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Anotace diplomové práce 
 

V předložené diplomové práci je proveden rozbor obměny vozového parku 

společnosti Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s. V první části je popsán 

stručný historický vývoj, postupný rozvoj a modernizace vozového parku 

společnosti. V další části je nastíněn plánovaný rozvoj v oblasti autobusového a 

tramvajového vozového parku. V poslední části této práce jsou vytvořeny 

teoretické modely obměny vozového parku, ve kterých jsou za pomoci výpočtů 

zjišťovány potřebné ekonomické hodnoty. V samotném závěru této práce je na 

základě zjištěných hodnot vyjádřen ekonomický přínos vytvořených modelů 

obměny.   

   

Klíčová slova: model, autobus, tramvaj, vozový park, ukazatel, dopravní podnik 
 

 
 

 

Annotation of the diploma thesis 
 

In the commited diploma thesis the analysis concerning alteration of the 

fleet of Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s. company is performed. In the 

first part of the thesis a brief historical development is described, consequently 

also the sequential progress and modernization of the company fleet. In the last 

section of this work theoretical models of possible alteration of the fleet are 

created. In the models the economical data are acquired through calculation. In 

the conclusion, based on the detected data, the economical benefit of the created 

models of alteration is expressed.  

 

Key words: model, bus, tram, fleet, indicator, trasport undertaking. 
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1. Úvod   

 Městská hromadná doprava včetně dopravy do přilehlých měst a obcí je 

každodenně využívána mnoha cestujícími. Tato přeprava je uskutečňována 

pomocí autobusových a tramvajových linek a spojů. Mnozí obyvatelé vesnic a 

menších obcí jsou často odkázáni pouze na tyto spoje. Z tohoto důvodu téma této 

diplomové práce může mnohým lidem přiblížit problematiku dopravních podniků 

z pohledu obnovy vozového a tramvajového parku.  

 V první části práce je popsán součastný stav vozového parku této 

společnosti, v které je nastíněn stručný historický vývoj Dopravního podniku měst 

Mostu a Litvínova a.s. tak, jak se během několika desítek let vyvíjel a to i s 

popisem postupné modernizace vozového parku. Součástí první části je i nástin 

organizace dopravního podniku z hlediska jeho hierarchie. V samotném závěru 

první části jsou uvedena základní technická data dopravních prostředků a jejich 

vybavení tak jak je uvádí výrobci nebo provozovatelé.  

V druhé části je popsána plánovaná obnova autobusového a tramvajového 

parku z pohledu společnosti do budoucna.  

Závěrečná část této práce je orientována na ekonomický přínos z pohledu 

obnovy vozového parku pomocí technickohospodářských ukazatelů a procesu 

opotřebení. Je zde sestaven součastný, celkový a alternativní model, kdy tyto 

modely jsou mezi sebou srovnány dle získaných údajů z výpočtů ukazatelů. Poté 

jsou dle těchto výsledků shrnuty klady a zápory těchto modelů, které jsou pro 

názornost shrnuty do tabulek. V závěru této části je uveden ekonomický přínos 

vytvořeného alternativního modelu. 

   Hlavním cílem práce je charakteristika součastného stavu vozového parku 

Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova a.s. a zjištění ekonomického přínosu 

z hlediska této obnovy. Proto se jednotlivé části práce snaží krátce nastínit stavy 

tak, aby si čtenář mohl učinit vlastní názor o stavu společnosti a poté i reálnou 

představu o možných problémech a úskalích při obnově vozového parku. 

 Při tvorbě diplomové práce jsem se snažil využít veškeré mé teoretické a 

praktické znalosti a dovednosti, které jsem získal během studia na Vysoké škole 

báňské v Mostě, a to z hlediska shromažďování a třídění podkladů z uvedené 
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společnosti, odborné literatury, časopisů, internetových stránek, odkazů a jejich 

rozbor, přínosy a závěrečné zhodnocení. Na závěr tohoto úvodu je nutno uvést, že 

některé údaje obsažené v této diplomové práci byly poskytnuty samotnou 

společností Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s., proto jsou 

specifické právě pro tuto společnost a mohou se tak v některých svých 

parametrech lišit od údajů jiných společností zabývajících se tímto způsobem 

přepravy. Proto se tato práce i samotné modely uvedené v této práci orientují 

výhradně k společnosti Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s. Při 

transformaci modelů uvedených v této práci k jiné společnosti je nutné tyto modely 

přizpůsobit konkrétním dodaným údajům řešené společnosti. 
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2. Součastný stav vozového parku 
 V první části této kapitoly je zachycen krátký historický vývoj společnosti od 

roku jejího vzniku. Následně je zachycen přechod postupné modernizace 

vozového parku tak, jak byla modernizace uskutečňována v průběhu vývoje celé 

společnosti. V samotném závěru kapitoly je nastíněna součastná organizace 

podniku z hlediska její hierarchie a informace o současném stavu společnosti.  

2.1. Historie Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova 

 Vznik společnosti se datuje k 7. srpnu 1901, kdy byly na konečné stanici u 

nádraží tehdejšího „starého“ Mostu připraveny k odjezdu první čtyři slavnostně 

ozdobené vozy. První jízda byla uskutečněna pomocí elektrických tramvají a vedla 

do města Janova u Litvínova. Slavnostní jízdy se účastnili tehdejší významné 

osobnosti Mostecka. Do konce roku 1903 byly objednány další dva motorové 

vozy. Již v této době byla na prvním místě přeprava osob. Provoz byl obstaráván 

na základě smlouvy s městem a rakouskou společností Union. Základní kapitál 

tehdejší společnosti činil 2 364 000 rakouských korun. Tento kapitál tvořilo 7 880 

kusů prioritních akcií a 3 940 kusů kmenových akcií1.  Hlavním podílníkem byla 

společnost Union a město Most. Založení samostatné Československé republiky 

28. října 1918 znamenal pro společnost počátek zásadních změn.  V roce 1919 

vyšel zákon o nostrifikaci akcií, kdy z tohoto důvodu rakouští držitelé akcií prodali 

své podíly belgické společnosti Société anonyme d´élelcricité v Bruselu. Noví 

majitelé chtěli ukázat snahu o rozvoj podniku, a proto vybudovali nové tratě.  

2.1.1. Historie zřízení autobusové dopravy  
 

Sílící konkurence silniční autobusové dopravy donutila i mosteckou pouliční 

dráhu a elektrizační společnost zavést vlastní autobusovou dopravu. V roce 1922 

již existovaly dva poštovní automobilové spoje. V roce 1930 si společnost opatřila 

5 autobusů zn. Praga a poprvé zavedla pravidelné linky. Spoje na pravidelných 

linkách jezdili až do roku 1939 do vypuknutí 2. světové války. Po osvobození 

navázal dopravní podnik na původní předválečné služby, kterými bylo především 

pokrytí dopravních potřeb. Postupně se začaly zavádět nové autobusové spoje. 

V roce 1947 tyto spoje pokrývali 108 km. V polovině roku 1962 došlo k novému 

                                                
1 Zdroj: 100 let městské hromadné dopravy na Mostecku, LOSOS Ludvík, MAHEL Ivo, 
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uspořádání autobusových linek. V roce 1965 pokročila výstavba centra nového 

Mostu tak, že bylo nutností zavedení nových spojů. Vozový park dopravního 

podniku tvořili především vozy Škoda RO a Škoda RTO. V roce 1975 na trasy 

vyjíždělo celkem 135 autobusů, které pokrývaly pravidelné linky o celkové dráze 

139 km.  

Obrázek č. 1. Vlevo autobus Škoda 706 RO vpravo Ikarus 620 a Škoda 706.  

 

2.1.2. Historie a stavba rychlodráhy 
 

 V roce 1947 poprvé zazněl návrh nahradit již existující spojení mezi 

Mostem a Litvínovem normálně rozchodnou tratí. Z tohoto důvodu se již v roce 

1950 začalo naplno hovořit o rychlodráze, která pojme větší množství osob a 

dosáhne vyšší rychlosti. Za tímto účelem se začaly budovat postupně po celé 

délce trati nástupiště, přechody a podchody. První práce na rychlodráze byly 

slavnostně zahájeny dnem 1. dubna 1952. Po dokončení byla trať dlouhá celkem 

8,6 km a v provozu bylo celkem 34 vozů.  

Obrázek č. 2. Vlevo tramvaj T3 "dvojčata", vpravo tramvaj T5 B6 č. 272. 
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2.2. Modernizace a rozvoj autobusové a tramvajové dopravy 

V této části je v návaznosti na předchozí kapitolu historie podniku stručně 

nastíněna modernizace a rozvoj v oblasti autobusové a tramvajové dopravy, a 

dále je zde uveden i způsob a vývoj v  odbavování cestujících v městské 

hromadné dopravě. 

2.2.1. Rozvoj a modernizace autobusové dopravy 
 

 V druhé polovině 80. let se dopravní podnik zaměřil na zlepšování služeb 

v oblasti autobusové dopravy. To znamenalo rozšíření technické základny a 

modernizaci stávajícího vozového parku. Za tímto účelem přibyly nové prostory a 

začala jejich okamžitá rekonstrukce a přestavba na dílenské prostory a garáže. 

Tato přestavba a modernizace skončila až v roce 1989 a to vlivem politických 

změn. V této době se Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. stává státním 

podnikem, který byl zařazen do privatizace. Po tomto přechodu byla většina 

finančních prostředků přesouvána především na modernizaci kolejové dopravy. 

Hlavním důvodem této modernizace byla skutečnost, že se stát více začal 

zaobírat ekologií a znečišťováním životního prostředí, které bylo na severu Čech 

již značně poničené. Z důvodu nutnosti velkých finančních investic k modernizaci 

a obměně kolejové dopravy rozhodla vláda o přechodu autobusové dopravy 

z naftového pohonu na plynofikaci pohonu. První prototyp autobusu poháněného 

plynem byl zprovozněn v roce 1991.  Tento nápad se těšil velkému úspěchu, a 

proto byly zahájeny práce na vybudování potřebné technické základny pro 

plynofikaci. V roce 1996 bylo předáno 35 autobusů s pohonem na plyn. Tato 

přestavba byla částečně financována městem Most, kdy ovšem hlavním 

sponzorem byl Státní fond životního prostředí ČR.  V témže roce začaly i 

přestavby starších typů autobusů z naftového pohonu na plynový pohon.   

