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ke snížení energetické a emisní náročnosti osobní dopravy. Po stránce technologické  

je zde navržen matematický model. Po stránce alternativních paliv je zde vytvořen návrh  
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there is a SWOT analysis of energy and emission intensity of passenger transport.  
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of bio-components in fuels. The last part is the determination to practice and there is also 

performed an economic evaluation.  
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Seznam použitých značek a symbolů 

CD…….……………………….…… CD nosič 

CNG………………………………… Pohon na stlačený zemní plyn (anglicky Compressed 
Natural Gas) 

CORINAIR………………..………. Hloubková inventura emisí v ovzduší 
(anglicky Core Inventory of Air Emissions) Metodika 
na zjištění emisních látek z dopravy nebo databáze 
emisních látek znečišťujících ovzduší 

ČD………………………………...… České dráhy a.s. 

ČR……………………………..….… Česká republika 

DPH………………………….......... Daň z přidané hodnoty 

DPJ…………………………............ Dopravní podnik města Jihlavy a.s. 

EEA…………………………….…... Evropská agentura pro životní prostředí (anglicky 
Environment Agency) 

EU………………………………..…. Evropská unie 

EEV…………………………………. Ekologicky šetrná vozidla 

EURO I az V……………………….. Emisní normy 

FAME………………………………..  Evropské označení pro metylestery řepkového  
oleje (anglická zkratka Fat Acid Methylesthe). 

ha………………….......................... Hektarů 

IDOS………………………..….…… Integrovaný dopravní systém 

JHMD…………………….………... Jindřichohradecké místní dráhy a.s. 

LPG…………………………........… Pohon na zkapalněný propan-butan plyn (anglicky 
Liquified Petroleum Gas) 

m n. m………………………..…….. Metrů nad mořem ( nadmořská výška) 

MEŘO……………………………... Metylestery řepkového oleje 

MHD………………………………… Městská hromadná doprava 

MMD…………………………........ Meziměstská doprava - neoficiální označení pro  
souhrn dálkové a příměstské dopravy 

MS………………………………….. MicroSoft 

ORP ………………….................... Obce s rozšířenou působností 

ov…………………………............... Osobní vozidla 

PH…………………………………... Pohonné hmoty 

PHM…………………………..…..… Pohonné hmoty a maziva 

POÚ …………………..................... Obce s pověřeným obecním úřadem 
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CO…………………………..………. Oxid uhelnatý 

CO2
………………………….……... Oxid uhličitý 

C6H6……………………………...… Benzén 

CH4……………………………...….. Metan 

C10H8……………………………...... Naftalen 

C12H8……………………………...… Acenaftylen 

C12H10…………………………..…... Acenaften 

C13H10……….……………………... Fluoren 

C14H10……….……………………... Antracen nebo Fenanten 

C16H10…………………..…………... Fluoranthen 

C16H10………………………..…...… Pyren 

C18H12…………………………..…... Benzo(a)antracen. 

C20H12……………………………... Pepylen  nebo Benzo(a)pyren, Benzo(b)fluoranten, 
Benzo(k)fluoranten 

C22H12………………….…………... Benzo(g,h,i) porylen nebo Indeno(1,2,3-cd) pyren 
nebo  Benzo(e)pyren 

C22H14………………………..……... Nibenzol(a,h) anatracen 

C24H12…………………………..…... Koronen 

C18H12……………………………..... Chorysen 

Cd ……………………………...…... Kadmium 

Cu ……………………………......… Měď 

Cr…………………………….…...… Chrom 

EN…………………………….……. Energetická náročnost dopravy [MJ] 

NH3…………………………..…...… Amoniak 

NO2……………….…….………...… Oxid dusitý 

NOx………………….….………...… Oxidy dusíku bez N2O 

NOX + HC …….…………………… Oxidy dusíku a uhlovodíky 

NM VOC …………………………… Nemetanové organické látky 

Ni……………………………...…….. Nikl 

Pb ……………………………...…… Olovo 

PM………………………………...… Pevné částice 

PAH ……………………………...… Polyaromatické uhlovodíky celkem 

PCDD ……………………………… Polychlorované dibenzodioxidy celkem 

PCDF ……………………….……... Polychlorované dibenzofurany celkem 

PCDB …………………………….... Polychlorované bifenyly celkem 

Se……………………………...……. Selen 

SO2………………………….…….... Oxid siřičitý 

Zn ……………………………...…… Zinek 
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0 Úvod 

Každý druh lidské činnosti působí na životní prostředí a to jak negativně, tak i pozitivně. 

Nejinak je tomu u dopravy. Její vliv má velmi nepříznivé účinky na životní prostředí. Dopad 

na životní prostředí můžeme rozdělit na prvotní a druhotný.  

Prvotní dopad vzniká v přímém důsledku dopravy tj. pohybem dopravních prostředků  

po dopravních cestách. Do této skupiny patří především hluk, dále všechny exhalace vzniklé 

při spalování paliva a ostatní části vzniklé při jízdě vozidla (např. obrus pneumatik).  

Druhotným dopadem označujeme všechny následky z dopravy, které zatěžují životní 

prostředí, kromě dopadů vzniklých při jízdě vozidla (mimo prvotních dopadů). Do této 

skupiny patří dopady vzniklé při budování a údržbě dopravních cest, výrobě energií a paliv, 

likvidaci vozidel a jejich náplní a také dopady vzniklé jako následky dopravních nehod.  

Největší podíl negativních vlivů na životní prostředí náleží silniční dopravě. Projevuje  

se v produkci škodlivých látek, které znečišťují ovzduší, vyšší hladině hluku  

a v posledních desetiletích také záborem půdy při výstavbě nebo rekonstrukcích silniční  

a dálniční sítě. Exhalace z dopravy se významně podílejí na poškození lidského zdraví  

a také na zhoršení kvality zemědělské a lesní půdy. Nákladní silniční doprava má většinový 

podíl na nadměrném hluku z dopravy, jehož účinky působí škodlivě na lidský organismus. 

Nicméně potřeba dopravy stále vzrůstá, a proto je potřeba eliminovat její negativní vliv  

na životní prostředí a lidský organismus. 

V dnešní moderní a rychle se rozvíjející společnosti jsou na dopravu kladeny stále větší 

nároky a zvyšují se samozřejmě také nároky na její ekologickou stránku. Spočívá  

to především ve formě nařízení tj. ve formě zákonů, vyhlášek a norem, které upravují emise 

(EURO I-V nebo EEV), složení jednotlivých látek nebo jejich vlastnosti (odbouratelnost).  

Druhou možností, která se ale méně uplatňuje, je možnost motivace. To znamená možnosti 

jednoduchých dotací nebo úlev z daní při obnově vozového parku, použití ekologičtějšího 

způsobu dopravy a podobně. Všechny tyto možnosti jsou velmi důležité, aby se postupně 

snížil nežádoucí dopad dopravy na životní prostředí.  

Cílem této práce je porovnat stávající energetickou a emisní zátěž ve zvoleném regionu 

a navrhnout opatření ke snížení energetické a emisní zátěže. Jako region jsem zvolil území 

kraje Vysočina.  

První část obsahuje charakteristiku Vysočiny. Je zde provedena charakteristika kraje  

se zaměřením na polohu, základní popis, ekonomiku, průmysl, správní členění a podobně.  
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Dále je zde charakterizována dopravní infrastruktura na Vysočině. Na závěr kapitoly  

je provedena charakteristika dopravní obslužnosti v kraji.  

Druhá část se zabývá výpočtem energetické a emisní náročnosti osobní dopravy v kraji.  

Na začátku kapitoly jsou charakterizovány možné metodiky výpočtu. Následuje podrobný 

postup výpočtu i s navrženým vylepšením, dále potom konkrétní výpočty. Na konci kapitoly  

jsou provedeny dvě SWOT analýzy. První na energetickou a druhá na emisní náročnost 

osobní dopravy v kraji.  

V třetí části jsou navržena opatření ke snížení náročnosti dopravy. Je zde navržen model 

k snížení energetické a emisní náročnost osobní dopravy. Tento model je užit na vzorovém 

příkladu – optimalizace v MHD Jihlava. Dále jsou v této kapitole zpracovány čtyři varianty 

navyšující podíl biosložky nafty. A další čtyři návrhy na zvýšení podílu biosložky u benzínu. 

Na konci této kapitoly je z každé čtveřice návrhů vybrán jeden návrh. A to pomocí 

multikriteriální analýzy.  

V čtvrté části jsou závěry pro praxi a ekonomické zhodnocení. Jsou zde uvedeny závěry 

pro praxi a ekonomické zhodnocení jak pro matematický model, tak pro oblast alternativních 

paliv. Přičemž u každé z osmi variant na zvýšení podílu biosložky v palivu jsou vypočítány 

náklady.  
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1 Charakteristika osobní dopravy v kraji Vysočina  

Pojem regionální doprava je obecně definován jako neoficiální označení pro část osobní 

veřejné dopravy, určené k zajišťování místní dopravní obsluhy. Zpravidla se toto označení 

používá v kontextu větších oblastí, včetně měst a jiných obcí, které se v nich nacházejí, 

nikoliv pro samotné systémy městské hromadné dopravy uvnitř území velkých měst. Proti 

tomu se v této práci věnuji osobní dopravě v kraji jako celku, tj. všem druhům osobní 

dopravy, jenž zajišťují osobní dopravu uvnitř kraje  ( MHD a individuální osobní dopravě). 

Veškerá data uvedená v této práci se vztahují k roku 2010, pokud není uvedeno jinak.  

1.1 Charakteristika regionu 

Zeměpisná poloha a základní popis území  

Kraj Vysočina (původně Jihlavský kraj) zaujímá v rámci České republiky centrální 

polohu. Sousedí s krajem Pardubickým, Jihočeským, Středočeským a Jihomoravským. 

Území kraje se hranice ČR nedotýká přímo, ale část území zasahuje do její blízkosti.  

Je pro něj charakteristická vyšší nadmořská výška a členité území. Vyznačuje se menší 

mírou znečištění ovzduší a zdravými lesy.  

Vysočina a hlavní město Praha jsou jediné dva kraje v České republice, které nemají 

v názvu stanoveném ústavním zákonem slovo „kraj“. 

Rozloha kraje Vysočina činí 6 796 km2 [2], což je pátá největší rozloha mezi kraji. Terén  

je více členitý, řídce osídlený a má vyšší nadmořskou výšku. Nejvýše položeným bodem  

je vrcholek Javořice (837 m n.m.) [2] a nejníže položeným bodem je hladina řeky Jihlava 

s výškou 239 m n. m. V některých pramenech je vrch Melechov (715 m n.m.) [37], 

nacházející se v Českomoravské vrchovině, označován jako geografický střed Evropy.   

I přes drsnější přírodní podmínky je kraj Vysočina ideální místo pro aktivní odpočinek. 

