomický parametr a to náklady na údržbu, stejně jako náklady za spotřebované palivo 

jsou náklady na údržbu postupně rozložené do celé životnosti autobusu, proto při rozjezdu 

dopravního podniku nezatíží počáteční investici tak moc jako pořizovací náklady. 

Na pátém místě důležitosti je kapacita vozidla, ta je důležitá pro dopravce kvůli 

intervalu vozidel a tím pádem i počtu vozidel. Další parametry jako nepřímé emise a 

hlučnosti míjejícího a stojícího vozidla již nejsou tolik důležité a proto jsou v důležitosti až 

na konci.  

 

 

náklady na pohonné hmoty

náklady na opravy a údržbu

pořizovací náklady

přímé emise

nepřímé emise

hlučnost míjejícího vozidla

hlučnost stojícího vozidla

kapacita
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4.2. Hodnocení jednotlivých alternativ 

 

4.2.1. Ekonomické parametry 

Náklady na pohonné hmoty – Jedná se o spotřebu přepočítanou na náklady na ujetí 

jednoho kilometru (jednotka Kč/km), vycházel jsem z průměrné spotřeby autobusu (počítal 

jsem s hodnotami spotřeby paliva z DP Ostrava, kde jsou podobné kilometrové nájezdy a 

trasy). U cen nafty, bionafty a CNG jsem uvažoval průměrné ceny za rok 2014, u 

elektrické energie jsem bral cenu, za kterou jí odebírá DP Ostrava. U CNG jsem počítal již 

se zvýšenou spotřební daní. Počítal jsem s cenami bez DPH. 

Náklady na opravy a údržbu - Náklady na opravy a údržbu jsou použity z provozu, 

či testování městských autobusů v DP města Ostravy, nebo jiných DP (např. Mladá 

Boleslav, České Budějovice).  

Pořizovací náklady - Do pořizovací ceny jsem taky zařadil investici na náhradní 

baterie u elektrobusu a hybridního vozidla, jelikož tyto baterie nesplňují životnost 10 let, 

nýbrž pouze asi jen něco přes 5 let. Pořizovací ceny autobusu na naftový a CNG pohon 

byly voleny podle vyhlášky Ministerstva dopravy České Republiky, u elektrobusu byla 

volena cena vozidla SOR EBN a u hybridního autobusu bylo počítáno s cenou autobusu 

Volvo 7900.  

Příklad výpočtu bodů pro ekonomický parametr – náklady na pohonné hmoty u 

alternativy nafta (dle vztahu 3.1): 

 

ℎ = − −ℎ − ℎ ∙ ℎ − ℎ =
= 5 − 5 − 110,83 − 2,02 ∙ 10,83 − 2,02 = 1 . 

 



46 

 

 
Obr. 15: Náklady na pohonné hmoty a opravy a údržbu 

 
Obr. 16: Pořizovací náklady 

  

ekonomické parametry 

náklady 
na 

pohonné 
hmoty 

[Kč/km] 

body 

náklady 
na 

opravy 
a 

údržbu 
[Kč/km] 

body 
pořizovací 
náklady 

[Kč] 
body 

nafta 10,83 1,00 5,67 3,52 4700000 5,00 
bionafta 8,89 1,88 6,52 1,00 4700000 5,00 
CNG 7,45 2,53 6,27 1,74 5550000 4,46 
hybrid 8,66 1,98 6,00 2,54 7700000 3,10 
elektro 2,02 5,00 5,17 5,00 11000000 1,00 

Tabulka 9: Bodové hodnocení ekonomických parametrů 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

Nafta Bionafta CNG Hybrid Elektro

n
á

k
la

d
y

 n
a

 p
o

h
o

n
n

é
 h

m
o

ty
 a

 o
p

ra
v

y
 a

 

ú
d

rž
b

u
 [

K
č/

k
m

]

druh paliva (pohonu)

náklady na pohonné

hmoty

náklady na opravy a

údržbu

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

Nafta Bionafta CNG Hybrid Elektro

p
o

ři
zo

v
a

cí
 n

á
k

la
d

y
 [

K
č]

druh paliva (pohonu)

pořizovací náklady



47 

 