2.2.2. Rozvoj a energetické úspory v tramvajovém provozu 
 

 Původní elektrická výzbroj tramvajových vozů spočívala v odporové 

regulaci pomocí tzv. zrychlovačů.  V tomto druhu regulace byla přeměňována 

brzdná energie na energii tepelnou. Spotřeba elektrické energie u tohoto typu byla 

1,6 až 1,7 kWh na kilometr. Následně došlo k vylepšení této regulace za využití 

silnoproudé techniky tzv. pulzních měničů. Toto zlepšení umožňovalo při brzdění 
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soupravy využít motory jako dynama a vracet tak při brzdění část energie zpět do 

trakčního vedení. Dále bylo použitím těchto měničů docíleno vyšší provozní 

bezpečnosti a plynulý průjezd zatáčkami s protismykovou ochranou. Spotřeba 

energie při využití pulzních měničů je 0,9 až 1 kWh na kilometr. Dalším 

vylepšením byl statistický měnič, který umožnil ještě vyšší úsporu elektrické 

energie a snížil hlučnost. Toto vylepšení nahradilo starší motorgenerátory, které 

byly právě zdrojem hluku. Vedle výše uvedených zlepšení byl modernizován i 

interiér tramvají. Stará skořepinová laminátová sedadla byla postupně 

nahrazována novými čalouněnými sedadly.  

2.2.3. Vylepšení a modernizace odbavování cestujících. 
 

Již v samotném počátku provozu dopravního podniku bylo označování 

jízdenek prováděno kleštěmi pomocí průvodčích ve vozech. Vlivem poklesu 

přepravovaných osob došlo na některých linkách ke zrušení průvodčích, kdy 

kontrolu a prodej jízdenek prováděl řidič. V roce 1977 došlo k zásadní změně. Byly 

zavedeny strojky pro samotné znehodnocení jízdenky cestujícím. Průvodčí byli 

zrušeni a nahrazeni revizory. Jízdenky byly prodávány mimo vozidlo a byly 

nepřestupné. Postupem času docházelo ke zlepšování odbavování cestujících 

pouze v oblasti modernizace automatů pro výdej jízdenek, kdy tyto jízdenky bylo 

poté možné zakoupit i přímo ve vozidlech. K největší modernizaci v oblasti 

odbavování cestujících došlo v roce 2010. V tomto roce byly nově zavedeny 

čipové karty. Jedná se o paměťové karty s rozměrem standardu ISO a čipem 

umožňujícím dvě hlavní funkce. A to platbu z elektronické peněženky (obdoba 

stávajících jízdenek) a použití karty k prokázání zaplacení jízdného. Další výhodou 

těchto čipových karet je jednodušší a rychlejší přepravní kontrola prováděná 

revizory. Tyto zásadní změny a modernizace ve způsobu odbavování a kontroly 

cestujících si kladou za cíl především zvýšení komfortu cestujících před a při 

vlastní přepravě. Dalším a neméně důležitým aspektem je i snížení mzdových 

nákladů na personální odbavovací aparát. 
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Obrázek č. 3. Čipová karta DPmML a.s.  

 

2. 3. Organizace Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s. 
 

Vzhledem k provozování husté sítě autobusových a tramvajových linek, je 

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. největším dopravním podnikem 

v severních Čechách. Takto rozsáhlým dopravním službám musí odpovídat jeho 

organizační struktura. Hlavním cílem v oblasti organizace akciové společnosti tedy 

bylo vybudování integrovaného, jednotně řízeného dopravního systému. Hlavními 

akcionáři této společnosti jsou města Most a Litvínov. Cílem a smyslem této 

organizace je provozování městské hromadné dopravy autobusy, tramvajemi. Za 

tímto účelem dopravní podnik vykonává nebo samostatně zajišťuje všechny práce 

a pomocné úkony, sloužící k jeho předmětu hlavní činnosti. Schéma organizační 

struktury DPmML a.s. z hierarchálního pohledu je uvedeno v grafu č. 1.  
 

Graf č. 1. Organizační struktura společnosti. 

 
Zdroj: Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s., ročenka 2009  
 

Takto organizovaný podnik se snaží o kvalitní řízení svých 524 součastných 

zaměstnanců na 21 autobusových a 5 tramvajových linkách a zároveň o dosažení 

VALNÁ HROMADA a.s.

DOZORČÍ RADA a.s. PŘEDSTAVENSTVO a.s.

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI

Dopravní úsek Ekonomický úsek Technický úsek Personální úsek
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vyrovnaného hospodářského výsledku. Pro dosažení vyrovnanosti není ovšem 

možné financovat svou činnost pouze z vlastních zdrojů, jelikož by jízdné bylo 

vysoké a přeprava by byla pro cílovou skupinu lidí těžko dosažitelná. Proto je 

dopravní podnik příjemcem dotací od měst a obcí, pro které provozuje dopravu (v 

současnosti celkem 8 obcí), kdy tyto dotace jsou určeny ke krytí ztrát vlivem 

provozu podniku. Vzhledem k neustále narůstajícím cenám pohonných hmot, 

nutným obměnám a modernizacím vozového parku a vlivem napjatých rozpočtů 

měst a obcí je dopravní podnik nucen financovat svůj provoz i z ostatních 

podnikatelských aktivit.  

2.4. Druhy provozovaných vozidel a jejich technické parametry. 

 

Ke konci roku 2010 vlastnil Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. 

celkem 22 typů autobusů a 5 typů tramvají, tyto typy a počty jsou uvedeny 

v příloze číslo 1 a 2. Zatímco u autobusů došlo v průběhu několika let k značné 

obnově díky dotacím poskytnutým z Evropské unie, jako příklad se může uvést 

nákup deseti nových autobusů v období let 2004 až 2006, který podpořila 

Evropská unie dotací ve výši 59 miliónů korun2, u vozového parku tramvají došlo 

k nákupu pouze dvou nízkopodlažních tramvají ASTRA v roce 2002 bez dotací 

z Evropské unie, jelikož Česká republika nebyla ještě jejím členem. Tento trend je 

do značné míry zapříčiněn vysokými pořizovacími náklady tramvají. Je nutno 

ovšem uvést, že postupem času u převážné většiny tramvají došlo k jejich 

modernizaci a to především v oblasti interiéru a technického vylepšení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz 
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Obrázek č. 4. Tramvaj ASTRA LTM 10.08. 

 

 
Obrázek č. 5. Autobus zn. MAN NL 243F/LPG.   
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3. Předpokládaná obměna vozového parku 
 

Pro obměnu vozového parku nelze určit konečný termín. Jelikož je nutno 

vzít v úvahu skutečnost, že dochází neustále k vývoji nových technologií a 

modernizací autobusové a tramvajové dopravy. S postupem času rovněž dochází 

k fyzickému a morálnímu opotřebení vozidel, z tohoto důvodu je tedy nezbytné, 

chce-li zůstat dopravní podnik nadále konkurence schopný v tržní ekonomii, aby 

svá vozidla po několika letech inovoval nebo zcela nahradil novými. Jak je tedy z 

uvedených skutečností zřejmé, k postupné modernizaci a výměně vozového parku 

by mělo docházet v průběhu celé doby životnosti společnosti.   

3.1. Možnosti obměny autobusového vozového parku 
 

Nejdříve pořízeným autobusem, který je provozován Dopravním podnikem 

měst Mostu a Litvínova, a.s. je KAROSA LC 736 s rokem uvedení do provozu 

1991, tato vozidla jsou v provozu již pouze dvě. Vycházíme-li z přílohy číslo 1, 

dostáváme následující tabulku: 

Tabulka č. 1. Rok pořízení a počet autobusů.  

Rok pořízení 1991 1994 1996 1997 1999 2000 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2010 

Počet autobusů 2 4 30 2 3 1 7 4 21 2 20 35 3 
 

Z tabulky vyplývá, že nejvíce autobusů bylo pořízeno v roce 2008, a to 

v počtu 35 vozidel. Tato skutečnost vzbuzuje dojem, že vozový park dopravního 

podniku byl v nedávné době obnovený. Je nutno si povšimnout i skutečnost, že 

druhým rokem, kdy bylo pořízeno nejvíce vozidel, byl rok 1996. V tento rok, bylo 

pořízeno celkem 30 vozidel. Průměrný rok pořízení vozidel se tedy získá 

výpočtem váženého aritmetického průměru: 
 

∑ rok pořízení ∙ počet autobusů 
                                            celkový počet autobusů    (3.1.) 

 

 Z takto získaného vztahu dostáváme hodnotu 2003, která nám udává 

průměrný rok pořízení autobusů. Vzhledem ke skutečnosti, že poskytnuté 

informace jsou platné k roku 2010, průměr pořízení autobusů připadá na 7 let. 

Ideálním stavem z pohledu dopravního podniku je průměrný rok pořízení 2010. 

Tohoto stavu by bylo docíleno pouze za předpokladu celkové výměny za nová 

vozidla. Budeme vycházet ze statistického hlediska, které uvádí jednotliví výrobci 
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vozidel, že pro provoz a údržbu je optimální rok pořízení 4 až 5 let, jelikož v této 

době jsou náklady na provoz a údržbu na nejnižší hodnotě. Ze statistického 

hlediska tak připadá optimální výchozí rok na rok 2005. To znamená zvýšit 

hodnotu průměrného roku pořízení o dva roky.  

 

Tohoto stavu se může docílit následujícími způsoby: 

a) vyřazením autobusů podle data pořízení od nejnižší hodnoty, 

b) koupí nových autobusů do dosažení požadované hodnoty, 

c) kombinací obou způsobů. 
 

První možností, kterou je vyřazení nejstarších autobusů, by v praxi podle 

přílohy číslo 1 znamenalo postupně vyřazovat vozidla od nejnižší hodnoty 

pořízení, dokud by průměrný rok pořízení nečinil rok 2005. Celkem by tak muselo 

být vyřazeno 26 autobusů. V následující tabulce číslo 2 jsou shrnuty klady a 

zápory této varianty řešení.  

 
Tabulka číslo 2. Klady a zápory vyřazení autobusů. 

Klady  Zápory 

Minimalizace investic. Snížení počtu vozidel. 

Snížení počtu zaměstnanců. Snížení hodnoty kapitálu. 

Nižší náklady na údržbu vozidel. Větší zatížení a opotřebení vozidel. 

Snížení nákladů na prostor a parkovací místa.  

  

Po shrnutí a vyhodnocení uvedených kladů a záporů není toto řešení 

optimální. Například při havárii nebo poruše několika vozidel by dopravní podnik 

nemohl pokrýt celou síť provozovaných linek vlastními autobusy. Dále je nutno 

uvést, že i v případě jejího pokrytí by docházelo k nadměrnému zatížení a 

opotřebení zbývajícího vozového parku a ten by se pak tímto vlivem rychleji 

fyzicky opotřebovával.  