Má jedno z nejčistších ovzduší v České republice, krásnou přírodu a velký počet turistických 

stezek o celkové délce tři tisíce kilometrů. 

Základní ekonomické údaje 

Výkonnost ekonomiky kraje zaostává za celorepublikovým průměrem. Hrubý domácí 

produkt na jednoho obyvatele je zde 271 tisíc Kč, to je 78 % průměru České republiky [24].  
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V kraji se vyskytuje celkem 36 průmyslových zón (v roce 2009). Objem zahraničních investic 

v kraji byl do roku 2006 100 mil. Kč / 1000 obyvatel. V rámci celé České republiky  

byly tyto investice na 162 mil. Kč / 1000 obyvatel [24].  

Nezaměstnanost v kraji Vysočina byla ke konci roku 10,73%, což je o 1,16 procentního 

bodu více než celorepublikový průměr.  

Správní členění 

Krajským městem je Jihlava. Do konce roku 2002 se území kraje rozčlenilo do 5 okresů 

a to Havlíčkův Brod, Jihlava, Třebíč, Pelhřimov a Žďár nad Sázavou. Od 1.1.2003 skončily 

okresní úřady a jejich pravomoci převzaly obce s rozšířenou působností (ORP) – tzv. obce 

III. stupně. Obce s rozšířenou působností jsou obcemi s největším rozsahem výkonu státní 

správy v přenesení působnosti. Území kraje je rozděleno do 15 ORP a ty se dále dělí  

na 26 obcí s pověřeným obecním úřadem (POÚ) – tzv. obce II. stupně.  Celkem má kraj  

703 obcí, z nichž 34 má status města. V kraji jsou nejčetněji zastoupeny obce s méně  

než 500 obyvateli [2]. 

 

Obrázek 1 – Rozdělení kraje Vysočina [2] 
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Průmysl a zemědělství 

Uplatňuje se zde dřevozpracující, sklářský, strojnický, kovodělný, textilní, nábytkářský  

a potravinářský průmysl. Významné je zde zemědělství. Zdejší přírodní podmínky jsou sice 

podprůměrné (např. nadmořská výška), pro některé zemědělské plodiny a činnosti je však 

území kraje optimální (pastevní chov skotu, produkce brambor a olejnin). 

Demografický popis 

V kraji Vysočina žije 514 tis. obyvatel [2], což je čtvrtá nejmenší lidnatost mezi kraji. 

Průměrná populační velikost obce je 732 obyvatel, to je nejméně ze všech krajů. Zalidnění 

v kraji Vysočina je 75 obyvatel na km2 [2]. 

Životní prostředí 

V kraji jsou dvě chráněné krajinné oblasti – Žďárské vrchy a Železné hory. Je zde devět 

přírodních parků (Doubrava, Melechov, Rokotná, Svratecká Hornatina, Třebíčsko, Čeřínek, 

Bohdalovsko, Střední Pojihlaví a Balínské údolí) o celkové rozloze 48 192 ha [2]. Dále  

se zde nachází 170 maloplošných chráněných území. V kraji Vysočina můžeme najít také  

tři památky zapsané na seznamu UNESCO [37].  

Na Vysočině se nacházejí velké zásoby pitné vody. Vysočina zásobuje také některé 

další kraje pitnou vodou. 

Průměrná lesnatost činí 30,1 % [2], lesy jsou nezasaženy emisemi.  

1.2 Infrastruktura silniční, železniční, cyklistické dopravy 

Na území kraje se nachází 5 letišť se statutem veřejného letiště s travnatou vzletovou  

a přistávací dráhou, ale jsou určena pouze pro malá letadla do celkové hmotnosti 5,7 t [2].  

Na těchto letištích sídlí pouze aero kluby, které nabízejí vyhlídkové lety, nikoliv pravidelnou 

osobní dopravu. Proto se letecká doprava v této práci neprojeví.  

Pravidelná lodní doprava není v kraji zastoupena. Jsou zde provozovány pouze 

vyhlídkové plavby po Dalešické přehradě, která spadá z části do kraje [2]. Tím pádem lodní 

doprava, taktéž jako letecká, nebude brána dále v potaz.  
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Infrastruktura silniční dopravy 

Středem kraje prochází dálnice D1, která vede z Prahy do Brna a dále zde vedou  

dvě mezinárodní silnice: E59 (Jihlava - Vídeň - Záhřeb) a E55 (České Budějovice - Třeboň  

- Humpolec) [2]. V tabulce 1 jsou uvedeny celkové délky jednotlivých druhů pozemních 

komunikací.  

Tabulka 1 – Délka komunikací [2] 

Typ komunikace. [km] 

Dálnic 93 

Silnic I. třídy 425 

Silnic II. třídy 1 630 

Silnic III. třídy 2 946 

Celkem 5 094 

Tabulka 2 – Hustota silniční sítě [2] 

Typ komunikace. [km/100km2] 

Dálnic 1,37 

Silnic I. třídy 6,25 

Silnic II. třídy 23,98 

Silnic III. třídy 43,35 

Celkem 74,96 

 

V současnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR [30] staví 9,8 km nových silnic I. třídy v kraji. 

Jedná se o dva obchvaty (na silnici I/34 a I/38), dalších 6 staveb o celkové délce  

15 km je před zahájením. V budoucnu není výstavba nových dálnic a rychlostních 

komunikací plánována. Kraj Vysočina v současné době nestaví žádné silnice II. a III. třídy.  

Infrastruktura železniční dopravy 

Na obrázku 2 je mapa železniční sítě s rozdělením druhu a označením jednotlivých tratí. 

Krajem vedou tři celostátní tratě.  
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Obrázek 2 – Mapa železniční sítě v kraji Vysočina [2] 

Zvláštností je úzkokolejná trať 228 vedoucí z Obrataně do Jindřichova Hradce.  

V tabulce 3 jsou uvedeny délky tratí, na kterých jednotliví dopravci provozují osobní 

vlakovou dopravu.   

Tabulka 3 – Délka tratí [2] 

Dopravce  [km] 

České dráhy 597 

Jindřichohradecké místní dráhy 25 

Celkem 622 

 

Hustota železniční sítě je v kraji 9,15 km/100km2. 
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Infrastruktura cyklistické dopravy 

Díky specifickému členění terénu jsou cyklotrasy na Vysočině náročnější,  

ale zato nabízejí krásnou a zachovalou přírodu.  

Na obrázku 3 je vyobrazena mapa cyklistických stezek v kraji. Je z ní patrné,  

že rozmístění cyklistické infrastruktury je nerovnoměrné. To je dáno hlavně tím,  

že při tvorbě jakékoliv cyklistické trasy se její navrhovatel řídí především krajinou. Jednak 

terénními možnostmi – snaží se, aby bylo možno trasu vybudovat s co nejmenšími terénními 

úpravami, ale aby byla zároveň pro cyklistu zajímavá i svým okolím. 

 

Obrázek 3 – Mapa cyklostezek v kraji Vysočina [2] 

 

Cyklistům na Vysočině usnadňuje hledání tras i kraj, který má na svých internetových 

stránkách [44] podrobnou mapu s možností plánování tras. 
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1.3 Kvalita dopravních cest 

Kvalita silnic 

Dálnice je v dobrém udržovaném stavu, ale kapacitně je stále více zatěžována. V roce 

1995 byla průměrná denní intenzita 13 tis vozidel, o 5 let později 18 tis vozidel, o dalších  

5 let později 22 tis vozidel a v roce 2008 byla denní intenzita již 24 tis. vozidel [2,30]. 

Na silnicích I. třídy je 154 mostů, všechny jsou ve vyhovujícím stavu [30].   

Silnice II. a zejména III. třídy jsou v horším technickém stavu a jejich stav  

se dlouhodobě zhoršuje. Je to dáno nedostatkem financí, kraj je schopen ročně celkově 

opravit jen 110 km silnic [44]. Na ostatních silnicích provádí kraj jen odstraňování provozních 

závad. 

Na sinicích II. a III. třetí třídy se nachází 868 mostů z toho 377 je ve vyhovujícím stavu, 

480 v podmíněně vyhovujícím stavu a 11 v nevyhovujícím stavu [44].   

Kvalita železničních cest 

I přesto, že žádná ze tří celostátních tratí není součástí koridoru, jsou tyto tratě  

v dobrém technickém stavu. U ostatních tratí je kvalita horší, je to dáno jejich zastaralostí.  

V současné době ovšem započala modernizace tratí. Nejvýznamnější rekonstrukcí prochází 

trať z Havlíčkova Brodu do Jihlavy. Nádraží v Jihlavě, Světlé nad Sázavou a Přibyslavi již 

prošla rekonstrukcí.  

 

1.4 Dopravní obslužnost 

V této kapitole je popsána dopravní obslužnost jednotlivých okresu v kraji Vysočina. 

Údaje o počtu cest osob a s nimi související údaje (vyjížďka a dojížďka obyvatel kraje) 

uvedené v následujícím odstavci se zde opírají o sčítání lidu v roce 2001, zveřejněné v práci 

„studie proveditelnosti zavedení integrovaného dopravního systému v podmínkách kraje 

Vysočina“ [24] z roku 2009. Novější údaje nejsou k dispozici, budou až po zpracování 

výsledků sčítaní lidu které proběhlo v první polovině letošního roku (2011).  

Sčítáním lidu se zjistilo, že denně za prácí a za vzděláním dojíždí v rámci svého okresu 

všemi dopravními prostředky 88,4 tis lidí, z toho 23,8 tis za vzděláním a 64,6 tis za prací [24]. 
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Dále se zjistilo, že ze všech okresů denně vyjíždí (do jiných i mimo kraj) 78,5 tis osob  

za prací a 29,4 tis osob za vzděláním [24].  V grafu 1 je znázorněno kolik procent lidí 

z daného okresu vyjíždí denně za prací mimo kraj.  

Graf 1 – Denní výjezd obyvatel z Vysočiny za prací v roce 2001 [24] 
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Městská hromadná doprava 

Okres Jihlava  

Na území okresu Jihlava je městská hromadná doprava provozována jen v krajském 

městě Jihlava, a to Dopravním podnikem města Jihlavy a.s. Je zde provozováno osm 

autobusových linek [5,24] s čísly 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 a 36. V posledním desetiletí minulého 

století došlo ke sloučení linky 3 a 6 do linky 36 a linek 1 a 2 do linky 12. V autobusové 

dopravě jsou linky 12 a 36 nevytíženější. Dále je zde provozováno pět trolejbusových linek  

s označením A, B, BI, C, E. Přičemž linky B a BI jsou okružními linkami jezdícími po stejné 

trase, ale v opačných směrech. V celém systému linek MHD Jihlava plní trolejbusy 

významnou úlohu v obsluze především centrální části města. Autobusové linky zajišťují 

spojení centra města s okrajovými částmi. Všechny linky MHD (autobusové i trolejbusové)  

se zde stýkají na Masarykově náměstí – hlavní přestupní bod.  
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Okres Havlíčkův Brod  

V tomto okrese je městská hromadná doprava provozovaná pouze v  Havlíčkově Brodě 

[7,24,37]. V devadesátých letech minulého století byla MHD provozována v Chotěboři. 