Z grafů a tabulky je patrné, že co se týče nákladů na pohonné hmoty, je na tom nejhůř 

alternativa nafta, s náklady na 1 km 10,83 Kč. Hybridní autobus a autobus spalující 

bionaftu jsou na tom podobně (8,66 Kč/km a 8,89 Kč/km). Autobus na CNG má náklady 

7,45 Kč/km a nejlépe na tom je elektrobus (2,02 Kč/km). 

Náklady na opravy a údržbu jsou u všech vozidel podobné a pohybují se okolo 6 

Kč/km, jen elektrobus má 5,17 Kč/km.  

Pořizovací náklady se pohybují okolo 5 mil. Kč, jen hybridní autobus je někde pod 

hranicí 8 mil. Kč a elektrobus má pořizovací náklady, včetně náhradních baterií 11 mil. Kč. 

 

4.2.2. Ekologické parametry 

Přímé emise – jsou emise vznikající při provozu vozidla. 

Nepřímé emise – nepřímá emisní zátěž je odrazem celého výrobního cyklu, tedy od 

extrakce surovin až po energeticko - distribuční soustavu. 

Hodnoty těchto dvou parametrů jsem použil ze studie E-mobilita v MHD a studie 

Evropské unie, pod zastřešením Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (2012), Urban 

buses: Alternative powertrains for Europe. [24] 

Emise porovnávám podle množství skleníkových plynů a ty se zpravidla vyjadřují v 

gramech CO2 ekvivalentu na jednotku energie (CO2eq/MJ) popřípadě v kg CO2eq/t. CO2eq 

je suma množství jednotlivých skleníkových plynů vynásobené stanoveným koeficientem, 

který je pro oxid uhličitý = 1, pro oxid dusný = 296, pro metan = 23. 
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Obr. 17: Přímé a nepřímé emise skleníkových plynů 

 

  

ekologické parametry 

přímé emise 
[gCO2ekviv./km] 

body 
nepřímé emise 

[gCO2ekviv./km] 
body 

nafta 1010 1,04 215 3,82 
bionafta 626 2,55 133 5,00 
CNG 1020 1,00 155 4,68 
hybrid 875 1,57 185 4,25 
elektro 0 5,00 410 1,00 

Tabulka 10: Bodové hodnocení ekologických parametrů 

V produkci přímých emisí je na tom nejlépe elektrobus, který při provozu neprodukuje 

žádné emise, dále bionafta, která produkuje zhruba 2/3 přímých emisí, které vznikají při 

spalování nafty. Hybridní autobus produkuje asi o 20% emisí méně, něž naftový autobus, 

který je na tom téměř srovnatelně jako autobus na CNG. 

Produkce nepřímých emisí je srovnatelná, pouze u vozidel spalující naftu je o necelých 

100 gCO2ekviv./km vyšší. A elektrobus má nepřímé emise téměř dvakrát vyšší jako 

autobus spalující naftu.  
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4.2.3. Kritéria z hlediska komfortu cestování 

Hlučnost míjejícího vozidla – jedná se o hlučnost projíždějícího (míjejícího) vozidla 

Hlučnost stojícího vozidla - jedná se o hlučnost stojícího vozidla (např. na zastávce) 

Kapacita vozidla – je to součet míst k sezení a stání ve vozidle 

Hodnoty těchto parametrů jsem použil ze studie E-mobilita v MHD, studie Evropské 

unie a z katalogových listů výrobců autobusů.[24], [38] 

Příklad výpočtu bodů pro kritérium z hlediska komfortu cestování – kapacita vozidla u 

alternativy nafta (dle vztahu 3.2): 

 

ℎ = + −ℎ − ℎ ∙ ℎ − ℎ =
= 1 + 5 − 1100 − 85 ∙ 100 − 85 = 5 . 