 Druhou z možností je koupě nových autobusů. Aby bylo docíleno 

požadované hodnoty, musel by dopravní podnik navíc zakoupit padesát nových 

autobusů při zachování stávajícího vozového parku. Tabulka číslo 3 vyzdvihuje 

klady a zápory tohoto řešení. 
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Tabulka č. 3. Klady a zápory nákupu nových autobusů. 
Klady  Zápory 

Více vozidel. Vysoké investice. 

Menší zatížení a opotřebení zbývajících vozidel. Zvýšení provozních nákladů. 

Zvýšení hodnoty kapitálu. Větší počet zaměstnanců. 

Menší fyzické opotřebení vozidel. Vyšší nároky na prostor.  

Možnost získání dotací od EU.   

 

I vzhledem ke skutečnosti, že klady převyšují zápory, ani toto řešení není 

optimální. Koupě nových autobusů totiž představuje značné finanční prostředky na 

investice. Dalším nedostatkem je, že při shodném počtu linek se nepoměrně zvýší 

počet autobusů, což bude mít za následek nedostatečné využití vozového parku a 

zaměstnanců a s tím spojené podstatné zvýšení fixních nákladů. 

Třetí z možností je kombinace obou uvedených metod. Vzhledem ke 

skutečnosti, že Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. provedl řadu 

nezávislých analýz za účelem zjištění optimálního množství vozového parku, 

využijeme takto získaných znalostí a stanovíme jako optimum součastný stav 134 

autobusů. Postupným vyřazením autobusů s nejnižším rokem pořízení a jejich 

následné nahrazení novými autobusy se dosáhne požadované hodnoty roku 2005. 

Výsledkem je vyřazení 17 autobusů a jejich nahrazení novými. Z uvedených 

možností se zdá být právě toto řešení optimální, jelikož dosáhneme požadované 

hodnoty roku 2005 při zachování shodného počtu autobusů. Fixní náklady 

zůstanou v podstatě neměnné, jelikož se nemění počet autobusů a pořizovací 

náklady jsou podstatně nižší než u předchozího řešení.  

3.2. Možnosti obměny tramvajového vozového parku 
 

Na rozdíl od autobusové dopravy je obměna vozového parku tramvají 

podstatně složitější a finančně náročnější především z hlediska investic. 

Pořizovací cena městského autobusu typu MAN A 21 v roce 2010 činila 6 miliónů 

korun, zatímco pořizovací cena tramvaje ASTRA 2 činila 28 miliónů korun. To je 

jeden z hlavních důvodů, proč byly do současnosti zakoupeny pouze dvě tyto 

tramvaje a dopravní podnik se spíše orientuje na modernizaci stávajících tramvají.   

 Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. v současnosti vlastní celkem 

57 tramvají, které jsou provozovány na lince mezi Mostem a Litvínovem. Hodnoty 
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uvedené v příloze číslo 2 jsou doplněny do tabulky číslo 4, která udává jednotlivé 

roky pořízení tramvají a jejich počet. 

 
Tabulka č. 4. Rok pořízení a počet tramvají.  

Rok výroby 1982 1983 1985 1987 2001 2002 

Počet tramvají 17 6 18 14 1 1 

 

Pomocí váženého aritmetického průměru hodnot dosazených z tabulky č. 6 

se vypočte průměrný rok pořízení tramvají: 
 

∑ rok pořízení ∙ počet tramvají 
                 Celkový počet tramvají                (3.2.)  
 
 Výsledkem je hodnota 1985, což je průměrný rok pořízení. Tento výsledek 

může vést k názoru, že vozový park tramvají je poměrně zastaralý a málo 

obnovovaný. To je vyvráceno skutečností, že na tramvajích jsou prováděny 

pravidelné modernizace a inovace jak interiéru, tak technického vybavení tramvají.   

 U možnosti obměny vozového parku tramvají se nebudu zabývat možností 

zvýšení roku pořízení na rok 2005, jak tomu bylo u autobusové dopravy, jelikož 

především z hlediska vysokých investic. Proto zvýším průměrnou hodnotu 

pořízení tramvají o pět let tedy na hodnotu roku 1990. Aby bylo dosaženo této 

požadované úrovně je zapotřebí pořídit 25 nových tramvají. To znamená získání 

finančních prostředků ve výši 300 miliónů korun. Pro názornost, k zvýšení hodnoty 

průměrného roku pořízení u autobusů o 5 let je zapotřebí 28 miliónů korun.  

Z tohoto srovnání je zřejmé, že investice potřebné na obměnu vozového parku 

tramvají jsou mnohonásobně vyšší než je tomu u autobusů s pohonem na propan-

butan (LPG). Protože dopravní podnik nemá potřebné finanční zdroje pro tuto 

obnovu a v zájmu konkurence schopnosti autobusové dopravy ostatních 

společností zabývajících se přepravou osob, je zapotřebí neustálé modernizace, 

proto jsou prováděny investice do modernizace a inovace součastného vozového 

parku tramvají.   
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4. Ekonomický přínos obnovy vozového parku 

Hlavní činností dopravních podniků je přeprava osob. Výsledky této činnosti 

se vyjadřují kvantitativně počtem přepravených osob. Dopravní proces je tedy 

možno charakterizovat jako uspořádaný soubor operací, zajišťujících realizaci 

přepravy. Optimální uspořádání prvků v koordinovaný proces, má pro samotnou 

činnost dopravních podniků zásadní význam. Závisí na nich rozsah a kvalita 

přepravních výkonů a přepravní kapacita. S pohybem dopravních prostředků je 

úzce spjata spotřeba živé a zvěcnělé práce, kdy na těchto vztazích do značné 

míry závisí nákladnost přepravy, výše investic, efektivnost dopravních podniků atd.  

4.1. Technickohospodářské ukazatele MHD 

Dopravní procesy v podniku lze popsat technickohospodářskými ukazateli. 

Tak jak se liší dopravní proces v jednotlivých druzích dopravy, liší se i soustava 

technickohospodářských ukazatelů v dopravních oborech a podnicích. 

Z metodického hlediska je možné rozdělení technickohospodářských ukazatelů 

na: 

a) ukazatelé charakterizující stav a využití dopravních prostředků 

(obsaditelnost), 

b) ukazatelé charakterizující rozsah jízdního výkonu (stupeň využití), 

c) ukazatelé charakterizující časové využití dopravních prostředků. 
 

Velmi důležité je také členění technickohospodářských ukazatelů na 

kvantitativní a kvalitativní. Kvantitativní ukazatelé vyjadřují velikost nebo množství 

určitého ukazatele. Kvalitativní ukazatelé vyjadřují využití nebo účinnost 

jednotlivých prvků přepravního procesu. Při popisu dopravního a přepravního 

procesu se používá jak ukazatelů dílčích tj. analytických, tak ukazatelů 

agregovaných, které vyjadřují určitý soubor dílčích operací (oběh vozu, průměrná 

obsaditelnost atd.).   

4.1.1. Obsaditelnost vozidla a její využití 

 
Hmotnost vozidla je jeho jmenovité užitečné zatížení, tj. rozdíl mezi jeho 

maximální a pohotovostní hmotností. 
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Obsaditelnost je počet míst k sezení a k stání. 

V praxi dopravních podniků je důležitá průměrná obsaditelnost vozidla: 
 

        
i

ii
A

V

HV
H




      (4.1) 

 

HA – průměrná obsaditelnost autobusu 
Hi  – obsaditelnost vozidel dané skupiny 
Vi  – počet vozidel dané skupiny  
 
 Průměrnou hmotnost je možno zjišťovat pro všechny vozidla v evidenčním 

stavu nebo jen pro vozidla v provozním stavu. 

evidenční stav vozidel – vozidla v opravách a prostojích = vozidla v provozu 

 
 Využití obsaditelnosti vozidel je možno vyjádřit buď statistickým, nebo 

dynamickým koeficientem: 

                         
N

Q
KVH o

st      
maxPV

PV

IN

IQ
KVH sk

n

no
d 




  

(4.2) 
KVHst, d - koeficient využití obsaditelnosti 
Qo  - počet přepravovaných osob 
PVsk, max - přepravní výkon (skutečný, maximální) 
N  - možný přepravený faktor 

4.1.2. Ukazatelé jízdního výkonu a jeho využití 
 

Celkový výkon vozidla nebo celého vozového parku je dán počtem 

kilometrů, které tato vozidla ujela za určité časové období při plnění přepravních 

úkolů. Představuje souhrn ujetých kilometrů vytížených, prázdných a tzv. 

nulových.  
 

Vytížením – v osobní dopravě se za vytížené považují všechny kilometry ujeté na 

pravidelných linkách a spojích, v nepravidelné dopravě kilometry smluvně 

sjednané trasy zájezdu. 

Nevytížením – pouze přístavné a odstavné jízdy. 
 

Koeficient využití jízd (KVJ) – kvalitativní ukazatel charakterizující využití 

celkového jízdního výkonu.  
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c

n

L

L
KVJ                       (4.3.) 

Ln  - vytížené jízdy 
Lc  - celkový jízdní výkon 

4.1.3. Ukazatelé časového využití vozidel 

Tento ukazatel je nutno rozdělit do dvou skupin: 

  - ukazatel využití kalendářního fondu 

      - ukazatel využití denní provozní doby 
 

Kalendářní fond – vyjadřuje celkový počet kalendářních dnů v roce, snížený o 

dny prostojů vozidla z důvodu údržby, oprav a prostojů z ostatních příčin. 

Kalendářní fond snížený o počet dní prostojů v údržbě a opravách dává časový 

fond vozidla v technicky bezvadném stavu, který se vyjadřuje koeficientem 

technické pohotovosti – KTP.   
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VDT   - vozové dny techniky v bezvadném stavu 
VDúo  - vozové dny techniky v údržbě a opravách 
VDe - vozové dny techniky v evidenčním stavu 

 
Prostoje vozidla v údržbě a opravách vyjadřuje ukazatel správkového procenta 
SP 
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Souhrnný vliv všech prostojů charakterizuje koeficient využití parku – KVP jako 

poměr vozových dnů provozu k vozovým dnům v evidenčním stavu: 
 

  

e
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VD
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     (4.6.) 

 

Tento koeficient je velmi důležitým technickohospodářským ukazatelem 

dopravních podniků, protože na stupni využití vozového parku závisí přepravní 

kapacita a ekonomická efektivnost podnikové činnosti. Použití tohoto ukazatele 

k hodnocení využití parku však není zcela jednoznačné. Za vozový den se 

považuje každý den, kdy vozidlo vyjelo za prací bez ohledu na denní dobu 

provozu. Stejné časové využití (denní) tedy vykazuje vozidlo, které bylo v provozu 
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jednu a více směn, tak i vozidlo, které bylo v provozu menší část pracovní směny. 