V současné době je doprava v některých částech města zajišťována dopravcem Veolia 

Transport Východní Čechy a.s. na lince 600310 (tato linka se nepočítá do MHD). 

V současnosti jsou snahy o obnovení MHD Chotěboř - proběhlo výběrové řízení na projekt 

obnovy MHD.  

V Havlíčkově Brodě provozují Technické služby Havlíčkův Brod deset autobusových 

linek s čísly 1 až 10 [7,24]. Linky 1 až 8 a linka 10 jezdí v pracovní dny. Přičemž linky 1, 5 a 6 

jezdí i ve dnech pracovního klidu (pouze několik spojů). Linka číslo 9 jezdí pouze ve dnech 

pracovního klidu. Linky zabezpečují obsluhu centra města a lokality s významnějšími 

zaměstnavateli (ve městě). Významným negativem je vzájemné překrývání tras linek  

na mnoha úsecích.  

Okres Pelhřimov  

Na tomto území jsou linky MHD provozovány v Pelhřimově společností ICOM Transport 

a.s. [24]. Doprava je zde zajišťována autobusy, které jezdí na pravidelných čtyřech linkách. 

Linky jsou označeny 1 – 4, přičemž linky 1 a 3 jsou hlavními linkami zajištujícími dopravu. 

Linky 2 a 4 jezdí po jakési kombinaci tras linek 1 a 3, tyto linky mají pouze několik spojů 

v pracovní dny. Celý systém linek spojuje centrum města s průmyslovými lokalitami  

a okolními vesnicemi. 

V Pacově zajišťuje dopravní obsluhu města příměstská linka 350050 [24,37] 

provozována společností ICOM Transport a.s. Tato linka zajišťuje spojení důležitých bodů  

jako je autobusové a železniční nádraží. Tato linka se nepočítá do MHD.  

Okres Třebíč  

Na tomto území je provozována městská hromadná doprava pouze ve městě Třebíč. 

Firma TRADO-MAD s.r.o. [24], kterou v současné době vlastní společnost ICOM Transport 

a.s., zde provozuje devět autobusových linek. Všechny linky se sbíhají na Karlově náměstí 

(hlavní přestupní bod). Zde jsou všechny spoje ve večerních hodinách a o víkendech 

zkoordinovány. Je zde velké překrytí částí tras jednotlivých linek.  

Okres Žďár nad Sázavou 

Na území okresu je MHD provozována ve Žďáru nad Sázavou, Velkém Meziříčí  

a Bystřici pod Pernštejnem [24].  
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V Žďáru nad Sázavou provozuje společnost ZDAS a.s. čtrnáct linek [8,24] s označením  

1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 5 a 6. Páteří zdejšího systému jsou linky  

2A, 4A, 4B a 5. Tyto linky jezdí v pravidelných intervalech. Linky 2B, 3A, 3C a 6 jsou 

doplňkové, obsluhují místa s nízkou poptávkou cestujících a jízdní řád tvoří ojedinělé spoje. 

Zbylé spoje 1A, 1B, 1C, 1D, 3B a 4C jsou posilové, slouží k obsluze velkých podniků a jejich 

spoje jsou jen v čase přepravní špičky, respektive přímo navazují na začátky a konce 

pracovních směn. Všechny linky se sbíhají na zastávce „Nádraží“.  

Ve Velkém Meziříčí od roku 2001 tvoří sít MHD tři autobusové linky [24,37] označené 

čísly 1 až 3, které provozuje společnost ZDAS a.s. Linky zajišťují obsluhu většiny městských 

částí. Všechny linky mají vazbu na jednotlivé části města, centrum, významné 

zaměstnavatele, autobusové nádraží a na nemocnici, která leží mimo zástavbu města.  

Městskou hromadou dopravu v Bystřici pod Pernštejnem tvoří jedna linka [24,37], kterou 

provozuje firma Zlatohlávek s.r.o. Linka obsluhuje okrajové části Romanin, Domanínek  

a centrum města. Trasa obsahuje také ostatní významné části města, které jsou více 

vzdáleny od centra.  

Veřejná linková autobusová doprava  

Na území kraje Vysočina je provozováno 325 linek [24,44]. Provoz na těchto linkách 

zajišťuje čtyřicet čtyři soukromých dopravců. Zde má dominantní postavení společnost ICOM 

Transport a.s., která provozuje (ať sama nebo pomocí firem, které vlastní) přes 56 % linek 

v kraji.  

Celkový výkon veřejné linkové autobusové dopravy (mimo MHD) činil v roce 2008  

15,8 mil km [24]. Cena dopravního výkonu v tomtéž roce byla 28,4Kč/km [24].  

Okres Jihlava  

Dopravu v Okrese Jihlava zajišťuje sedmnáct autobusových dopravců [24].  

Síť linek v okrese nabízí vysoké spojení krajské metropole s Prahou, Brnem a Znojmem.  

Dalšími mimo krajskými cíli jsou Třeboň, Tábor a Strakonice. Město Jihlava má také spojení 

se všemi bývalými okresními městy.  

Okres Havlíčkův Brod  

Na území okresu Havlíčkův Brod je dominantním dopravcem Veolia Transport Východní 

Čechy a.s. Dále zde veřejnou linkovou autobusovou dopravu zajišťuje sedm dopravců [24].  
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Ze všech správních center okresu je přímé spojení s okresním a krajským městem.  

Je zde ale absence přímého spojení z Havlíčkova Brodu do Třebíče a Žďáru  

nad Sázavou. Z okresního města je přímé spojení do všech ostatních okresních měst v kraji.  

Okres Pelhřimov  

Autobusovou dopravu v okrese Pelhřimov zajišťuje dvacet dopravců [24]. Nejvíce linek 

provozuje ICOM Transport a.s.  

Všechna správní centra okresu mají spojení s okresním městem. Všechna správní 

centra okresu mají přímé spojení s Jihlavou. Z Pelhřimova vede přímé spojení do velkých 

měst jiných krajů, a to do Českých Budějovic, Brna, Znojma a Hradce Králové. 

Okres Třebíč  

V okrese Třebíč má dominantní postavení dopravce TRADO-BUS s.r.o. Dále dopravu 

v okrese zajišťuje čtrnáct dopravců [24].   

Třebíč má přímé autobusové spojení se všemi správními centry okresu s výjimkou 

Náměště nad Oslavou. Z Třebíče je přímé spojení do krajské metropole a do Prahy, Brna, 

Znojma a Českých Budějovic.  

Okres Žďár nad Sázavou 

Osmnáct dopravců zajišťuje veřejnou linkovou autobusovou dopravu na území okresu 

Pelhřimov [24].  

Je zde přímé autobusové spojení s ostatními okresními městy s výjimkou Havlíčkova 

Brodu a Pelhřimova. Ze Žďáru nad Sázavou je přímé spojení do Prahy, Brna, Ostravy, 

Olomouce, Znojma a Hradce Králové. 

Železniční doprava 

České dráhy a.s. provozují 488 pravidelných osobních vlaků (jedoucích v kraji) [24],  

a Jindřichohradecké místní dráhy provozují 27 pravidelných osobních vlaků (jedoucích 

v kraji) na úzkorozchodné trati.  

Síť tratí umožňuje přímé spojení krajského města s Havlíčkovým Brodem a Třebíčí  

silnou nabídkou vlaků. Dva pravidelné vlaky jezdí také z Pelhřimova do Třebíče. Přímé 

vlakové spojení mezi okresními městy je umožněno mezi Žďárem nad Sázavou  
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a Havlíčkovým Brodem. Přímé spojení je také mezi Havlíčkovým Brodem a Třebíči,  

ale pouze dvěma vlaky. 

V tabulce 4 je uveden dopravní výkon jednotlivých dopravců v roce 2010.  

 

Tabulka 4 – Dopravní výkon za rok 2010 [12,44] 

Dopravce Druh trakce  [km] 

Elektrická trakce 1 104 636 
České dráhy a.s. 

Motorová trakce 2 897 515 

Jindřichohradecké místní dráhy a.s. Motorová trakce 154 310 

 Celkem 4 156 461 
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2.1 Výpočet energetické a emisní náročnosti  

V současné době se používají dvě globální metodiky pro výpočet emisní náročnosti 

dopravy [18]. První se jmenuje „Metodika stanovení emisních látek znečišťujících ovzduší 

z dopravy“ a od roku 2001 ji používá Ministerstvo dopravy a Ministerstvo životního prostřední 

při stanovení dopadu dopravy na životní prostředí. Druhá metodika se nazývá Core Inventory 

of Air Emissions (Hloubková inventura emisí v ovzduší) ve zkratce „CIRINAIR“ [29]. Druhou 

metodiku používá Evropská agentura pro životní prostředí (tj. EU). 

V minulosti byly obě globální metodiky používány k výpočtu emisí na velkých územích 

např. na území států. Postupem času se metodiky vyvíjely. Rozšiřovalo se větší množství 

látek, které se pomocí nich dalo spočítat. Zohledňovaly se emisní limity nových vozidel,  

ale i druhy provozu a komunikací.  

Core Inventory of Air Emissions 

V roce 1989 byl zahájen mezinárodní projekt CORINAIR 90 emisního informačního 

systému Evropského společenství a Evropské hospodářské komise [21]. Na základě zadání 

tohoto projektu provedla v roce 1990 Evropská agentura pro životní prostředí první výpočet 

emisí z dopravy. Hlavním úkolem projektu není metodika na stanovení emisní náročnosti,  

ale tvorba, rozšiřování a aktualizace registru zdrojů znečišťujících ovzduší  

(nejen z dopravy). Vypočtené množství látek znečišťujících ovzduší je jen jedním z mnoha 

výstupů.  

Každé dva roky vydává Evropská agentura pro životní prostředí sadu publikaci s názvem 

EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook (rok) Copenhagen. V těchto 

publikacích, které jsou dostupné na jejich internetových stránkách, uvádí veškeré nové 

poznatky a závěry k projektu CORINAIR. V současné době jsou v ní také zpracovány 

postupy pro výpočet proměnlivého emisního faktoru pro vozidla. Základním vzorcem  

pro výpočet emisního faktoru je vzorec 2.1.1. [29]. 
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Ef ……………………….. Emisní faktor [ ].1−⋅kmg  
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V ……………………….… Rychlost vozidla [ ].km  

edcba ,,,, ………………. Parametry  [ ]3232221 ,,,, −−−−− ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ kmhgkmhgkmhgkmhgkmg  

Tento vzorec se používá pro výpočet emisního faktoru u osobních vozidel plnících 

emisní normu EURO I a vyšší. Parametry jsou uváděny bez fyzikálního rozměru a jsou 

rozděleny podle látek (které chceme spočítat), emisních norem (EURO I až V) a podle 

rychlosti. Vzorec 2.1.1 je základním vzorcem, který zohledňuje rychlost vozidla. Evropská 

agentura pro životní prostředí vyvinula mnoho dalších vzorců, které jsou určené pro jiné typy 

vozidel, anebo zohledňují další veličiny např. sklon vozovky. 