 
Obr. 18: Hlučnost (míjející a stojící vozidlo) a kapacita vozidla 
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komfortní parametry 

hlučnost 
- míjející 

[dB] 
body 

hlučnost 
- stojící 

[dB] 
body 

kapacita 
[osoby] 

body 

nafta 77 1 80 1 100 5 
bionafta 77 1 80 1 100 5 
CNG 75 2 78 1,5 100 5 
hybrid 77 1 75 2,25 100 5 
elektro 69 5 64 5 85 1 

Tabulka 11: Bodové hodnocení komfortních parametrů 

Hlučnosti u stojícího i míjejícího autobusu jsou u všech alternativ obdobné, vyniká 

pouze elektrobus, který je v obou kritériích tišší než ostatní vozidla. Co se kapacity týče, je 

u všech alternativ rovna 100 osobám, pouze u elektrobusu je pouze 85 osob (je snížená o 

prostor, kde jsou umístěny baterie). 
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 Vyhodnocení dosažených výsledků 5.

5.1. Ekonomické zhodnocení 

Veškeré porovnávané náklady na provoz jednotlivých autobusů jsem seskupil a sečetl 

v tabulce s následujícím výsledkem. 

  

  

náklady na 
pohonné 

hmoty [Kč] 

náklady na 
opravy a 
údržbu 

[Kč] 

pořizovací 
náklady 

[Kč] 

celkové 
náklady 

[Kč] 
pořadí 

nafta 6 497 603 3 402 000 4 700 000 14 599 603 3 
bionafta 5 336 360 3 912 300 4 700 000 13 948 660 2 
CNG 4 471 537 3 762 000 5 550 000 13 783 537 1 
hybrid 5 198 083 3 600 000 7 700 000 16 498 083 5 
elektro 1 212 000 3 102 000 11 000 000 15 314 000 4 

Tabulka 12: Celkové ekonomické zhodnocení 

 
Obr. 19: Ekonomické zhodnocení – celkové náklady za 10 let provozu (podíl jednotlivých složek) 

 

Z celkového ekonomického zhodnocení dopadl nejlépe autobus s pohonem na zemní 

plyn CNG, s celkovými náklady 13 783 537 Kč. Na druhém místě se umístilo vozidlo 

s pohonem na bionaftu s náklady 13 948 660 Kč, klasický konvekční autobus spalující 
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naftu je na třetím místě s náklady 14 599 603 Kč, poté je už s větší ztrátou umístěn 

elektrobus s provozními náklady 15 314 000 Kč. Nejméně výhodný se po ekonomickém 

zhodnocení jeví hybridní autobus, kde provozní náklady činí 16 498 083 Kč, což je oproti 

nejvýhodnějšímu autobusu s pohonem na CNG rozdíl 2,7 miliónu korun za 10 let provozu 

vozidla.  

Je třeba upozornit, že jednotlivé náklady se budou měnit v závislosti na konkrétní ceně 

vozidla, v následujících 10 letech provozu se také změní ceny pohonných hmot a energií. 

Jedná se tedy o nákres situace z pohledu, jak vypadá dnes. 

 

5.2. Multikriteriální porovnání 

Výsledné hodnocení se určí ze vztahu 3.3, příklad výpočtu pro alternativu nafta: 

= ∙ ℎ  

= ∙ ℎ + ∙ ℎ + ∙ ℎ + ∙ ℎ + ∙ ℎ +	 ∙ ℎ + ∙ ℎ + ∙ ℎ  

= 0,2345 ∙ 1 + 0,134 ∙ 3,52 + 0,3015 ∙ 5 + 0,144 ∙ 1,04 + 0,036 ∙ 3,82 +	 
+0,0225 ∙ 1 + 0,0225 ∙ 1 + 0,105 ∙ 5 = 3,07b. 

Při použití multikriteriálního hodnocení jsem dosáhl výsledku, který je uveden 

v následující tabulce. 