Proto je při hodnocení časového využití nutné přihlížet i k počtu skutečně 

odpracovaných hodin.  

Využití kalendářního dne charakterizuje ukazatel průměrné denní doby 

provozu vozidla – Td.   

 Denní doba autobusu se skládá z doby jízdy (tj), z doby ložných operací (tl) 

tj. nástup a výstup, a z doby prostojů z ostatních příčin (top) : 
 

Td = tj + tl + top     (4.7.) 

4.1.4. Model přepravních výkonů 
 

Z dílčích technickohospodářských ukazatelů lze sestavit modely výpočtů 

přepravních výkonů tj. objemu přepravy v počtu osob na kilometr, který lze 

realizovat daným vozovým parkem za určité časové období, a k tomu potřebný 

rozsah jízdních výkonů, provozní doby apod. 

Jedním z možných způsobů modelování přepravních výkonů je výpočet 

výkonů vozidla během jednoho obratu (jedné jízdy).  

Obratem (jízdou) je v autobusové dopravě cyklus tj. doba nástupu cestujících, 

doba jízdy s cestujícími, doba výstupu cestujících a jízda prázdného autobusu 

k přistavení k další lince (prázdný autobus). Výkon vozidla se během tohoto 

základního cyklu rovná: 
  

    Qo = H ∙ KVH             (4.8.) 
      Po = Qo ∙ In∙ = H ∙ KVJ ∙ In                                      (4.9.) 

 

Qo - přepravovaný objem v osobách 
Po - výkon vozidla 
In - přepravovaná vzdálenost (počáteční stanice až konečná stanice) 
H - plánovaný počet přepravných osob (maximální povolený počet osob) 

 

4.2. Proces opotřebení a oběžné prostředky dopravního podniku 
 

Základní prostředky dlouhodobě vázané v podniku se postupně 

opotřebovávají, tj. postupně předávají svoji hodnotu na realizované výkony. 

Ekonomickým vyjádřením tohoto opotřebování jsou odpisy. 
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Odpisy jsou velmi důležitou kategorií podnikové ekonomiky: 

- jsou součástí vlastních nákladů a jejich výše a dynamika ovlivňuje 

hospodářský výsledek podniku, 

- jsou součástí ceny za přepravu,  

- pomocí nich je možné účinně působit na ekonomické chování podniku. 

Odpisová základna je pořizovací nebo reprodukční cena dopravního prostředku, 

kdy jí zvyšují náklady vydané na rekonstrukci a modernizaci.  

Doba ekonomické životnosti je doba, po kterou je vztah mezi výkony a vlastními 

náklady dopravního prostředku optimální. Je zpravidla určována počtem roků a je 

ovlivněna: 

- výší pořizovací ceny (závisí na ní roční částka odpisů), 

- výší a průběhem nákladů na opravy, 

- snižováním tržeb (vlivem prostojů z důvodu oprav staršího dopravního 

prostředku). 
 

Odpisová sazba :  
z

zi
i

T

CNLPC
OS




)(
             (4.10.) 

Odpisové procento :  
i

i
i

PC

OS
PO

100
                (4.11.) 

Tz -  doba ekonomické životnosti, 
NL - náklady na likvidaci dopravního prostředku (vyřazeného), 
Cz - zůstatková cena prostředku, 
 

Výkonová odpisová sazba je vliv intenzity využití dopravního prostředku 

v procesu fyzického opotřebení. Stanovuje se na jednotku výkonu tj. 1 km. 

CV

VPC
OS

ji

i


               (4.12.) 

CV -  celkové výkony dopravního prostředku během jeho životnosti, 
Vj - výkonová jednotka, na kterou se stanoví odpisová sazba. 
  

4.3. Vytvoření modelů obnovy vozového parku 
 

V této kapitole jsou vytvořeny tři modely obnovy vozového parku 

dopravního podniku. První model charakterizuje součastný stav vozového parku, 

kdy pomocí výpočtů z předchozích kapitol jsou určeny výchozí hodnoty, pro 

následné hodnocení zbylých dvou modelů. Druhý model vystihuje stav obnovy 
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celého vozového parku a třetí model je alternativní model, který má za úkol 

optimalizovat předchozí dva modely.  

4.3.1. Model součastného stavu vozového parku  

Při tvorbě tohoto modelu se vychází ze skutečného součastného stavu 

autobusů a tramvají uvedených v příloze číslo 1 a 2. Pro výpočty jsou užity 

technické parametry vozidel uvedené v příloze číslo 3 a 4. První počítaná hodnota 

je průměrná obsaditelnost autobusu. Dosazením do vztahu (4.1.) se dostane:  

7,89

134

190979







384337561002762465195415018903892158

a

H
 

 

Tímto způsobem byla zjištěna průměrná obsaditelnost autobusu. Obdobným 

způsobem získáme průměrnou obsaditelnost tramvaje : 
 

3,174
57

24186311622223



tH  

 

Další zjišťovanou hodnotou je využití obsaditelnosti autobusů a tramvají: 
 

%56,70100
12320

13487,64



BUSKVH    %23,37100

9932

5787,64



TRAMKVH

  

 

K využití vztahu (4.2.) je nutné znát počet přepravovaných osob v jednom 

autobuse a tramvaji. Tento průměr vypočteme ze vztahu (4.8.). 
  

86937056012320Qo  ,  (autobusy)       73697372309932Qo ,,     (tramvaje) 

 

Takto získané údaje jsou využity např. při sestavování časových intervalů 

na linkách MHD. Je-li získaná hodnota příliš nízká, zvýší se snížením frekvence 

spojů a naopak. Tímto způsobem se docílí maximální vytížení linek MHD a 

ztrátových nákladů vzniklých nedostatečnou vytížeností dopravních prostředků. 

 U koeficientu využití jízd (KVJ) je nutné znát celkový počet ujetých kilometrů 

a počet kilometrů poruchových a manipulačních jízd. Dosazením do vztahu (4.3.) 

se získá: 
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%,
)(

991100
3261000

30902610003261000
KVJBUS 


      

%,
)(

992100
1756000

10011230001756000
KVJTRAM 


  

Tyto hodnoty udávají procentuelní využití doby jízdy a přepravy osob MHD.   
 

Velice důležitou částí při tvorbě tohoto modelu je stanovení odpisů. Dle 

zákona o daních z příjmu č. 586/1992 Sb.3 náleží autobusy do druhé odpisové 

skupiny s dobou odpisu pěti let a tramvaje do třetí odpisové skupiny s dobou 

odpisu deseti let. V příloze číslo 5, jsou uvedena vozidla pořízená po roce 2005. 

Vzhledem ke skutečnosti, že tramvaje po roce 2001 byly již účetně odepsány, 

nelze proto uplatnit jejich další odpis. V součastné podobě zákona jsou k dispozici 

dva druhy odpisů rovnoměrný a zrychlený. Příklady těchto odpisů u nákupu 

autobusu typu MAN A 21 v hodnotě 6 miliónů korun jsou uvedeny v tabulce číslo 5 

a 6.   
 
 

Tabulka č. 5. Příklad rovnoměrného odpisu. 

Rok 
Způsob 

Odpis. 

Skup. 

Vstupní 

cena 

Odpisové 

procento 

Roční 

odpis 

Uplatněný 

odpis v % 

Uplatněný 

odpis v Kč 

Zůstat. 

Cena 

2011 Rovnoměrný 2 6 000 000 11% 660 000 100% 660 000 5 340 000 

2012 Rovnoměrný 2 6 000 000 22,25% 1 335 000 100% 1 335 000 4 005 000 

2013 Rovnoměrný 2 6 000 000 22,25% 1 335 000 100% 1 335 000 2 670 000 

2014 Rovnoměrný 2 6 000 000 22,25% 1 335 000 100% 1 335 000 1 335 000 

2015 Rovnoměrný 2 6 000 000 22,25% 1 335 000 100% 1 335 000 0 
 

Tabulka č. 6. Příklad zrychleného odpisu. 

Rok Způsob 

Odpis. 

Skup. Vstupní cena 

Odpisové 

procento 

Roční 

odpis 

Uplatněný 

odpis v % 

Uplatněný 

odpis v Kč 

Zůstat. 

Cena 

2011 Zrychlený 2 6 000 000 20% 1 200 000 100% 1 200 000 4 800 000 

2012 Zrychlený 2 6 000 000 32% 1 920 000 100% 1 920 000 2 880 000 

2013 Zrychlený 2 6 000 000 24% 1 440 000 100% 1 440 000 1 440 000 

2014 zrychlený 2 6 000 000 16% 960 000 100% 960 000 480 000 

2015 zrychlený 2 6 000 000 8% 480 000 100% 480 000 0 

 

K zjištění zůstatkové hodnoty autobusů platné pro rok 2010 je zapotřebí 

znát pořizovací ceny jednotlivých typů autobusů, které jsou uvedeny v příloze číslo 

6. Poté jsou údaje doplněny do tabulky číslo 7, ve které je uvedena součastná 

zůstatková hodnota všech autobusů. Tato hodnota je součástí základního jmění 

společnosti a zvyšuje i hodnotu kapitálu společnosti. Z uvedené tabulky nejsou 

                                                
3 Zdroj: zákon č. 586/1992 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), o daních z příjmu. 
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patrné investice vynaložené na koupi autobusů pro rok 2010, tyto investice činily 

10,5 miliónů korun. 
 

Tabulka č. 7. Zůstatková účetní hodnota autobusů součastného modelu. 

Vozidlo Počet 
Rok 

pořízení 

Zůstatková 
hodnota k roku 

2010 

MAN A 21 18 2005 0 

C 956 Axer 3 2005 0 

MAN A 23 2 2006 0 

KAROSA B 931 16 2007 16 020 000 

SFL 160-12 AC 3 2007 2 803 500 

SFR 150-10 1 2007 845 500 

SFR 160-10 19 2008 35 511 000 

SFR 160-10 AC 3 2008 5 607 000 

CITELIS PS09D1 7 2008 12 460 000 

SFR 162 LE 12 6 2008 15 753 000 

VNE SF R 151 3 2010 9 345 000 

CELKEM 81   98 345 000 
 

 

Další důležitou a sledovanou hodnotou je výpočet nákladů na pohonné 

hmoty. V příloze číslo 3 a 4 jsou uvedeny hodnoty o spotřebě pohonných hmot u 

autobusů a spotřeba elektrické energie u tramvají. Pakliže v roce 2010 byla na 

autobusových linkách MHD ujeta celková vzdálenost 3 261 000 km, získáme vztah 

pro průměr kilometrů náležejících na autobus (Ax) : 

    24336
134

3261000
Ax   km 

Nákupní ceny pohonných hmot v roce 2010 činily pro Dopravní podnik měst 

Mostu a Litvínova, a.s. litr propan-butanu 15,44 Kč a litr motorové nafty za 25,48 

Kč4.  Dosazením do tabulky číslo 8 se dostane přehled o nákladech vynaložených 

v roce 2010 dopravním podnikem za pohonné hmoty autobusů.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4Zdroj: interní údaj poskytnutý společností Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. z 25.1.2011.  
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Tabulka č. 8. Náklady a spotřeba paliva pro autobusy součastného modelu. 