Užití tohoto postupu je značně eliminováno jeho složitostí a náročností na vstupní data. 

V praxi se dá například užít pro stanovení emisní náročnosti jedné konkrétní jízdy na lince. 

Velkým záporem ovšem je, že Evropská agentura pro životní prostředí v  publikaci, 

EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook Copenhagen ale také i v ostatních 

vydaných, uvádí jen málo emisních faktorů z databáze CORINAIR. V publikacích bývají jen 

příklady pro názornost výpočtu a nebo pro srovnaní faktorů v jednotlivých částech Evropy.  

Metodika stanovení emisních látek znečišťujících ovzduší z dopravy 

Oproti CORINAIR je Metodika stanovení emisních látek znečišťujících ovzduší z dopravy 

pouhým postupem, jak vypočítat emisní zátěž [25,27]. Jinak řečeno je pouze jiným postupem 

jak vypočítat emisní náročnost a to pouze u dopravy (CORINAIR počítá i ostatní).  

Nevýhodou je menší přesnost výsledku, který je pesimistický. Znamená to, že skutečná 

zátěž oproti vypočtené bude stejná nebo menší. 

Výhodou tohoto výpočtu je větší jednoduchost a také vyžaduje menší množství 

vstupních dat. Další výhodou při využití Metodiky stanovení emisních látek znečišťujících 

ovzduší z dopravy je možnost provést výpočet shora tj. přes spotřebované palivo v dopravě  

na daném území. Podle tohoto postupu počítá emisní náročnost dopravy Ministerstvo 

dopravy a Ministerstvo životního prostředí. 

Výpočet provedu podle metodiky stanovení emisních látek znečišťujících ovzduší 

z dopravy a zezdola tj. přes ujetou vzdálenost. Užití postupů metodiky CORINAIR  

by rozsahem zcela překročilo rámec této práce. Výpočet shora je zde zcela neproveditelný,  

a to z důvodu, že práce se zabývá malým území a hlavně jen částí dopravy na tomto území.  
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Porovnání metodik 

Porovnání obou metodik provedu na výpočtu emisí NO2 u MHD Třebíč.  

Pro zjednodušení provedu výpočet pouze pro motorovou naftu.  

Městskou hromadnou dopravou v Třebíči provozuje firma TRADO-MAD s.r.o., kterou 

v současné době vlastní společnost ICOM Transport a.s. Podle vlastních internetových 

stránek [11] firma vlastní 54 % vozidel Mercedes Benz INTOURO 633.051, která splňují 

emisní normu EURO V. Ostatní vozy plní emisní normu Euro IV. Ročně firma na dvou 

linkách ujede 777 560 km. 

Prvním krokem u Metodiky stanovení emisních látek znečišťujících ovzduší z dopravy  

je výpočet spotřeby paliva. Spotřeba se spočítá podle vzorce 2.1.2. [25].  

[ ]kgqenS iddd ⋅⋅=  [2.1.2] 

dS …………...…………... Celková spotřeba paliva, „d-tétým“ druhem dopravy (kategorii) [ ]kg  

dn …………..…………….. Ujetá vzdálenost, „d-tétým“ druhem dopravy (kategorii) [ ]km  

ie ………………..……….. Spotřeba paliva, „d-détým“ druhem dopravy [ ]kmdm
3  - tabulka 25 

(strana 42)  

iρ …………………..…….. Hustota „i-tého“ paliva [ ]3
dmkg  - motorová nafta 0,833 [ ]3

dmkg  

Kategorii pro tento vzorec nazvu v – vzorová.  

[ ]kgqenS ivvv ⋅⋅=  

833,0418,0 560777 ⋅⋅ =vS  

[ ]kgSv 742270=  

Následně ze spotřebovaného paliva vypočtu emise NO2 podle vzorce 2.1.3. [25]. 

[ ]t
EfS

E xdd
xd 610

⋅
=  [2.1.3] 

xdE ……………………….. Emise látky „x“od „d-tétho“ druhu dopravy [ ]t  

xdEf ………………………. Emisní faktor látky „x“ u „d-tého“ druhu dopravy [ ]kgg  
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[ ]t
EfS

E
vNOv

vNO 610

2

2

⋅
=

 

610

122,0742270
2

⋅
=vNOE

 

[ ]tE vNO 033,0
2

=  

U metodiky CORINAIR se počítají emise přímo u ujeté dráhy. V nejobecnějším případě 

je nutno znát složení vozového parku z pohledu emisních norem. Proto rozdělím ujetou 

vzdálenost na dvě. První bude 46 % původní ujeté vzdálenosti a bude představovat ujetou 

vzdálenost autobusy s emisní normou EURO IV. Stejným způsobem stanovím vzdálenost 

pro autobusy s normou EURO V. Emise se vypočtou podle vzorce 2.1.4. [21]. 

[ ]t
Efn

E xkk
xk 610

⋅
=  [2.1.4] 

xE …………………….….. Emise látky „x“ od kategorie vozidel „k“ [ ]t  

kEf ………………………. Emisní faktor látky „x“ od kategorie vozidel „k“ [ ]kgg  

kn ………………………. Ujatá vzdálenost v kategorii „k“ [ ]km  

Emise pro autobusy s EURO IV. 

[ ]t
Efn

E
NO

NO 6

44

4
10

2

2

⋅
=   

64
10

032,0 678573
2

⋅
=NOE

 

[ ]tENO 011,042
=  

Emise pro autobusy s EURO I. 

[ ]t
Efn

E
NO

NO 6

55

5
10

2

2

⋅
=

 

65
10

012,0882419
2

⋅
=NOE

 

[ ]tENO 005,052
=  
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Celkové emise NO2 vypočtené metodikou CORINAIR.  

[ ]tEEE NONONO 54 222
+=

 

005,0011,0
2

+=NOE  

[ ]tENO 016,0
2

=  

V tomto srovnání jde vidět, že metodiku CORINAIR je vhodné použít při přesné znalosti  

složení vozového parku a ujeté vzdálenosti v kategoriích. Výhodou je přesnější výsledek. 

Nevýhodou je velké množství vstupních dat především emisních faktů.  

Metodiku stanovení emisních látek znečišťujících ovzduší z dopravy není vhodné použít 

v případě, že máme novější vozový park (EURO IV a V) a máme přístup do neveřejné 

databáze emisních faktorů, kterou spravuje evropská agentura pro životní prostředí. V české 

republice provádí centrum dopravního výzkumu standardně výpočet pomocí Metodiky 

stanovení emisních látek znečišťujících ovzduší z dopravy. A to z důvodu nedostatku dat.  

Výpočet emisní náročnosti provedu Metodikou stanovení emisních látek znečišťujících 

ovzduší z dopravy. A to ze dvou důvodů. Prvním je menší početní náročnost. Druhým 

důvodem je nemožnost získat veškerá potřebná data pro metodiku CORINAIR. Není možné 

získat přesná data o složení vozového parku v 64 kategoriích. A také není možná dostupnost 

do databáze emisních faktorů. Zvolená metodika pracuje s databází emisních faktorů, kterou 

spravuje centrum dopravního výzkumu. Databáze je také neveřejná, ale většinu emisních 

faktorů lze zjistit z publikací vydaných centrem dopravního výzkumu. Zbylé emisní faktory  

je ochotno Centrum dopravního výzkumu sdělit (pouze pro studijní účely).  

Obecný popis výpočtů  

Metodika v současnosti rozděluje dopravní prostředky do 23 kategorií [25,26], ale chybí  

zde kategorie pro vozidla, která místo spalovacího motoru používají elektromotory  

tj. železniční vozidla – elektrická trakce, osobní vozidla s elektromotorem a trolejbusy. 

V tabulce 5 je uvedeno 26 kategorií vozidel, 23 původních kategorií a 3 nové (psané 

kurzivou). Nové kategorie umožní vypočítat emisní a energetickou náročnost u vozidel 

poháněných elektromotory. Označení těchto kategorii je voleno analogicky  

jako u již zavedených kategorií.  
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Tabulka 5 - Kategorie pro kalkulaci emisí z dopravy [25] 

Číslo 
kategorie 

Označení  
kategorie 

Popis kategorie 

1 ID.B1 Individuální doprava, benzínová osobní vozidla jednostopá 

2 ID.B2 Individuální doprava, benzínová osobní vozidla dvoustopá 
bez řízených katalytických systémů  

3 ID.B3 Individuální doprava, benzínová osobní vozidla dvoustopá 
s řízenými katalytickými systémy 

4 ID.N Individuální doprava, naftová osobní vozidla dvoustopá  

5 ID.LPG Individuální doprava, osobní vozidla jezdící na LPG 

6 ID.CNG Individuální doprava, osobní vozidla jezdící na CNG 

7 ID.SN Individuální doprava, osobní vozidla jezdící na směsnou 
naftu  

8 AD.B Veřejná doprava, osobní benzínová vozidla 

9 AD.N Veřejná doprava, osobní naftová vozidla 

10 AD.LPG Veřejná doprava, osobní vozidla jezdící na LPG  

11 AD.CNG Veřejná doprava, osobní vozidla jezdící na CNG  

12 AD.SN Veřejná doprava, osobní vozidla jezdící na směsnou naftu 

13 ND.B Benzínová nákladní vozidla (benzínové dodávky) 

14 ND.LDV Naftová nákladní vozidla do 3,5t 

15 ND.HDV Naftová nákladní vozidla nad 3,5t 

16 ND.LPG Nákladní vozidla jezdící na LPG 

17 ND.CNG Nákladní vozidla jezdící na CNG 

18 ND.SN Nákladní vozidla jezdící na směsnou naftu  

19 ŽD.N Železniční vozidla jezdící na naftu  

20 ŽD.SN Železniční vozidla jezdící na směnou naftu  

21 VD.N Plavidla s naftovým motorem  

22 LD.LB Letadla spalující letecký benzín  

23 LD.LP Letadla spalující letecký petrolej  

24 ID.E Individuální doprava, s elektrickým motorem  

25 ND.E Trolejbusy  

26 ŽD.E Železniční vozidla – elektrická trakce  

 

 V tabulce 6 jsou uvedeny kategorie s rozdílným kilometrickým oběhem. Pokud  

se provádí výpočet shora, tj. přes spotřebované palivo na daném území, musíme znát  

i kilometrický oběh u těchto kategorií. Z celkové spotřeby se vypočte díl připadající  
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na individuální dopravu (kategorie 1 až 3) a poté se podle kilometrického oběhu vypočte 

palivo pro každou ze tří kategorií. Stejným způsobem se spočítá spotřeba pro kategorii  

14 a 15. V případě, že se provádí výpočet ze zdola tj. přes ujeté kilometry (v jednotlivých 

kategoriích), nepoužívají se kategorie kq s rozdílným kilometrickým oběhem. Je to dáno tím, 

že spotřeba pro každou kategorii vychází z kilometrického oběhu.  