 

  
celkové 

body 
pořadí 

nafta 3,07 4 
bionafta 3,20 2 
CNG 3,09 3 
hybrid 2,72 5 
elektro 3,23 1 

Tabulka 13: Výsledné multikriteriální hodnocení 
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Obr. 20: Celkové bodové hodnocení - podíl jednotlivých parametrů 

 

Multikriteriální vyhodnocování bralo do úvahy krom již dříve hodnocené ekonomiky 

také ekologickou zátěž a výhodnost z hlediska komfortu přepravy cestujících. Z výsledku 

je patrné, že vzniklé bodové hodnocení je docela vyrovnané, zejména mezi prvními čtyřmi 

nejvhodnějšími alternativami (bodový rozdíl je pouze 0,16 bodů). Nejvýhodněji se jeví 

elektrobus, který získal 3,23 bodů, je ale těsně následován autobusy spalující bionaftu, 

zemní plyn a naftu. Jako nejméně výhodný je stejně jako v ekonomickém hodnocení s větší 

ztrátou autobus s hybridním pohonem (získal 2,75 bodů). 
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 Závěr 6.

Cílem mé diplomové práce bylo provést analýzu jednotlivých možných pohonů 

městských autobusů pro nově zakládající se Dopravní podnik města Frýdek-Místek. Tyto 

alternativy ekonomicky zhodnotit, provést multikriteriální hodnocení a pokud možno 

udělat nejvhodnější složení vozidlového parku dopravního podniku. 

Na úvod práce jsem se v první kapitole věnoval historii městské hromadné dopravy 

(jak ve světě, tak u nás), výhodám a nevýhodám autobusové dopravy a rozdělením 

autobusů. Také jsem zde uvedl základní informace o městě Frýdek-Místek. 

Druhá kapitola mé diplomové práce se věnovala analýze současného stavu. Ve 

Frýdku-Místku v současné době funguje dobrá síť MHD, kterou provozuje soukromá 

společnost. Plánem zastupitelstva je, aby dopravní obsluhu zajišťoval dopravní podnik 

spravovaný městem. Autobusy MHD FM obsluhují 19 linek a všechny linky zůstanou 

zachovány. Jak je rozvedeno v této kapitole, ve Frýdku-Místku je MHD zdarma, pro osoby 

vlastnící čipovou kartu města. 

Provedl jsem analýzu všech současných, v městských autobusech používaných 

pohonů, popřípadě paliv. Ve světě se dá setkat s autobusy spalující naftu, bionaftu, 

bioetanol, dále s vozidly poháněnými zemním plynem (ať už plynným CNG, či kapalným 

LNG), zkapalněným ropným plynem LPG, elektrickou energií a hybridní technologií, kdy 

vozidlo pohání více druhů energií, nejčastěji je to kombinace naftového spalovacího 

motoru a využití elektrické energie. Takovou samostatnou kategorií je využití vodíku, 

které jsem uvedl pouze jako informativní, protože v současné době je jeho masivnější 

používání nemožné. 

Z těchto 9 druhů pohonů (paliv) jsem dále kromě vodíku vyřadil taky pohon na LNG, 

neboli zkapalněný zemní plyn, který není možné uvažovat, z důvodu, že v České republice 

není ani jedna čerpací stanice, z toho plyne, že ani není žádný již existující způsob 

zásobování, ani moc výrobců toto palivo nenabízí pro pohon. Dále taky pohon autobusů na 

LPG se v ČR (výjimkou je pár městských autobusů v Mostě) téměř nepoužívá, pokud plyn, 

tak CNG. Navíc již neexistuje jediný výrobce motorů na spalování LPG do městských 

autobusů. Bioetanol má využití hlavně v místech kde jej přímo vyrábějí (např. na 
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Mladoboleslavsku, jej používají v okolí lihovaru, kde zpracovávají cukrovou řepu a 

z odpadu vyrábějí bioetanol).  

Do další části práce jsem tedy uvažoval jen s autobusy využívající pro svůj pohon 

naftu, bionaftu, CNG, elektrickou energii a s autobusy na hybridní pohon (kombinace 

elektromotoru a spalovacího motoru). 