Vozidlo Počet Palivo 
Spotřeba 
l/100 km 

Spotřeba v 
litrech 

NÁKLADY 
KČ 

C 956 Axer 3 MN 32 23 363 595 278 

CITELIS PS09D1 7 MN 43,2 73 592 1 875 126 

KAROSA B 741 4 MN 30,9 30 079 766 420 

KAROSA B 731 29 LPG 82,2 580 122 8 957 077 

KAROSA B 931 16 LPG 115,2 448 561 6 925 784 

KAROSA LC 736 2 LPG 113,5 55 243 852 948 

KAROSA LC 757 1 LPG 113,5 27 621 426 474 

KAROSA C 934 1 MN 27,2 6 619 168 662 

KAROSA C 935 1 MN 27,2 6 619 168 662 

MAN A 23 2 LPG 98,1 47 747 737 217 

MAN J 22 3 LPG 95,6 69 796 1 077 645 

MAN A 21 18 LPG 92,3 404 318 6 242 675 

MAN A 10 3 MN 27,8 20 296 517 148 

SCANIA 1 MN 27,5 6 692 170 522 

SFL 160-12 AC  3 MN 27,75 20 260 516 218 

SFR 162 LE 12 6 MN 27,75 40 519 1 032 435 

SFR 160-10 19 MN 27,75 128 312 3 269 379 

SFR 160-10 AC 3 MN 27,75 20 260 516 218 

SFR 150-10 1 MN 25,9 6 303 160 601 

SOR 7,5 2 MN 35,4 17 230 439 018 

SOR 10,5 6 MN 38,3 55 924 1 424 947 

VNE SF R 151 3 MN 26,2 19 128 487 384 

CELKEM 134   1163 2 108 605 37 327 836 

 

Obdobným způsobem se získají i náklady vynaložené na spotřebu 

elektrické energie u tramvají, kdy cena 1 kWh činí 1,96 Kč5. Roční průměr 

vzdálenosti připadající tramvaj: 
 

30807
57

1756000
Ax   km 

Průměrná rychlost tramvaje v obci i mimo obec je 50 km/h. Hodnoty se 

doplní do tabulky číslo 9. 

 

Tabulka č. 9. Náklady a spotřeba el. energie pro tramvaje součastného modelu. 

Vozidlo Počet Palivo 
Spotřeba 

kWh 
kWh/100 

km 
kWh/ 

celkové km 
Celkem 

kWh 
NÁKLADY 

KČ 

ASTRA LTM 10.08 2 Elektrika 85 170 52 372 104 744 205 298 

T3M.3 31 Elektrika 40 80 24 646 764 014 1 497 467 

T 3SU 24 Elektrika 40 80 24 646 591 494 1 159 329 

CELKEM 57     330 101 663 1 460 252 2 862 094 

 

                                                
5 Zdroj: interní údaj poskytnutý společností Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. z 25.1.2011. 
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 Z tabulek číslo 8 a 9 vyplývá, že u tramvajové dopravy jsou podstatně nižší 

náklady na elektrickou energii než u autobusové dopravy na pohonné hmoty. Tyto 

hodnoty jsou uvedeny v grafu číslo 1, ze kterého je patrný procentuelní podíl na 

nákladech za pohonné hmoty obou druhů přepravy.  
 

Graf č. 2. Podíl nákladů na palivo u autobusů a tramvají součastného modelu.    

 

4.3.2. Model budoucího stavu vozového parku po celkové obnově 

Pro vytvoření tohoto modelu musí být stanovena dvě základní pravidla, 

podle kterých se tvorba tohoto modelu uskuteční. Prvním pravidlem je, že 

autobusy starší roku pořízení 2008 budou nahrazeny novými autobusy MAN A 21 

s pohonem na propan-butan. Tramvajový vozový park bude kompletně nahrazen 

tramvajemi ASTRA LTM 10.08. Druhým pravidlem je, že počty všech vozidel 

zůstanou stejné bez ohledu na jejich přepravní kapacitu. Při splnění těchto 

pravidel se získá vozový park po obnově uvedený v příloze číslo 7 a 8. 

U takto sestaveného modelu se vypočítá průměrná obsaditelnost : 

 

887
134

969037937519756907100
H a ,


  223

57

57223



tH   

 

Využití obsaditelnosti vozidel : 

         %87,73100
11767

13487,64



BUSKVH   %01,29100

12711

5787,64



TRAMKVH   

Poté průměr přepravovaných osob: 
 

86927387011767Qo  ,    (bus)  36882901012711Qo  ,   (tram)  

Podíl nákladů na palivo

93%

7%

autobusy

tramvaje
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Zůstatková hodnota autobusů a tramvají bude po výše uvedené obnově 

vozového parku vypadat tak, jak je uvedeno v tabulce číslo 10 a 11.  
 

Tabulka č. 10. Zůstatková hodnota autobusů po celkové obnově. 

Typ Počet Rok pořízení 
Pořizovací cena 

autobusu 
Zůstatková 

hodnota 

CITELIS PS09D1 7 2008 4 000 000 12 460 000 

SFR 162 LE 12 6 2008 5 900 000 15 753 000 

SFR 160-10 19 2008 4 200 000 35 511 000 

SFR 160-10 AC 3 2008 4 200 000 5 607 000 

VNE SF R 151 3 2010 3 500 000 9 345 000 

MAN A 21 96 2010 6 000 000 512 640 000 

CELKEM 134     591 316 000 
 

 
Tabulka č. 11. Zůstatková cena tramvají po celkové obnově. 

Typ počet rok pořízení 
pořizovací cena 

tramvaje 
Zůstatková 

hodnota 

ASTRA LTM 10.08 57 2010 28 000 000 1 508 220 000 

CELKEM 57     1 508 220 000 

 

Další hodnotou jsou náklady na pohonné hmoty. Tyto náklady jsou 

vypočteny v tabulce číslo 12 a 13. 

 
 Tabulka č. 12. Náklady na pohonné hmoty autobusů po celkové obnově. 

Typ Počet Palivo 
Spotřeba na 100 

km 
Spotřeba celkem  Náklady Kč 

CITELIS PS09D1 7 MN 43,2 73 592 1 875 126 

SFR 162 LE 12 6 MN 27,75 40 519 1 032 435 

SFR 160-10 19 MN 27,75 128 312 3 269 379 

SFR 160-10 AC 3 MN 27,75 20 260 516 218 

VNE SF R 151 3 MN 26,2 19 128 487 384 

MAN A 21 96 LPG 92,3 2 156 364 33 294 265 

CELKEM 134     2 438 175 40 474 806 

 
Tabulka č. 13. Náklady na elektrickou energii tramvají po celkové obnově. 

Typ Počet Pohon 
Spotřeba na 100 

km 
Spotřeba celkem  Náklady Kč 

ASTRA LTM 10.08 57 Elektřina 170 kWh 2 985 198 5 850 989 

 

V přímé závislosti na těchto nákladech je sestaven graf č. 2, ve kterém je 

procentuelně znázorněn podíl nákladů vynaložených na elektrickou energii a 

pohonné hmoty. 
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Graf č. 3. Podíl nákladů na pohonné hmoty u autobusů a tramvají celkové obnovy. 

 

4.3.3. Alternativní model obnovy vozového parku 

 Při tvorbě alternativního modelu se užije známých vztahů, které jsou 

uvedeny při vytvoření předešlých dvou modelů. Počet vozidel autobusů je 134 a 

tramvají 57. Optimální rok pořízení je do roku 2005. Aby byla docílena obnova a 

modernizace autobusového vozového parku, je zapotřebí vyřadit 17 autobusů 

s nejnižším rokem pořízení a nahradit je novými. Vyřazena budou vozidla:  
 

- KAROSA LC 736, rok pořízení 1991, celkem 2 autobusy, 

- KAROSA B 741, rok pořízení 1993, celkem 4 autobusy, 

- KAROSA LC 757, rok pořízení 1996, celkem 1 autobus,  

- KAROSA B 731 rok pořízení 1996, celkem 10 autobusů.  

 

Uvedená vozidla budou nahrazena novými autobusy typu MAN A 21. Touto 

obnovou se získá požadovaný rok pořízení 2005. Vozový park autobusů, který 

bude po této obnově dopravnímu podniku k dispozici, je uveden v příloze číslo 9. 

Průměrná osaditelnost: 
 

9987
134
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H a ,


  

 
Využití obsaditelnosti: 

%72,73100
11791

13487,64



BUSKVH  

Průměr přepravených osob: 

86927372011791Qo  ,  
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Zůstatková hodnota autobusů v tomto modelu je uvedena v tabulce číslo 

14.  Investice vynaložené na koupi nových autobusů činí 112,5 miliónů korun. 

 
Tabulka č. 14. Zůstatková hodnota autobusů alternativního modelu. 

Vozidlo Počet 
Rok 

pořízení 
Zůstatková hodnota k 

roku 2010 

MAN A 21 18 2005 0 

C 956 Axer 3 2005 0 

MAN A 23 2 2006 0 

KAROSA B 931 16 2007 16 020 000 

SFR 150-10 1 2007 845 500 

SFL 160-12 AC 3 2007 2 803 500 

SFR 162 LE 12 6 2008 15 753 000 

SFR 160-10 19 2008 35 511 000 

SFR 160-10 AC 3 2008 5 607 000 

CITELIS PS09D1 7 2008 12 460 000 

VNE SF R 151 3 2010 9 345 000 

MAN A 21 17 2010 90 780 000 

CELKEM 81   189 125 000 

 

Náklady na pohonné hmoty jsou vypočteny v tabulce číslo 15. 

 

Tabulka č. 15. Náklady na pohonné hmoty autobusů alternativního modelu. 