 

Tabulka 6 - Kategorie kq s rozdílnými kilometrickými oběhy [25] 

Číslo 
kategorie 

Označení 
kategorie  Popis kategorie 

1 ID.B1 Individuální doprava, benzínová osobní vozidla jednostopá 

2 ID.B2 Individuální doprava, benzínová osobní vozidla dvoustopá 
bez řízených katalytických systémů  

3 ID.B3 Individuální doprava, benzínová osobní vozidla dvoustopá 
s řízenými katalytickými systémy 

14 ND.LDV Naftová nákladní vozidla do 3,5t 

15 ND.HDV Naftová nákladní vozidla nad 3,5t 

 

Prvním krokem je výpočet roční spotřeby paliva i. U výpočtu shora je rozdělena spotřeba 

paliva podle druhu dopravy d – tabulka 7. U výpočtu zespoda se vypočte spotřeba paliva  

i pro každou z 26 kategorií uvedených v tabulce 5. Přičemž u kategorií 8 až 12 se provádí 

zvlášť výpočet pro silniční veřejnou osobní dopravu (mimo MHD) a zvlášť pro městskou 

hromadnou dopravu.  

V tabulce 7 jsou druhy dopravy d, pro které je stanovena emisní bilance. Proti 

standardnímu výpočtu je vytvořena nová kategorie ET - elektrická trakce vytvořená 

v souvislosti s novými kategoriemi 24 až 26 v tabulce 5. V některé literatuře z Centra 

dopravního výzkumu [18] můžeme najít rozdělní kategorie LD - letecká doprava.  
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Tabulka 7 – Druhy dopravy d, pro které je stanovena emisní bilance [28] 

Zkratka Druh 

ID Individuální doprava 

AD Silniční veřejná osobní doprava (mino MHD) 

SND Silniční nákladní doprava  

MHD Městská hromadná doprava  

ZD Železniční doprava motorová trakce  

VD Vodní doprava  

LD Letecká doprava 

ET Elektrická trakce 

 

Druhým krokem je výpočet energetické náročnosti jednotlivých druhů dopravy  

nebo jednotlivých kategorií.  

V dalším kroku je vytvořena databáze škodlivin. V současnosti spravuje Centrum 

dopravního výzkumu jedinou databázi škodlivin pro ČR [26]. Je v ní obsaženo 41 druhů  

škodlivin – tabulka 8. V některé literatuře z Centra dopravního výzkumu se setkáme 

se škodlivinou  HC (veškeré uhlovodíky) Jedná se pouze o součet veškerých uhlovodíků 

uvedených v databázi samostatně (škodliviny s číslem 17 až 35 a 5).  

Ke každé škodlivině a každé kategorii (tabulka 5) připadá emisní faktor, který udává kolik 

g (kg) dané škodliviny se vypustí do ovzduší při spálení jednoho kilogramu (kg) paliva  

nebo spotřebou jedné kWh [26].   
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Tabulka 8 – Přehled škodlivin, ke kterým existují data v databázi emisních faktorů [26] 

Kód 

škodliviny  
Zkratka Název škodliviny  

1 CO2 oxid uhličitý  

2 CO oxid uhelnatý  

3 NOX oxidy dusíku bez N2O 

4 N2O oxid dusitý  

5 CH4 metan  

6 NM VOC nemetanové organické látky  

7 SO2 oxid siřičitý  

8 Pb olovo  

9 PM pevné částice  

10 C6H6 benzén 

11 PAH polyaromatické uhlovodíky celkem 

12 NOX + HC oxidy dusíku a uhlovodíky  

13 PCDD polychlorované dibenzodioxidy celkem 

14 PCDF polychlorované dibenzofurany celkem 

15 PCDB polychlorované bifenyly celkem 

16 NH3 amoniak  

17 C10H8 naftalen 

18 C12H8 acenaftylen  

19 C12H10 acenaften 

20 C13H10 fluoren 

21 C14H10 antracen  

22 C14H10 fenanten  

23 C16H10 fluoranten  

24 C16H10 pyren  

25 C18H12 benzo(a)antracen 

26 C20H12 benzo(b)fluoranten 

27 C20H12 benzo(k)fluoranten 

28 C20H12 pepylen  
29 C20H12 benzo(a)pyren 

30 C20H12 benzo(e)pyren 

31 C22H12 benzo(g,h,i) porylen 

32 C22H12 Indeno(1,2,3-cd) pyren 

33 C22H14 nibenzol(a,h) anatracen 

34 C24H12 koronen 

35 C18H12 chorysen 

36 Cd kadmium  

37 Cu měď  

38 Cr chrom  

39 Ni nikl  

40 Se selen  

41 Zn zinek  

Pozn. Některé polyaromatické uhlovodíky (č. 17 - 35) mají shodný vzorec,  

ale liší se v chemické struktuře (např: pyren a fluoranten). 
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Emisní faktor je průměrná hodnota pro danou zemi nebo region. V grafu 2 jsou 

vyobrazeny rozdíly emisního faktoru pro NOx a kategorii HVD (naftová nákladní vozidla  

nad 3,5t). 

Graf 2 - Emisní faktory NOX pro kategorii HVD ve vybraných zemích v roce 2005 [29] 
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 Ve čtvrtém kroku se pomocí spotřeb a emisních faktorů vypočtou emise jednotlivých 

látek. V některých literaturách se setkáme s emisními faktory stanovenými na 1 km. 

V současnosti se tento postup používá jen ke stanovení emisí v malém rozsahu  

dopravy – např. stanovení zátěže u jedné linky MHD. Nevýhodou je velké množství  

dat, které musí být k dispozici pro vytvoření emisního faktoru pro daný příklad nebo jeho část 

(faktor se mění v závislosti na sklonu vozovky). Pro tyto případy vyvinula European 

Environment Agency postupy pro modelaci emisního faktoru.  

Odlišně od ostatních se počítají emise olova a oxidu siřičitého. Emise olova vypočítáme 

podle vzorců 2.1.5 až 2.1.7. Výpočet se provádí pouze pro benzín. Emise oxidu siřičitého  

vypočítáme podle vzorce 2.1.10. (strana 42).  

[ ]tEEE idPbidPbidPb 2,,,1,,,,, +=  [2.1.5] 

idPbE ,, ……………………. Emise olova, „d-tého“ druhu dopravy, „i-tého“ paliva [ ]t  

1,,, idPbE …………………… Emise olova z olovnatého benzínu, „d-tého“ druhu dopravy,  

„i-tého“ paliva [ ]t  
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2,,, idPbE …………………… Emise olova z bezolovnatého benzínu, „d-tého“ druhu dopravy, 

 „i-tého“ paliva [ ]t  

 

( )
[ ]t

KeqOKS
E

PbiiPbMATdi

idPb 6

11,

1,,,
10

1 ⋅⋅⋅−⋅
=  [2.1.6] 

diS ………………………. spotřeba „i-tého“ paliva, „d-tého“ druhu dopravy [ ].kg  

MATK …………………….. podíl spotřeby bezolovnatého benzínu na celkové spotřebě[ ]10 − . 

1,iPbO ………………..……. obsah olova v olovnatém benzínu [ ]1−
⋅ lg  

1iq ………………..………. hustota olovnatého benzínu [ ]1−
⋅ lkg  

PbKe ………………..……. podíl vyneseného olova [ ]10 −  

 

[ ]t
KeqOKS

E
PbiiPbMATdi

idPb 6

22,

2,,,
10

⋅⋅⋅⋅
=  [2.1.7] 

2,iPbO ………………..……. obsah olova v bezolovnatém benzínu [ ]1−
⋅ lg  

1iq ………………..………. hustota bezolovnatého benzínu [ ]1−
⋅ lkg  

 

Centrum dopravního výzkumu vydalo publikaci „Metodické zásady výpočtu emisí 

z dopravy“ [25], ve které udává důvěryhodné zdroje pro získání vstupních dat pro metodiku 

výpočtu emisí z dopravy (tabulka 9).  
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Tabulka 9 - Přehled vstupních dat pro metodiku výpočtu emisí z dopravy [25] 

Typ dat Zdroj dat 

Prodej pohonných hmot  Česká asociace petrolejářského průmyslu  
a obchodu  

Spotřeba paliva v zemědělství  Výzkum ústavu zemědělské techniky  

Spotřeba bionafty  Sdružení výrobců bionafty  

Přepravní výkon  Centrum dopravního výzkumu  

Počet silničních vozidel   Ministerstvo vnitra ČR  

Intenzity dopravy na silnicích ČR  Ředitelství silnic a dálnic  

Počty přeletů v ČR Ministerstvo dopravy  

Průměrná spotřeba vozidel  Emission Inventory Guidebook  

Emisní faktory  Centrum dopravního výzkumu 

Fyzikální a chemické vlastností 
pohonných hmot 

Výzkumný ústav paliv – Česká  
rafinerská a.s. 

Popis výpočtu energetické a emisní náročnosti 

Tato práce se zabývá osobní dopravou v kraji Vysočina. Nákladní doprava je mimo 

rozsah této práce. V tabulce 10 jsou uvedeny kategorie pro kalkulaci emisí z dopravy, 

kterými se tato práce nezabývá. A v tabulce 11 jsou uvedeny kategorie dopravy, které 

spadají do rozsahu této práce, ale v kraji Vysočina se nevyskytují.  

 

Tabulka 10 - Kategorie mimo rozsah práce [25]  

Číslo 
kategorie 

Označení 
kategorie Popis kategorie 

13 ND.B Benzínová nákladní vozidla (benzínové dodávky) 

14 ND.LDV Naftová nákladní vozidla do 3,5t 

15 ND.HDV Naftová nákladní vozidla nad 3,5t 

16 ND.LPG Nákladní vozidla jezdící na LPG 

17 ND.CNG Nákladní vozidla jezdící na CNG 

18 ND.SN Nákladní vozidla jezdící na směsnou naftu  
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Tabulka 11 – Kategorie, které se v kraji Vysočina nevyskytují [25] 

 

Výpočet se provede pro 14 kategorií dopravy uvedených v tabulce 12, přičemž  

do kategorií 19, 20 a 26 (v tabulce kurzivou) se bude započítávat pouze osobní doprava 

zabezpečující dopravu v kraji. Kategorie 9 a 12 se budou počítat pro silniční veřejnou osobní 

dopravu (mino MHD) a pro MHD (každá zvlášť). 