Ve třetí kapitole jsem provedl ekonomické zhodnocení provozu městského autobusu 

(12 metrů dlouhého), počítal jsem s průměrným ročním nájezdem 60 000 km a dobou 

provozu vozidla 10 let. Počítány byly tři hlavní položky provozu a to pořizovací cena 

nového vozidla, náklady na pohonné hmoty a náklady na opravy a údržbu vozidla. 

Nepočítal jsem s náklady na mzdu pro řidiče, neboť ty budou u všech vozidel stejné, 

s náklady na vybudování čerpací (plnící) stanice, protože nafta a bionafta se dá tankovat na 

několika stanicích v okolí, stejně tak CNG a dodavatelé plynu a elektrické energie budují 

plnící či dobíjecí stanice na své náklady, pokud je zaručen určitý odběr.  

U pořizovací ceny vozidla jsem počítal s průměrnými cenami v kategorii, konkrétní 

ceny jednotlivých značek autobusů se budou samozřejmě lišit. Nepočítal jsem ani s dotací 

na nákup nového ekologického vozidla ať už z Evropské unie, či například Ministerstva 

životního prostředí České Republiky, i ta může zasáhnout do konečné ceny vozidla. 

U nákladů na pohonné hmoty jsem vycházel z průměrné spotřeby autobusu (počítal 

jsem s hodnotami spotřeby paliva z DP Ostrava, kde jsou podobné kilometrové nájezdy a 

trasy), vynásobené kilometrovým proběhem za 10 let provozu a průměrnou cenou paliva 

za rok 2014.  

Náklady na opravy a údržbu byly použity z provozu, či testování městských autobusů 

zejména v DP města Ostravy, popřípadě jiných DP. 

Z celkového ekonomického zhodnocení dopadl nejlépe autobus s pohonem na zemní 

plyn CNG, s celkovými náklady 13 783 537 Kč. Na druhém místě se umístilo vozidlo 

spalující bionaftu s náklady 13 948 660 Kč, klasický konvenční autobus spalující naftu je 

na třetím místě s náklady 14 599 603 Kč, poté je už s větší ztrátou umístěn elektrobus 

s provozními náklady 15 314 000 Kč. Nejméně výhodný se po ekonomickém zhodnocení 

jeví hybridní autobus, kde provozní náklady činí 16 498 083 Kč, což je oproti 
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nejvýhodnějšímu autobusu s pohonem na CNG rozdíl 2,7 miliónu korun za 10 let provozu 

vozidla.  

Je třeba upozornit, že jednotlivé náklady se budou měnit v závislosti na konkrétní ceně 

vozidla, v následujících deseti letech provozu se také změní ceny pohonných hmot a 

energií. Dá se předpokládat, že cena nafty postupně poroste, ceny bionafty a zemního 

plynu budou cenu nafty kopírovat a udržovat si přibližně stejný rozdíl v ceně jako je za rok 

2014, pouze cena elektrické energie se bude držet na podobné ceně jako je teď, dokonce 

některé zdroje uvádějí, že cena elektrické energie pro velké podniky bude klesat. Jedná se 

tedy o nákres situace z pohledu, jak vypadá dnes. 

Čtvrtá kapitola se zabývala multikriteriálním hodnocením. Jednotlivé porovnávané 

parametry jsem rozdělil do tří skupin na ekonomické, ekologické a komfortní parametry. 

Pro rozvrh vah důležitosti jednotlivých parametrů jsem použil metodu alokace 100 bodů v 

kombinaci s postupným rozvrhem vah. Ze získaného rozvrhu vah důležitosti má největší 

váhu parametr pořizovací náklady, dále následují náklady na pohonné hmoty, přímé emise, 

náklady na údržbu a opravy, kapacity autobusu, nepřímé emise, a nejméně důležité 

parametry jsou hlučnost míjejícího a stojícího autobusu. 