Vozidlo Počet Palivo 
Spotřeba 
l/100 km 

Spotřeba 
v litrech 

NÁKLADY 
KČ 

C 956 Axer 3 MN 32 23 363 595 278 

CITELIS PS09D1 7 MN 43,2 73 592 1 875 126 

KAROSA B 731 19 LPG 82,2 380 080 5 868 430 

KAROSA B 931 16 LPG 115,2 448 561 6 925 784 

KAROSA LC 757 1 LPG 113,5 27 621 426 474 

KAROSA C 935 1 MN 27,2 6 619 168 662 

MAN A 23 2 LPG 98,1 47 747 737 217 

MAN J 22 3 LPG 95,6 69 796 1 077 645 

MAN A 21 30 LPG 92,3 673 864 10 404 458 

MAN A 10 3 MN 27,8 20 296 517 148 

SCANIA 1 MN 27,5 6 692 170 522 

SFL 160-12 AC  3 MN 27,75 20 260 516 218 

SFR 162 LE 12 6 MN 27,75 40 519 1 032 435 

SFR 160-10 19 MN 27,75 128 312 3 269 379 

SFR 160-10 AC 3 MN 27,75 20 260 516 218 

SFR 150-10 1 MN 25,9 6 303 160 601 

SOR 7,5 2 MN 35,4 17 230 439 018 

SOR 10,5 6 MN 38,3 55 924 1 424 947 

VNE SF R 151 3 MN 26,2 19 128 487 384 

CELKEM 134   1163 2 086 166 36 612 943 
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Sestavení alternativního modelu vozového parku tramvají je složitější. 

Průměrný rok pořízení je u součastného vozového parku rok 1985. Každé zvýšení 

této hodnoty představuje značné investice. Proto při sestavení tohoto modelu 

nebude rozhodujícím faktorem zvýšení průměrné hodnoty roku pořízení na určitou 

úroveň, nýbrž užití stejně vysokých finančních prostředků na investice, které byly 

využity při nákupu autobusů u alternativního modelu. Za stejný finanční obnos je 

možno nakoupit čtyři tramvaje typu ASTRA LTM 10.08. V příloze číslo 10. je 

uveden stav tramvají alternativního modelu. 
 

Průměrná obsaditelnost a využití obsaditelnosti : 
 

8,176
57

18620162312236



tH   %67,36100

10080

5787,64



TRAMKVH  

Průměr přepravovaných osob : 
 

36963667010080Qo  ,  

 

Dalšími ukazateli jsou zůstatková hodnota roku 2010 a náklady na spotřebu 

elektrické energie. Tyto hodnoty jsou vypočítány v tabulkách číslo 16 a 17. 

 

Tabulka č. 16. Zůstatková hodnota tramvají alternativního modelu. 

Typ Počet 
Rok 

pořízení 
Pořizovací cena 

tramvaje 
Zůstatková hodnota 

T3M.3 31 1982-87 Neuvedeno 0 

T3SU 20 1982-87 Neuvedeno 0 

ASTRA LTM 10.08 2 2002 28 000 000 0 

ASTRA LTM 10.08 4 2010 28 000 000 105 840 000 

CELKEM 57     105 840 000 

  

Investice na koupi těchto tramvají jsou v tomto případě 112 milionů korun, u 

zbývajícího vozového parku je rok pořízení vyšší než deset let, z tohoto důvodu 

byla tato vozidla již odepsána a nemají proto z účetního hlediska žádnou 

zůstatkovou hodnotu. 
 

Tabulka č. 17. Spotřeba el. energie a náklady na spotřebu alternativního modelu. 

Vozidlo Počet Pohon 
Spotřeba 

kWh 
kWh/100 

km 
kWh/ 

celkem km 
Celkem 

kWh 
NÁKLADY 

KČ 

ASTRA LTM 10.08 6 Elektrika 85 170 52 372 314 231 615 894 

T3M.3 31 Elektrika 40 80 24 646 764 026 1 497 491 

T 3SU 20 Elektrika 40 80 24 646 492 920 966 123 

CELKEM 57     330 101 663 1 571 177 3 079 508 
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 V následujícím grafu číslo 4 je znázorněn procentuelní podíl vynaložených 

nákladů za pohonné hmoty a elektrickou energii u alternativního modelu. 

  
Graf č. 4. Podíl nákladů pohonných hmot autobusů a tramvají alternativní model. 

 

4.3.4. Shrnutí a porovnání vytvořených modelů 

 

 Účelem této kapitoly je shrnutí a porovnání vytvořených modelů tak, aby 

byly patrny jejich klady a zápory. Pro názornost jsou v tabulce číslo 18 shrnuty 

hodnoty všech tří modelů autobusového vozového parku.   

 
Tabulka č. 18. Shrnutí hodnot vytvořených modelů autobusů.  

  Současný model 
Model celkové 

obnovy 
Alternativní 

model 

Průměrná obsaditelnost  89,7 87,8 88 

Využití obsaditelnosti 70,56% 73,87% 73,72% 
Průměr přepravených osob na 
autobus 

8 693 8 692 8 692 

Investice 10 500 000 586 500 000 112 500 000 

Zůstatková hodnota  98 345 000 591 316 000 189 125 000 

Náklady na pohonné hmoty 37 327 836 40 474 806 36 612 943 

 

 U prvních tří hodnot je na základě zjištěných hodnot možno konstatovat, že 

rozdíly mezi těmito hodnotami jsou pouze v desetinách čísel, což je vzhledem 

k množství najetých kilometrů a přepravených osob zanedbatelné. Z tohoto 

důvodu se těmito ukazateli při sestavování modelů obměny vozového parku 

nemusí dopravní podnik zabývat do podrobností. 

Jiná skutečnost nastane u zůstatkové hodnoty, která zvyšuje i hodnotu 

majetku. Při součastném stavu je zůstatková hodnota autobusů 98 345 000 Kč, při 

celkové obnově tato hodnota vzroste na částku 591 316 000 Kč. Proto je 

výhodnějším řešením zůstatková hodnota celkové obnovy vozového parku, jelikož 

Podíl nákladů na palivo

92%

8%

Autobusy

Tramvaje
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se vzrůstajícím majetkem roste i hodnota kapitálu společnosti. To platí pouze za 

předpokladu financování nákupu nových vozidel z vlastních zdrojů. Při tak vysoké 

finanční částce, to ovšem není možné, a proto by musel být nákup financován 

z cizích zdrojů, což by v konečném důsledku mělo za následek snížení hodnoty 

kapitálu. Výhodnějším řešením je proto alternativní model, jelikož vzroste hodnota 

majetku a vynaložené cizí zdroje budou nižší než u celkové obnovy.  

U nákladů na pohonné hmoty je jednoznačně nejlepší variantou alternativní 

model, jelikož úspory nákladů jsou ze všech tří modelů nejvyšší. Oproti 

současnému stavu je úspora o 714 893 Kč a oproti celkové obnově je úspora o 

3 861 863 Kč ročně. Kromě těchto skutečností je reálný předpoklad, že vzhledem 

ke stále narůstajícím cenám za pohonné hmoty se tento rozdíl bude neustále 

zvyšovat.  

Z pohledu dotací z Evropské Unie je nejvýhodnější model celkové obnovy 

vozového parku, jelikož za předpokladu, že by bylo vyhověno všem žádostem o 

dotace, získal by dopravní podnik z této varianty nejvíce finančních prostředků na 

dotace. Ve skutečnosti jsou však dotace poskytnuty pouze do určité výše. Dále 

existuje i možnost, že nebudou poskytnuty žádné dotace. Z tohoto důvodu je 

alternativní model vhodnější variantou z pohledu rizika neposkytnutí dotací 

z Evropské unie. 

Posledním hlediskem je ekologie. Z tohoto pohledu se zdá nejlepší 

variantou model celkové obnovy, jelikož nové vozy využívají nové motory 

s pohonem na propan-butan, které mají vyšší výkon a produkují méně škodlivých 

zplodin do ovzduší. Při hlubší analýze tohoto hlediska nebudou tyto rozdíly až tak 

markantní, jelikož jak v součastném modelu, tak v alternativním jsou ve většině 

případů nahrazovány autobusy s pohonem na propan-butan novými autobusy se 

shodným pohonem.   

Ve druhé části této kapitoly je provedeno shodným způsobem shrnutí 

modelů tramvajového parku. Pro názornost jsou hodnoty uvedeny v tabulce číslo 

19. 
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Tabulka č. 19. Shrnutí hodnot vytvořených modelů tramvají. 

  
Současný 

model 
Model celkové 

obnovy 
Alternativní 

model 

Průměrná obsaditelnost  174,3 223 176,8 

Využití obsaditelnosti 37,23% 29,01% 36,67% 
Průměr přepravených osob na 
autobus 

3 698 3 688 3 696 

Investiční náklady 0 1 596 000 000 112 000 000 

Zůstatková hodnota  0 1 508 220 000 105 840 000 

Náklady na el. Energii 2 862 094 5 850 989 3 079 508 

 

Shodně jako u shrnutí modelů autobusů se první tři hodnoty u součastného 

a alternativního modelu tramvají liší pouze v desetinách čísel. U modelu celkové 

obnovy se hodnoty liší více. To je zapříčiněno vyšší přepravní kapacitou. Dle 

zjištěných hodnot lze tedy konstatovat, že optimálním modelem pro tyto hodnoty je 

alternativní model, jelikož došlo ke zvýšení hodnoty roku pořízení a hodnoty 

technicko-hospodářských ukazatelů se jen nepatrně změnily oproti součastnému 

stavu. 

Největší rozdíl těchto modelů je patrný u zůstatkové hodnoty a u investic na 

nákup vozidel. Zatímco u součastného modelu jsou investice a zůstatková 

hodnota nulové, u modelu celkové obnovy jsou značné. Lze tedy konstatovat, že 

optimálním řešením je alternativní model. Zatímco u součastného modelu není 

třeba žádných finančních prostředků na investice do vozového parku, u 

alternativního modelu je zapotřebí 112 miliónů. O tuto hodnotu se ovšem zvýší 

hodnota majetku podniku a tím i kapitálu. Se vzrůstající hodnotou kapitálu roste i 

hodnota celé společnosti.  

Z pohledu nákladů vynaložených na spotřebu elektrické energie je 

součastný stav optimální, jelikož je o 217 414 Kč nižší něž u alternativního modelu 

a dokonce o 2 988 895 Kč nižší než u modelu celkové obnovy. Tento stav je 

zapříčiněn tím, že nové tramvaje jsou větší a jejich motory daleko výkonnější. 