 

Tabulka - 12 Kategorie pro kalkulaci emisí z dopravy [25] 

Číslo 
kategorie 

Označení  
kategorie 

Popis kategorie 

1 ID.B1 Individuální doprava, benzínová osobní vozidla jednostopá 

2 ID.B2 Individuální doprava, benzínová osobní vozidla dvoustopá 
bez řízených katalytických systémů  

3 ID.B3 Individuální doprava, benzínová osobní vozidla dvoustopá 
s řízenými katalytickými systémy 

4 ID.N Individuální doprava, naftová osobní vozidla dvoustopá  

5 ID.LPG Individuální doprava, osobní vozidla jezdící na LPG 

6 ID.CNG Individuální doprava, osobní vozidla jezdící na CNG 

7 ID.SN Individuální doprava, osobní vozidla jezdící na směsnou 
naftu  

9 AD.N Veřejná doprava, osobní naftová vozidla 

12 AD.SN Veřejná doprava, osobní vozidla jezdící na směsnou naftu 

19 ŽD.N Železniční vozidla jezdící na naftu  

20 ŽD.SN Železniční vozidla jezdící na směsnou naftu  

24 ID.E Elektromobily  

25 ND.E Trolejbusy  

26 ŽD.E Železniční vozidla – elektrická trakce  

Číslo 
kategorie 

Označení  
kategorie Popis kategorie 

8 AD.B Veřejná doprava, osobní benzínová vozidla 

10 AD.LPG Veřejná doprava, osobní vozidla jezdící na LPG  

11 AD.CNG Veřejná doprava, osobní vozidla jezdící na CNG  

21 VD.N Plavidla s naftovým motorem  

22 LD.LB Letadla spalující letecký benzín  

23 LD.LP Letadla spalující letecký petrolej  
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Vstupní data 

Ujetá vzdálenost  

Osobní doprava 

Z registru vozidel [3] jsem zjistil, že v České republice bylo ke konci roku 2010 

registrováno 5 235 609 osobních vozidel. Dále jsem zjistil počty vozidel podle typu paliva, 

které používají. Z tohoto počtu jsem vyjádřil poměr pro každý typ paliva – tabulka 13.  

 

Tabulka 13 - Počty a poměr vozidel podle druhu paliva [3] 

Palivo Benzín Nafta LPG CNG Elektromobily 

Počet 3 087 119 1 869 306 274 316 3 140 1 728 

Poměr 0,589 6 0,357 0 0,052 4 0,000 6 0,000 3 

 

Dále jsem z registru vozidel zjistil počet benzínových vozidel vybavených s řízeným 

katalyzátorem a počet vozidel bez řízeného katalyzátoru. A vypočetl poměr pro každou 

skupinu - tabulka 14.  

Tabulka 14 - Počty a poměr osobních vozidel podle druhu paliva [3] 

 Počet vozidel  Poměr  

S řízeným katalyzátorem 685 718 0,22 

Bez řízeného katalyzátoru 2 401 401 0,78 

 

Ze serveru sdružení výrobců bionafty jsem zjistil poměr mezi motorovou a směsnou 

naftou. Tento poměr je 959:41 [31]. 

V tabulce 15 je uveden poměr osobních vozidel pro každou z kategorií (2-7 a 24). Údaje 

u kategorií 5, 6 a 24 korespondují s tabulkou 13. U benzínových vozidel došlo k rozdělení 

poměru do kategorie 2 a 3 podle tabulky 14. Stejným způsobem došlo k rozdělení poměru 

naftových vozidel podle poměru motorové nafty a směsné nafty. 
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Tabulka 15 - Poměr osobních vozidel podle druhu paliva [3] 

Číslo 
kategorie  

2 3 4 5 6 7 24 

Označení 
kategorie ID.B2 ID.B3 ID.N ID.LPG ID.CNG ID.SN ID.E 

Poměr 0,131 0 0,458 7 0,342 4 0,052 4 0,000 6 0,014 6 0,000 3 

 

Výše uvedená tabulka udává poměr osobních vozidel pohybujících se na cestách České 

republiky. Údaje pro samotný kraj nejsou k dispozici.  

Z webu ředitelství silnic a dálnic [30] jsem zjistil průměrné intenzity dopravy za 1 den  

na jednotlivých silnicích. Hodnoty jsem rozdělil podle kategorií silnice - dálnice, silnice I. třídy 

atd. a pro každou kategorii jsem spočítal průměrnou intenzitu – tabulka 16.  

 

Tabulka 16 – Průměrné denní intenzity [30] 

 

 

Každou intenzitu z tabulky 16 jsem vynásobil příslušnou délkou komunikací příslušného 

typu z tabulky 1. Takto vypočtené vzdálenosti se sečetly pro osobní vozidla a pro motocykly 

(zvlášť) a poté se každá z těchto vzdáleností vynásobila 365. Výsledné hodnoty  

jsou v tabulce 17 a reprezentují roční ujetou vzdálenost v kraji Vysočina osobními vozidly 

respektive motocykly. 

 

Tabulka 17 – Roční ujetá vzdálenost  

 

 

Osobní vozidla Motocykly 
Typ komunikace. 

[vozidel za den] 

Dálnice 22 151 70 

Silnice I. třídy 5 759 45 

Silnice II. třídy 1 546 17 

Silnice III. třídy 1 367 16 

Motocykly Osobní vozidla 

36* 106 [km] 4 035 * 106 [km] 
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Podle poměru osobních vozidel z tabulky 15 jsem rozdělil roční ujetou vzdálenost  

pro každou ze sedmi kategorií (2 až 7 a 24) – tabulka 18. 

 

Tabulka 18 - Roční ujeté vzdálenosti v jednotlivých kategoriích  

Číslo 
 kategorie 

1 2 3 4 5 6 7 24 

Označení  
kategorie ID.B1 ID.B2 ID.B3 ID.N ID.LPG ID.CNG ID.SN ID.E 

[106 *km] Ujetá  
vzdálenost  36,6 528,5 1 850,7 59,1 211,4 2,4 1,4 1,3 

 

Veřejná autobusová doprava (mimo MHD) 

 Ročně ujede veřejná autobusová doprava (mimo MHD) v kraji Vysočina 15,8 mil km 

[24]. Tuto vzdálenost jsem rozdělil na kategorii 9 a 12 (tabulka 19) a to podle poměru prodeje 

motorové a směsné nafty (uvedeno výše).  

Tabulka 19 - Roční ujetá vzdálenost veřejné autobusové doprava (mimo MHD)  

Číslo kategorie 9 12 

Označení kategorie AD.N AD.SN 
[km] 

Ujetá vzdálenost 
15 152 200 647 800 

MHD 

Ročně se v MHD ujde 2 708 tis km autobusy a 732 tis km trolejbusy. Tyto údaje jsem 

vypočetl podle ujeté vzdálenosti na linkách u všech osmi měst, ve kterých je provozována 

městská hromadná doprava [12]. Výpočet je proveden na přiloženém CD (příloha A). 

Vzdálenost ujetou autobusy jsem rozdělil jako u veřejné autobusové dopravy a výsledek je 

v tabulce 20. 

 

Tabulka 20 - Roční ujetá vzdálenost v MHD  

Číslo kategorie 9 12 25 

Označení kategorie AD.N AD.SN ND.E 
[km] 

Ujetá vzdálenost 
2 597 883 111 066 732 000 
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Železniční doprava 

Roční ujetá vzdálenost v železniční dopravě je uvedena v tabulce 4. Ujetou vzdálenost 

dieselovou trakcí jsem opět rozdělil podle poměru spotřeby nafty a směsné nafty  

– tabulka 21.  

 

Tabulka 21 - Roční ujetá vzdálenost v železniční dopravě  

Číslo kategorie 19 20 29 

Označení kategorie ŽD.N ŽD.SN ŽD.E 
[km] 

Ujetá vzdálenost 
2 926 700 125 125 1 104 636 

 

Spotřeba paliva a emisní faktory 

Standardně nepočítá Metodika stanovení emisních látek znečišťujících ovzduší 

z dopravy s vozidly na elektrický proud. Proto je nutné vypočítat (stanovit) spotřeby a emisní 

faktory. 

Ročně se v ČR vyrobí 82,2 TWh (2009) elektrické energie. Při této výrobě se ročně 

vypustí do ovzduší množství vybraných látek uvedené v tabulce 22.  

 

Tabulka 22 - Emise vzniklé při výrobě elektrické energie v ČR [32,33] 

CO2 CO NOx PM SO2 

32 555*103 
[t]  (2009) 5 117 [t] 52 447 [t] 2 180 [t] 52 931 [t] 

 

Množství vyprodukovaných látek z tabulky 22 jsem vydělil roční výrobou elektrické 

energie a získal jsem tak emisní faktory – tabulka 23. Tyto hodnoty budou zkresleny  

na jednu stranu o ztráty při transformaci a rozvodu. A na druhou stranu o využité odpadní 

teplo z elektráren. 
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Tabulka 23 – Emisní faktory elektrické trakce. [32,33] 

CO2 CO NOx PM SO2 

[g*MWh -1] 

396,05 * 10-6 0,06* 10-6 0,64* 10-6 0,03* 10-6 0,64* 10-6 

 

V tabulce 24 jsou průměrné spotřeby elektrické energie pro elektrickou trakci.  

Tabulka 24 – Průměrné spotřeby elegické trakce [40,22] 

Číslo kategorie 24 25 26 

Označení kategorie ID.E AD.E ŽD.E 
kWh*km-1 

Spotřeba 
0,15 1,2 11,25 

 

V tabulce 25 jsou průměrné spotřeby paliva na jeden km a emisní faktory pro každou 

kategorii. Některé údaje v této tabulce byly dopočítány.  

 

Tabulka 25 - Emisní faktory a spotřeba [25,26,28,29] 

CO2 CO NOx MP spotřeba Druh 
dopravy Kategorie 

[g.kg-1 paliva] [dm3*km-1] 

ID.B1 3183 603,00 4,44 1,88 0,028 

ID.B2 3183 210,90 30,21 0,02 0,093 

ID.B3 3164 14,30 4,81 0,02 0,093 

ID.N 3308 8,30 10,90 0,99 0,080 

ID.LPG 3017 6,80 36,80 0 0,079 

ID.CNG 2750 5,70 36,80 0,029 0,093 

ID 

ID.SN 3473 6,64 11,99 0,81 0,084 

AD.N 3140 10,66 42,30 1,57 0,300 
AD 

AD.SN 3473 6,64 46,53 1,26 0,315 

AD.N 3140 10,66 42,30 1,57 0,386 
MHD 

AD.SN 3473 6,64 46,53 1,26 0,405 

ŽD.N 3140 10,66 42,30 1,56 1,17 
ZD 

ŽD.SN 3473 6,64 36,80 1,26 1,3 
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Hodna spotřeby pro kategorii ŽD.E v tabulce 24 byla vypočítána z hodnoty spotřeby 

ŽD.N (tabulka 25). A to za předpokladu stejné energetické náročnosti.  