Dále jsem hodnotil parametry jednotlivých alternativ. Na hodnocení jsem použil 

metodu bodovací, která je vhodná pro užití, kdy jednotlivé kritéria mají různé jednotky. 

Parametry jsem hodnotil bodovou stupnicí od 1 (nejhorší alternativa) do 5 (nejlepší 

alternativa). Po obodování všech parametrů u všech alternativ následovalo celkové 

hodnocení, které je rovno sumě vah kritérií vynásobených hodnotou alternativy. 

Multikriteriální vyhodnocování uvažovalo kromě hodnocené ekonomiky také 

ekologickou zátěž a výhodnost z hlediska komfortu přepravy cestujících. Z výsledku je 

patrné, že vzniklé bodové hodnocení je docela vyrovnané, zejména mezi prvními čtyřmi 

nejvhodnějšími alternativami (bodový rozdíl je pouze 0,16 bodů). Nejvýhodněji se jeví 

elektrobus, který získal 3,23 bodů, je ale těsně následován autobusy spalující bionaftu, 

zemní plyn a naftu. Jako nejméně výhodný je stejně jako v ekonomickém zhodnocení 

s větší ztrátou autobus s hybridním pohonem (získal 2,75 bodů). 

Po shrnutí výsledků jak čistě z ekonomického, tak i multikriteriálního hodnocení jsem 

došel k závěru, že nejméně vhodný do provozu je autobus s hybridním pohonem, což mě 
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překvapilo nejvíce. Autobusy spalující bionaftu jsou dobrou ekonomickou alternativou 

vůči naftě, ale oficiálně jí většina výrobců autobusů nedoporučuje či dokonce ani 

neumožňuje spalovat v klasických naftových motorech, ale pouze v upravených, což 

zvyšuje pořizovací náklady a tím to snižuje atraktivitu tohoto paliva. Navíc po dosavadních 

špatných zkušenostech provozu na bionaftu v současném vozovém parku dosavadního 

dopravce, je tohle palivo nevhodné. Ekonomickou výhodu paliva CNG sráží zvyšovaná 

spotřební daň a ani co se týče ekologie, už není mezi současnými vozidly spalující CNG a 

naftu značný rozdíl. 

Jako nejvhodnější vychází v diplomové práci pořízení elektrobusů. Prozatím však není 

na trhu vozidlo, které by vyhovovalo jak kapacitně, tak dojezdovou vzdáleností. Ovšem 

vývoj v této oblasti jde rychle dopředu a dá se očekávat, že během příštích deseti let již na 

trhu takové vozidlo bude. Bylo by tedy vhodné se na elektromobilitu zaměřit. 

Dle mého názoru a toho co jsem psaním této diplomové práce zjistil, bude nejlepší 

pokrýt část vozidlového parku elektrobusy. Tyto vozidla by se nyní použila na méně 

vytížené linky s nízkým denním proběhem. Vzhledem k podmínkám sítě MHD FM by se 

mohlo jednat přibližně o 4 vozidla. Cesta elektřiny je podle mě cesta kudy se bude ubírat 

městská hromadná doprava a to hlavně z důvodu, že elektřina je levná, je dostupná, při 

provozu vozidel na elektřinu nevnikají žádné emise a tyto vozidla jsou oproti jiným méně 

hlučná. Elektrobusy a jejich baterie jsou dnes drahé, ale postupem času a s rozšiřováním 

výroby, bude pořizovací cena klesat. Na zbývající část vozidlového parku bych pořídil 

vozidla spalující naftu, které jsou nejlevnější na pořízení, nemají zvýšené nároky na 

infrastrukturu a případně se dají i snadněji prodat. Z důvodu, že DP FM by se v budoucnu 

ubíral cestou elektřiny, je nesmyslné, aby se nyní budovalo zázemí pro CNG. To, že se 

nakoupí 4 elektrobusy, by mělo zaručit, že dodavatel elektřiny vybuduje na svoje náklady 

dobíjecí stanici a DP města Frýdku-Místku získá cenné zkušenosti s provozem elektrobusů 

do budoucna. 
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