Výsledkem toho je vyšší spotřeba elektrické energie.  Tento nedostatek je ovšem 

vykompenzován vyšší přepravní kapacitou nových tramvají. 

Co se týče dotací z Evropské unie je stav shodný jako u autobusů. Dotace 

na nákup nových tramvají jsou poskytovány, ovšem není zaručena jejich výše a 

poskytnutí. Z hlediska rizika je tedy nejlepším řešením alternativní model, jelikož 
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pořizovací náklady tramvají jsou značně vysoké a není garance poskytnutí dotací. 

V případě neposkytnutí těchto dotací není zadluženost podniku tak vysoká jako u 

modelu celkové obnovy. U modelu současné obnovy dotace nemohou být 

poskytnuty a nedochází k obnově vozového parku. 

Ekologické hledisko je u všech modelů shodné, jelikož spotřebou elektrické 

energie nevznikají žádné škodlivé emise. Nelze ani jednoznačně říci, že je 

z pohledu ekologie a životního prostředí lepší variantou součastný model z důvodu 

menší spotřeby elektrické energie, jelikož tato skutečnost je vyvážena vyšší 

přepravní kapacitou zbývajících modelů.  

4.3.5. Ekonomický přínos alternativního modelu 

 
 Při hodnocení ekonomického přínosu alternativního modelu se vychází ze 

součastného stavu vozového parku, který je považován za výchozí stav. Hodnoty 

alternativního modelu se poté porovnají s výchozím stavem a zjistí se tak přínosy 

z ekonomického hlediska.  

Prvním hlediskem je průměrný rok pořízení. V současnosti u autobusové 

dopravy připadá průměr pořízení na rok 2003 a u tramvají na rok 1985. U 

alternativního modelu tento průměr připadá na rok 2005 u autobusů a 1987 u 

tramvají. Z ekonomického hlediska má tato skutečnost význam z hlediska 

provozních nákladů. Tyto náklady se sníží, jelikož provozní náklady jsou přímo 

spojeny s výrobním procesem. V tomto případě se jedná o pokles nákladů na 

opravy a údržbu vozidel. 

Dalším hlediskem jsou investice. Pokud v roce 2010 činil hospodářský 

výsledek společnosti 464 000 Kč6, nemůže dopravní podnik financovat nákup 

nových autobusů a tramvají ze své činnosti. Za tímto účelem musí uvažovat o 

využití cizích zdrojů. Investice alternativního modelu autobusů a tramvají činí 

224,5 miliónu korun. Z tohoto důvodu musí být uskutečněno pokrytí těchto investic 

jiným způsobem. Nákup vozidel na leasing při takto vysoké částce není možný, 

jelikož průměrná leasingová měsíční splátka by při úrokové sazbě 7% po dobu 10 

let, by činila 2 606 635  Kč7, což by podnik nemohl pokrýt ze svých příjmů jak je 

                                                
6 Zdroj: interní údaj poskytnutý společností Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. z 22.2.2011. 
7 zdroj: http://www.vypocet.cz/leasingova-kalkulacka 
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patrné z hospodářského výsledku za rok 2010. Jedním z možných způsobů 

získání takto vysokých finančních prostředků je poskytnutí dotací z fondu 

Evropské unie. Tato dotace v případě veřejných subjektů může dosáhnout až 

92,5% celkových uznatelných nákladů8. Výše dotace by tedy činila 207 662 500 

Kč, zbylých 168 375 Kč by podnik dofinancoval z vlastních zdrojů pomocí 

hospodářského výsledku. Je nutné ovšem podotknout, že garance poskytnutí 

dotací v takové výši není jistá.    

Nákup nových vozidel se projeví i zvýšením kapitálu, čímž se zvýší i tržní 

hodnota celé společnosti. Se vzrůstající hodnotou společnosti roste i hodnota akcií 

podniku, což je pozitivně vnímáno akcionáři. V neposlední řadě vzroste 

důvěryhodnost společnosti, čehož může být využito při dalších obchodních 

činnostech podniku.   

Z hlediska nákladů vynaložených na spotřebu pohonných hmot u autobusů 

a elektrické energie u tramvají, má alternativní model tyto náklady nižší o 497 479 

Kč. Tím se nám z pohledu dopravního podniku sníží fixní náklady. O tyto náklady 

nám vzroste hospodářský výsledek, který může být použit na financování obnovy 

vozového parku (viz. předchozí hledisko).  

Neméně důležitým hlediskem jsou zásoby. U alternativního modelu se sníží 

množství finančních prostředků vázaných v zásobách, jelikož při nákupu nových 

autobusů a tramvají je výrobce ze zákona9 povinen poskytnout minimální záruku 

v délce dvou let (u některých dílů a součástek i delší). Z tohoto důvodu nemusí 

dopravní podnik držet ve skladových prostorech díly a součástky, jelikož při 

poruše může uplatnit záruční servis. Tím dojde k celkovému snížení zásob.     

 Užitím alternativního modelu se zvýší i provozní spolehlivost, jelikož fyzické 

opotřebení nových autobusů je minimální. Zvýšením provozní spolehlivosti 

v konečném důsledku dosáhneme snížení části variabilních nákladů, 

vynaložených na manipulační jízdy k poruchám autobusů a tramvají, jejich 

následné odtahy a nasazení nových dopravních prostředků. Dále klesnou prostoje 

zaměstnanců vlivem poruch.  

Dalším přínosem alternativního modelu je skutečnost, že nákupem nových 

vozidel se zvýší bezpečnost a komfort přepravy cestujících. Tím dojde ke zvýšení 
                                                
8 Zdroj: http://www.eurovision.cz/index.php?lang=cz&od=3&odd=Doprava 
9 Zdroj: Zákon č. 634/1992 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), o ochraně spotřebitele 



Bc. Daniel Černý: Analýza obnovy vozového parku DPmML, a.s. 

2011   33 

    

 

konkurence schopnosti společnosti. Podnik tohoto trendu může využít dvěma 

směry. Využije tuto skutečnost k posílení dobrého jména společnosti a upevnění 

postavení na trhu, nebo zvýší cenu jízdného. Zvýšení ceny jízdného bude mít za 

následek vyšší zisky, čímž dojde i k zvýšení hospodářského výsledku, ale může 

mít za následek snížení počtu cestujících.       

Shrnutím hodnot alternativní obnovy vozového parku bylo zjištěno, že dojde 

k následujícím ekonomickým přínosům: zvýšení hodnoty roku pořízení, zvýšení 

kapitálu společnosti, úsporám nákladů na pohonné hmoty a spotřebu elektrické 

energie, snížení finančních prostředků vázaných v zásobách, zvýšení komfortu a 

bezpečnosti přepravy cestujících a větší provozní spolehlivosti. Jediným 

nalezeným negativem tohoto modelu je výše potřebných investic. Tento 

nedostatek může být minimalizován za předpokladu poskytnutí dotací z fondu 

Evropské Unie. Dále je nutné uvést, že výše uvedenými ekonomickými přínosy 

dosáhneme úspor nákladů, což se projeví zvýšením hospodářského výsledku 

společnosti. 

Na závěr této kapitoly lze tedy konstatovat, že ekonomické přínosy 

alternativního modelu obnovy vozového parku výrazně převyšují nedostatky 

tohoto modelu. Z tohoto důvodu lze tedy tento model z ekonomického hlediska 

považovat jako optimální řešení obnovy vozového parku. V praxi lze tohoto 

modelu využít v součastné podobě nebo jej přizpůsobit konkrétní situaci. Jeho 

další nepochybnou výhodou je i skutečnost, že jej lze lehce obměňovat. Při 

obměně modelu je ovšem zapotřebí zadat nové hodnoty a tyto přepočítat. 

Vzniknou tak nové hodnoty, u kterých se provede opět ekonomická analýza, ve 

které se zjistí zda, se jedná o ekonomický přínos. 
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5. Závěr 
  

Provoz městské hromadné dopravy je v dnešní době již nedílnou součástí 

každého většího města v České republice. Tento druh dopravy zastupuje 

v současnosti podíl v dopravě 12,3%10. Nepostradatelnost této dopravy spočívá 

převážně v tom, že šetří finanční prostředky, čas, snižuje škodlivé emise v ovzduší 

a zlepšuje dopravní situaci ve městech. Vzhledem ke skutečnosti, že tento druh 

dopravy je pro každé město či obec specifický, ve většině případů jsou správci 

dopravních podniků právě města a obce, kde je tento druh přepravy provozován. 

Chod těchto podniků je financován formou dotací ze státního rozpočtu, dotací 

z rozpočtu měst a obcí, z nezávislé činnosti, jízdným, sponzorskými dary atd.    

 Tato diplomová práce je tvořena třemi stěžejními kapitolami, jejichž názvy 

jsou uvedeny v osnově této práce. První kapitola zachycuje historii 

Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova a.s., ve které je v krátkosti nastíněn 

vznik a rozvoj této společnosti s dobovými fotografiemi. Součástí této kapitoly je i 

organizace a struktura této společnosti pro názornou představu o profesní 

hierarchii a chodu této společnosti. V prostřední části této práce je proveden 

nástin možné plánované obměny autobusového a tramvajového vozového parku. 

Stěžejní částí práce je třetí a závěrečná část, ve které jsou vytvořeny tři modely 

obnovy vozového parku a poté proveden ekonomický rozbor přínosů zvoleného 

optimálního modelu z pohledu ekonomických přínosů.  

 Hodnoty provedených výpočtů jsou pro názornost zkompletovány do 

přehledných tabulek a grafů, které jsou součástí jak samotného textu, tak i příloh. 

Jejich umístění a úprava je zvolena tak, aby bylo dosaženo optimální přehlednosti 

a vzhledu. Informace a zdroje, které byly při tvorbě využity, byly převážně čerpány 

z podkladů uvedených v seznamu zdrojové literatury. Některé z těchto podkladů 

jsou ovšem tvořeny informacemi a hodnotami, poskytnutými přímo společností 

Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova a.s. V některých případech se jedná o 

interní zdroje, které jsou specifické právě pro uvedenou společnost. Proto jsou 

dohledatelné pouze z výročních zpráv či zápisů z porad. U některých hodnot je 

                                                
10  Zdroj: údaj Českého statistického úřadu. 
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dokonce pravděpodobné, že již v době tisku této práce nebudou platné nebo se 

jejich hodnota bude lišit. To je zapříčiněno dynamickým vývojem společnosti. 