Výpočet 

U každého výpočtu uvedu obecný vzorec a poté vzorový výpočet pro druhou kategorii 

ID.B2 tj. individuální doprava, benzínová osobní vozidla dvoustopá bez řízených 

katalytických systémů.  

Veškeré výpočty jsou zpracovány v souboru MS Excel na přiloženém CD (příloha A). 

Výpočty v MS Excel se mohou od vzorového výpočtu lišit až 0,1 %. Je to dáno 

zaokrouhlením hodnot. V tabulkách budou prezentovány vypočtené hodnoty z MS Excel. 

Spotřeba paliva 

Spočítá se podle vzorce 2.1.2. (strana 27) 

Dosazením hustoty benzínu, jenž je 0,751 [ ]3
dmkg  a průměrné spotřeby z tabulky 24  

a ujetá vzdálenost z tabulky 18 se získá spotřeba paliva pro druhou kategorii. 

[ ]kgqenS ⋅⋅=   

751,0093,0000 8500 52 ⋅⋅=S   

[ ] [ ]tkgS
3

109,3602591236 ⋅⇒=   

V tabulce 26 jsou uveden spotřeby pro všechny kategorie.  
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Tabulka 26 – Spotřeby paliv a elektrické energie v kategoriích za rok 2010 

spotřeba Druh 
dopravy Kategorie 

[ ]t310*  

ID.B1 0,8 

ID.B2 36,9 

ID.B3 129,3 

ID.N 3,9 

ID.LPG 9,2 

ID.CNG 0,1 

ID 

ID.SN 0,1 

AD.N 3,8 
AD 

AD.SN 0,2 

AD.N 1,6 
MHD 

AD.SN 0,1 

ŽD.N 2,85 
ZD 

ŽD.SN 0,1 

 [GWh] 

ID.E 0,2 

ND.E 8,8 
ET 

ŽD.E 12,4 

 

Energetická náročnost 

Energetická náročnost dopravy se počítá podle vzorce 2.1.8. [25,26] 

[ ]MJTSEN dti ⋅=  [2.1.8] 

EN ………………...….. Energetická náročnost dopravy [ ]MJ  

iT ………………………. Energie vzniklá při spálení jednoho kg „i-tého“ paliva (výhřevnost 

kapalné fáze) [ ]kgMJ  

Dosazením výhřevnosti benzínu, která je 42,7 [ ]kgMJ  se spočítá energetická náročnost 

pro kategorii ID.B2.  
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[ ]MJTSEN dti ⋅=   

7,4202591236 ⋅=EN   

[ ] [ ]PJMJEN 576,14881435761 ⇒=   

U kategorii 24 až 26 se ze spotřeby elektrické energie vypočítá energetická náročnost 

podle vzorce 2.1.9. 

[ ]MJSEN e 6,3⋅=  [2.1.9] 

eS ………………...………. Spotřeba elektrické energie [ ]kWh  

 

V tabulce 27 je uvedena energetická náročnost pro všechny kategorie. 

Tabulka 27 – Energetická náročnost osobní dopravy v kraji za rok 2010 

EN Druh 
dopravy Kategorie 

[PJ] 

ID.B1 0,03 

ID.B2 1,58 

ID.B3 5,52 

ID.N 0,16 

ID.LPG 0,42 

ID.CNG 3*10-3 

ID 

ID.SN 0,04 

AD.N 0,15 
AD 

AD.SN 0,01 

AD.N 0,07 
MHD 

AD.SN 3*10-3 

ŽD.N 0,11 
ZD 

ŽD.SN 0,01 

ID.E 7*10-4 

ND.E 3*10-3 ET 

ŽD.E 0,04 
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Výpočet emisí vzniklých při spalovacím procesu  

Emise jednotlivých látek se počítají podle vzorce 2.1.3. (strana 27) s výjimkou olova  

a oxidu siřičitého. Emise olova se vypočtou podle vzorce 2.1.5. (strana 34) a emise oxidu 

siřičitého se vypočtou podle vzorce 2.1.10. 

[ ]t
KeOS

E Sidti
SO 610

2
2

⋅⋅⋅
=  [2.1.10] 

2SOE ……………………… Emise oxidu siřičitého [ ].t  

iO ………………………… Obsah síry v „i-tého“ palivu [ ]kgg  

SKe ………………..……. Podíl vynesení síry [ ]−  

Vzorový výpočet emisní oxidu uhličitého. 

[ ]t
Efn

E
CO

CO 6

2

10

2

2

⋅
=   

610

183302591236
2

⋅
=COE  

[ ]tECO 490117
2

=  

Vzorový výpočet emisní oxidu siřičitého. 

[ ]t
KeOS

E Si
SO 6

2

10

2
2

⋅⋅⋅
=  

610

9,001,00005005282
2

⋅⋅⋅
=SOE  

[ ]tESO 5,9
2

=  

V tabulce 28 je vypočtená emisní a energetická náročnost osobní dopravy na Vysočině  

za rok 2010. 
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Tabulka 28 - Emisní a energetická náročnost osobní dopravy za rok 2010  

CO2 CO NOx PM SO2 EN Druh 
dopravy Kategorie 

[t] [PJ] 

ID.B1 2 451 464 3 1,4 0,66 0,03 

ID.B2 117 548 7 789 1 116 0,7 9,51 1,58 

ID.B3 409 172 1 849 622 2,6 33,31 5,52 

ID.N 13 031 33 43 3,9 5,18 0,16 

ID.LPG 27 712 62 338 0 3,81 0,42 

ID.CNG 246 1 3 0 0,04 3*10-3 

ID 

ID.SN 3676 7 13 0,9 0,05 0,04 

AD.N 11 892 40 160 5,9 1,33 0,15 
AD 

AD.SN 638 1 9 0,2 0,02 0,01 

AD.N 5 001 17 67 2,5 0,43 0,07 
MHD 

AD.SN 268 1 4 0,1 0,01 3*10-3 

ŽD.N 8 958 30 121 4,5 0,26 0,11 
ZD 

ŽD.SN 508 1 5 0,2 0,01 0,01 

ID.E 77 *10-6 12*10-9 125*10-9 6*10-9 125*10-9 7*10-4 

ND.E 347*10-6 53*10-9 562*10-9 26*10-9 562*10-9 3*10-3 ET 

ŽD.E 5*10-3 746*10-9 8*10-6 373*10-9 8*10-6 0,04 

Celkem 601 101 10 295 2 504 22,9 54,61 8,17 

 

Závěr a vyhodnocení emisní a energetické náročnosti  

V grafu 3 je znázorněno rozdělní emisí oxidu dusíku (bez NO2) podle duhu dopravy. 

Největší podíl na emisích jednotlivých látek má individuální doprava. Její podíl se pohybuje 

od 41 do 95 % u jednotlivých škodlivin. Individuální doprava se 94 % podílí na energetické 

náročnosti osobní dopravy na Vysočině.  

Rozdělení emisní a energetické náročnosti podle druhu paliva je uvedeno v tabulce 29.  



47 
 

Graf 3 – Rozdělení emisí NOX podle druhu dopravy 

ID

AD

MHD

ZD

ET

 

 

Tabulka 29 - Rozdělení emisní a energetické náročnosti podle druhu paliva 

CO2 CO NOx PM SO2 EN 
Palivo 

Podíl v % 

Benzín 88 98 70 21 80 87 

Nafta včetně směsní 7 1 17 79 13 7 

Ostatní 5 1 13 0 7 6 
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2.2 SWOT analýza emisní a energetické náročnosti osobní 

dopravy v kraji Vysočina 

Tuto analýzu vyvinul Albert Humphreyr v sedmdesátých letech minulého století  

na Stanfordově univerzitě. SWOT analýza je metoda, pomoci níž je možno identifikovat silné 

(ang: Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities)  

a hrozby (ang: Threats) spojené s určitým projektem (cílem studie).  

Díky ní dokážeme komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy  

a zároveň možnosti růstu. SWOT je součástí strategického (dlouhodobého) plánování 

společnosti.  

SWOT analýza energetické náročnosti osobní dopravy 

Silné stránky Slabé stránky 

• Rovnoměrně rozložená železniční síť 

se 183 stanicemi [2]  

• Ve velkých městech je provozována 

MHD 

• Zastaralost vozového parku malých 

dopravců 

• Chybí integrovaný dopravní systém  

• Nadprůměrné stáří osobních vozidel  

 

Příležitosti Hrozby 

• Využívání optimalizace ke snížení 

energetické náročnosti v hromadné 

dopravě 

• Vybudování integrovaného dopravního 

systému 

 

• Dlouhodobé zhoršování stavu dopravní 

infrastruktury 
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SWOT analýza emisní náročnosti osobní dopravy 

Silné stránky Slabé stránky 

• Hustá síť čerpacích stanic na LPG 

• Existence čerpací stanice na CNG 

• Rovnoměrně rozložená železniční síť 

se 183 stanicemi [2]  

• Ve velkých městech je provozována 

MHD 

• Zastaralost vozového parku malých 

dopravců 

• Chybí integrovaný dopravní systém  

• Nadprůměrné stáří osobních vozidel  

 

Příležitosti Hrozby 

• Používaní PLG k pohonu osobních 

automobilů 

• Použití CNG k pohonu autobusů  

a osobních vozidel v okolí Třebíče 

• Využití bionafty 

• Využívání optimalizace ke snížení 

emisní náročnosti v hromadné dopravě  

• Vybudování integrovaného dopravního 

systému 

• Obnova osobních vozidel a vozového 

parku malých dopravců  

• Útlum veřejné dopravy, zvyšování 

koncentrace individuální dopravy 

zejména ve velkých městech 

• Dlouhodobé zhoršování stavu dopravní 

infrastruktury 
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Zhodnocení SWOT analýz 

Za SWOT analýzy vyplývá možnost zaměření se na:  

• Tvorbu integrovaného dopravního systému  

• Možnost využití alternativních paliv – LPG, CNG, MEŘO a bioetanol  

• Využití matematického modelování.  

 

Práce zabývající se tvorbou dopravního integrovaného systému byla napsána v roce 

2009 s názvem: „Studie proveditelnosti zavedení integrovaného dopravního systému 

v podmínkách kraje Vysočina“ [24]. 

Pro využití zemního plynu k pohonu autobusů MHD Jihlava byla již zpracována studie. 

Na jejím základě se letos začnou provádět přípravné práce a v příštím roce  

by měl být projekt realizován. Z tohoto důvodu se ve své práci nebudu zabývat využitím 

zemního plynu k pohonu autobusů. 

V této práci se zaměřím na využití matematického modelování k snížení energetické  

a emisní náročnosti osobní hromadné dopravy.  