 Po zpracování a vyhodnocení informací, dat a hodnot uvedených v této 

práci jsem dospěl k názoru, že optimálním řešením pro obnovu vozového parku 

autobusů a tramvají je sestavený alternativní model. Tento model byl sestaven 

tak, aby jeho hodnoty odpovídaly požadavkům a potřebám společnosti. Při jeho 

tvorbě byl především kladen důraz na pokrytí a zajištění všech v současnosti 

provozovaných linek a spojů, zachování komfortu pro cestující a finanční možnosti 

podniku. Dalšími podpůrnými aspekty byly ekologie životního prostředí a vliv 

Evropské unie především z pohledu dotací. Model byl porovnán s modelem 

součastného stavu vozového parku dopravního podniku platnému k roku 2010 a 

modelu celkové obnovy, ve kterém bylo počítáno s kompletní výměnou vozového 

parku po roku pořízení 2008. V závěrečné kapitole byl shrnut celkový ekonomický 

přínos tohoto modelu pro sledovanou společnost. 

 Závěrem této práce lze tedy konstatovat, že byl splněn cíl této práce, 

kterým byla charakteristika součastného stavu vozového parku společnosti 

Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova a.s. a ekonomický přínos pro 

společnost z vytvořeného alternativního modelu obměny vozového parku. 
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Příloha č. 1. Typy a počty autobusů DPmML a.s. v roce 2010. 

Vozidlo Počet Rok pořízení Pohon 

KAROSA LC 736 2 1991 NM/NM 

KAROSA B 741 4 1993 LPG/NM 

KAROSA B 731 29 1996 LPG/NM 

KAROSA LC 757 1 1996 NM/NM 

SOR 7,5 2 1997 NM/NM 

MAN A 10 3 1999 LPG/NM 

KAROSA C 934 1 2000 NM/NM 

SOR 10,5 6 2002 NM/NM 

SCANIA 1 2002 NM/NM 

MAN J 22 3 2003 LPG/LPG 

KAROSA C 935 1 2003 NM/NM 

C 956 Axer 3 2005 NM/NM 

MAN A 21 18 2005 LPG/LPG 

MAN A 23 2 2006 LPG/LPG 

KAROSA B 931 16 2007 LPG/NM 

SFL 160-12 AC  3 2007 NM/NM 

SFR 150-10 1 2007 NM/NM 

SFR 160-10 19 2008 NM/NM 

SFR 160-10 AC 3 2008 NM/NM 

SFR 162 LE 12 6 2008 NM/NM 

CITELIS PS09D1 7 2008 NM/NM 

VNE SF R 151 3 2010 NM/NM 

 

Příloha č. 2. Typy a počty tramvají DPmML a.s. v roce 2010. 

Vozidlo Počet Rok pořízení Pohon 

T 3 2 1968-1976 Elektrický 

T5B6t 1 1976 Elektrický 

T 3SU 24 1982-1987 Elektrický 

T3M.3 31 1982-1987 Elektrický 

ASTRA LTM 10.08 2 2002 Elektrický 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

Příloha č. 3. Technické parametry autobusů využívaných DPmML a.s. 

KAROSA B 731       

Typ vozidla Městský autobus   Výrobce KAROSA a.s. 

Rychlost 70 km/h   Objem válců 11 940 

Spotřeba paliva 82,2 l   Palivo LPG 

Hlučnost 85/77 Db   volnoběh/jízda   

KAROSA B 741       

Typ vozidla Kloubový autobus   Výrobce KAROSA a.s. 

Rychlost 70 km/h   Objem válců 11 940 

Spotřeba paliva 30,9 l   Palivo motorová nafta 

Hlučnost 85/79 dB   volnoběh/jízda   

KAROSA C 931       

Typ vozidla Městský autobus   Výrobce KAROSA a.s. 

Rychlost 70 km/h   Objem válců 11 940 

Spotřeba paliva  115,2   Palivo LPG 

Hlučnost 92/80 dB   volnoběh/jízda   

KAROSA C 956       

Typ vozidla Meziměstský bus   Výrobce KAROSA a.s. 

Rychlost 100 km/h   Objem válců 7 790 

Spotřeba paliva 27,2 l   Palivo motorová nafta 

Hlučnost 92/80 Db   volnoběh/jízda   

C 956 AXER         

Typ vozidla Meziměstský bus   Výrobce KAROSA a.s. 

Rychlost 100 km/h   Objem válců 7 790 

Spotřeba paliva 32 l    Palivo motorová nafta 

Hlučnost 92/80 dB   volnoběh/jízda   

MAN A 10         

Typ vozidla Meziměstský bus   Výrobce MAN AG  

Rychlost 93 km/h   Objem válců 6 871 

Spotřeba paliva 27,8    Palivo motorová nafta 

Hlučnost 91/80 dB   volnoběh/jízda   

MAN A 21 MAN J 22       

Typ vozidla Městský bus   Výrobce MAN AG  

Rychlost 85 km/h   Objem válců 11 967 

Spotřeba paliva  92,3 l   Palivo LPG 

Hlučnost 85/80 dB   volnoběh/jízda   

MAN A 23         

Typ vozidla Městský bus   Výrobce MAN AG  

Rychlost 85 km/h   Objem válců 12 816 

Spotřeba paliva  98,1 l   Palivo LPG 

Hlučnost 85/80 dB   volnoběh/jízda   

SFR 160 SRF 162        

Typ vozidla Meziměstský bus   Výrobce IVECO FRANCE 

Rychlost 100 km/h   Objem válců 7 790 

Spotřeba paliva 27,75 l    Palivo motorová nafta 

Hlučnost 85/80 dB   volnoběh/jízda   



 

    

 

SFR 151         

Typ vozidla Městský autobus   Výrobce IVECO FRANCE 

Rychlost 85 km/h   Objem válců 5 880 

Spotřeba paliva 25,9 l    Palivo motorová nafta 

Hlučnost 85/80 dB   volnoběh/jízda   

SOR B 7,5         

Typ vozidla Městský autobus   Výrobce SOR Libchavy 

Rychlost 80 km/h   Objem válců 3 908 

Spotřeba paliva 35,4 l    Palivo motorová nafta 

Hlučnost 88/78 dB   volnoběh/jízda   

SOR C 10,5         

Typ vozidla 
Meziměstský 

autobus   Výrobce SOR Libchavy 

Rychlost 100 km/h   Objem válců 5 880 

Spotřeba paliva 38,3 l    Palivo motorová nafta 

Hlučnost 85/80 dB   volnoběh/jízda   

PS09D1         

Typ vozidla Městský autobus   Výrobce IVECO FRANCE 

Rychlost 70 km/h   Objem válců 7 790 

Spotřeba paliva 43,2 l    Palivo motorová nafta 

Hlučnost 84/80 dB   volnoběh/jízda   

 

 

Příloha č. 4. Technické parametry tramvají využívaných DPmML a.s. 

ASTRA 10.8 LTM       

Typ vozidla Tramvaj   Výrobce ŠKODA 

Rychlost 70 km/h   Napětí 337 V 

Výkon 85 kW   Proud 175 A 

     

T 3 SU T 3 M.3        

Typ vozidla Tramvaj   Výrobce ŠKODA 

Rychlost 65/72 km/h   Napětí 600 V 

Výkon 40 kW   Proud 150 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

Příloha č. 5. Přehled autobusů pořízených po roce 2005. 

Vozidlo Počet 
Rok 

pořízení Druh  

C 956 Axer 3 2005 BUS 

MAN A 21 18 2005 BUS 

MAN A 23 2 2006 BUS 

KAROSA B 931 16 2007 BUS 

SFL 160-12 AC 3 2007 BUS 

SFR 150-10 1 2007 BUS 

SFR 160-10 19 2008 BUS 

SFR 160-10 AC 3 2008 BUS  

SFR 162 LE 12 6 2008 BUS 

CITELIS PS09D1 7 2008 BUS 

VNE SF R 151 3 2010 BUS 

 

Příloha č. 6. Pořizovací ceny autobusů platné pro rok 2010. 

Vozidlo 
Pořizovací 

cena 
Zdroj  

CITELIS PS09D1 4 000 000 DPmML a.s. 

C 956 Axer 5 000 000 Internet 

KAROSA B 931 4 500 000 Internet 

MAN A 23 8 000 000 Internet 

MAN A 21 6 000 000 DPmML a.s. 

SFR 160-12 AC 4 200 000 Internet 

SFR 162 LE 12 5 900 000 Internet 

SFR 160-10 4 200 000 Internet 

SFR 160-10 AC 4 200 000 Internet 

SFR 150-10 3 800 000 Internet 

VNE SF R 151 3 500 000 Internet 
 

 
Příloha č. 7. Stav autobusů po celkové obnově. 

Vozidlo Počet Rok pořízení Pohon 

CITELIS PS09D1 7 2008 NM 

SFR 162 LE 12 6 2008 NM 

SFR 160-10 19 2008 NM 

SFR 160-10 AC 3 2008 NM 

VNE SF R 151 3 2010 NM 

MAN A 21 96 2010 LPG 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

Příloha č. 8. Stav tramvají po celkové obnově. 

Vozidlo Počet Rok pořízení Pohon 

ASTRA LTM 10.08 57 2010 Elektrický 

 

Příloha č. 9. Vozový park autobusů alternativního modelu. 

Vozidlo počet Rok pořízení Pohon 

KAROSA B 731 19 1996 LPG/NM 

SOR 7,5 2 1997 NM/NM 

MAN A 10 3 1999 LPG/NM 

KAROSA C 934 1 2000 NM/NM 

SOR 10,5 6 2002 NM/NM 

SCANIA 1 2002 NM/NM 

KAROSA C 935 1 2003 NM/NM 

MAN J 22 3 2003 LPG/LPG 

C 956 Axer 3 2005 NM/NM 

MAN A 21 18 2005 LPG/LPG 

MAN A 23 2 2006 LPG/LPG 

KAROSA B 931 16 2007 LPG/NM 

SFR 150-10 1 2007 NM/NM 

SFL 160-12 AC  3 2007 NM/NM 

SFR 162 LE 12 6 2008 NM/NM 

SFR 160-10 19 2008 NM/NM 

SFR 160-10 AC 3 2008 NM/NM 

CITELIS PS09D1 7 2008 NM/NM 

VNE SF R 151 3 2010 NM/NM 

MAN A 21 17 2010 LPG/PLG 

 

Příloha č. 10. Stav tramvají alternativního modelu.   

Vozidlo počet Rok pořízení Pohon 

T3M.3 31 1982-1987 Elektrický 

T 3SU 20 1982-1987 Elektrický 

ASTRA LTM 10.08 6 2002 Elektrický 



 

    

 

Příloha č. 11. Schéma linek MHD DPmML a.s. platné od 1.1.2009 

 