A dále se zaměřím na využití alternativních paliv MEŘO a bioetanol.  
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3 Návrh kritérií pro snížení energetické a emisní 

náročnosti osobní dopravy v kraji Vysočina 

3.1 Návrh optimalizačního modelu 

Optimalizace je obecně definována jako postup hledání optimálních řešení.  

Při optimalizaci je nejdůležitější správně zvolit optimalizační kritérium, protože podle  

něj hodnotíme efektivitu jednotlivých řešení.  

Dále je nutné dobře formulovat omezující podmínky, které jsou definovány  

jako faktory udávající omezení vstupující v úloze. Podmínky se dělí na strukturální  

a obligatorní. Strukturální utváří daný model a obligatorní určují definiční obory veličin. 

S využitím operační analýzy jsem upravil model pro návrh linek v městské hromadné 

dopravě, který vybírá trasy linek hromadné dopravy. Optimalizačním kriteriem je množství 

emisí za hodinu nebo množství spotřebované energie za hodinu. Model je sestaven  

pro veškeré druhy dopravy a u každého zohledňuje vazbu na dopravní infrastrukturu. Dále  

je v modelu zohledněno použití heterogenního vozového parku.  

Model 

 Následující popis modelu je přizpůsoben pro konkrétní příklad použití  

pro městskou hromadnou dopravu, v níž jsou provozovány autobusy a trolejbusy.  

Zvolené hodnoty: 

lha …………….………. Prvek hranově linkové incidenční matice. Pokud linka obsluhuje 

hranu 1=lha , pokud ne 0=lha  [ ]−  

hq …………….………. Intenzity (požadavky) cestujících na hraně h [ ]hcestujícíc . 

lo …………….………. Oběžná doba linky l [ ]min  

lt …………….………. Bivalentní veličina reprezentující, zda na lince l mohou jezdit 

trolejbusy. 1=lt , je-li linka vybavena trakčním vedením, pokud je 

0=lt  není vybavena trakčním vedením [ ]−  
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ijk …………….………. Kapacita vozidla druhu i, typu j [ ]hcestujícíc  

ijkp …………….………. Kapacita vozidlového parku druhu i, typu j [ ]vozidel  

ld …………….………. Provozní délka linky l [ ]km  

ije …………….………. Emisní faktor vozidla druhu i, typu j [ ]1−
⋅ kmg  

T…………….…………. Prohibitivní konstanta [ ]−  

pa …………….……… Počet autobusových linek, které hodláme zřídit [ ]linek  

pt …………….………. Počet trolejbusových linek, které hodláme zřídit [ ]linek  

Proměnné: 

lijx …………….………. Počet vozidel druhu i, typu j, přidělených na linku l [ ]vozidel  

liz …………….………. Bivalentní proměnná reprezentující zda linka l bude obsluhovaná 

druhem dopravního prostředku i [ ]−  

Účelová funkce 

( ) )/60(min
1 1 1

l

p

l

n

i

m

i

lijlij odexxf ⋅⋅⋅=∑∑∑
= = =

     [ ]1−
⋅ hg       [3.1.1] 

Strukturální podmínky 

1) Vozidla prvního druhu (trolejbusy) mohou jezdit jen na linkách s trakčním vedením.   

ll tz ≤1  pro Ll ∈  

2) Počet linek druhého druhu (autobusů), jenž chci zřídit. 

∑
=

≤
p

l

l paz
1

1  

3) Počet linek prvého druhu (trolejbusů), jenž chci zřídit. 

∑
=

≤
p

l

l ptz
1

2  
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4) Kapacita vozidlového parku nesmí být překročena.  

∑
=

≤
p

l

ijli kpx
1

 pro Jj ∈ , pro Ii ∈  

5) Požadavky na přepravu musí být uspokojeny. 

∑∑∑
= = =

≥⋅⋅⋅
p

l

n

i

m

i

hlijijllh qxkoa
1 1 1

)/60(     pro Hh∈  

6) Pokud nebude linka zřízena, nesmí být na ni přiděleno vozidlo. 

∑
=

⋅≤
m

j

lilij zTx
1

 pro Ll ∈ , pro Ii ∈  

7) Pokud bude linka zřízena, musí na ní by přiděleno alespoň jedno vozidlo. 

∑
=

≥
m

j

lilij zx
1

 pro Ll ∈ , pro Ii ∈  

8) Na jednu linku mohou být přiděleny jen vozidla stejného druhu. 

∑
=

≤
n

i

liz
1

1  pro Ii ∈  

Obligatorní podmínky 

0∪∈
+

Zxlij  pro Ll ∈ , pro Ii ∈ , Jj ∈  

{ }1,0∈liz  pro Ll ∈ , pro Ii ∈  

 První strukturální podmínka v tomto případě neudává pouze existenci trakčního 

vedení po celé trase linky, ale také existenci točny na koncových zastávkách. Stejnou 

podmínku použijeme, bude-li model obsahovat železniční linky.  

V případě, že model bude obsahovat více druhů dopravy, upraví se veličina  

lt  do tvaru lit  a to z důvodu vazby na druh. Pak bude mít první podmínka tvar:  

lili tz ≤  pro Ll ∈ , pro Ii ∈  

Strukturální podmínky 2 a 3 nejsou bezpodmínečně nutné. Ale pokud vybíráme linky, 

můžeme si podle těchto podmínek určit, kolik linek chceme zřídit. Můžeme modelu zadat: 
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• Přesný počet linek, které chceme zřídit  ∑
=

=
p

l

l paz
1

1  

• Minimální počet linek, které chceme zřídit ∑
=

≥
p

l

l paz
1

1  

• Maximální počet linek, které chceme zřídit ∑
=

≤
p

l

l paz
1

1  

• Rozmezí počtu linek, které chceme zřídit (podmínka je zdvojená) 

∑
=

≥
p

l

l paz
1

min1 , ∑
=

≥
p

l

l paz
1

max1  

Tento model se dá použít na řešení dopravy v celém kraji. Model vybere linky  

a pro každou linku dopravní prostředky, které provedou přepravní práci a vyprodukují 

minimum emisí. 

Jednoduchou úpravou lze model předělat na řešení energetické náročnosti. V modelu  

se zamění emisní faktor za energetický faktor.  

Účelová funkce se pak změní do tvaru.  

( ) )/60(min
1 1 1

l

p

l

n

i

m

i

lijlij odexxf ⋅⋅⋅=∑∑∑
= = =

     [ ]1−
⋅ hMJ  [3.1.2] 

ije …………….………. Energetický faktor vozidla druhu i, typu j [ ]1−
⋅ kgMJ . 

Takto upravený model vybere linky a na ně dopravní prostředky s nejmenší energetickou 

náročností. 

Úpravy pro jednotlivé druhy osobní dopravy  

Autobusová 

 Bude-li model obsahovat pouze autobusovou dopravu, je nutno z něj vypustit 

bivalentní veličinu lt  a 1. podmínku. 

V případě, že model obsahuje i jiné druhy dopravy a na každou z linek Ll ∈   

je možné nasadit autobusy, 1. podmínka se pro autobusy (ne pro ostatní druhy) vypustí.  
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V případě, že na některé lince Ll ∈  není možno nasadit autobusy, musí model 

obsahovat veličinu t v tvaru lit  a 1. podmínku v tvaru lili tz ≤  pro Ll ∈ , pro Ii ∈ . 

Železniční 

 Obsahuje-li model železniční dopravu, musí být veličina t a první podmínka  

ve vazbě na druh dopravy.  

Trolejbusy 

 Pokud se v modelu vyskytují trolejbusy, model se upraví obdobně  

jako u železniční dopravy. Vazba veličiny t na druh není nutná v případě,  

že se v modelu bude vyskytovat trolejbusová a autobusová doprava a zároveň mohou 

autobusy zajišťovat dopravu na všech hranách.   

Individuální doprava 

 Model je sestaven pro optimalizaci hromadné dopravy a nedá se použít  

k optimalizaci individuální dopravy.  

Příklad použití 

Vytvořený model jsem použil na optimalizaci linek MHD Jihlava.  

Postup 

Ze sítě linek MHD (příloha B) jsem vytvořil graf, ve kterém vrcholy reprezentují zastávky, 

hrany představují komunikace.  

Díky technickému omezení dostupné verze programu Xpress, jsem provedl v grafu 

následující zjednodušení: 

• Vrcholy druhého stupně ležící vně sítě s trakčním vedením, které byly artikulacemi, 

jsem odstranil. Pokud v nově vzniklém podgrafu nebyla ani jedna hrana s trakčním 

vedením a přepravu zajišťovala jedna autobusová linka, nahradil jsem celý tento 

podgraf jedním vrcholem a jednou hranou s ohodnocením odpovídajícím 

maximálnímu ohodnocení z odstraněných hran. 

• Z grafu jsem vypustil vrcholy druhého stupně, kdy obě incidující hrany leží uvnitř sítě 

s trakčním vedením a ve vrcholu nebyla točna trolejbusů. Nově vzniklá hrana bude 

ohodnocena maximem dvou odstraněných hran.  
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• Hrany, na nichž nejsou požadavky na přepravu, byly z grafu vypuštěny. 

Tímto zjednodušením jsem získal ekvivalentní graf s 50 hranami příloha C. 

Ve vytvořeném grafu jsem našel 20 tras linek. U každé jsem počítal dobu oběhu, 

provozní délku a možnost použití trolejbusů – tabulka 30. Průjezd jednotlivými hranami – 

hranově linková incidenční matice a intenzity (požadavky) cestujících  

na hranách jsou uvedeny a v příloze D.   

 

Tabulka 30 – Údaje k linkám 

Oběžná doba Provozní délka Vybavenost 
trakčním vedením Linka 

lo  [ ]min  ld  [ ]km  lt  

1 90 41 0 

2 92 43 0 

3 106 51 0 

4 120 56 0 

5 82 44 0 

6 94 44 0 

7 102 55 0 

8 64 30 1 

9 26 8 1 

10 60 27 1 

11 58 24 1 

12 68 30 1 

13 62 26 1 

14 62 28 1 

15 116 54 0 

16 106 57 0 

17 88 42 0 

18 114 52 0 

19 70 30 1 

20 88 39 0 

 

V tabulce 31 jsou uvedeny druhy vozidel používaných v MHD. Protože není stejný počet 

typů autobusů a trolejbusů, vložím do modelu čtvrtý fiktivní trolejbus.  

Aby nezkreslil výsledek modelu, bude počet míst ve vozidle roven nule a emisní faktor  

bude 1 000 000. Emisní faktor u ostatních dopravních prostředku vznikl součtem pěti 
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emisních faktorů. Nejedná se o emisní faktory z kapitoly 2.1, ale o emisní faktory skutečných 

vozidel.  

 

Tabulka 31 – Vozový park [5] 

Druh Vozidlo Počet míst Počet vozidel Emisní faktor 
[g*km-1] 

ŠKODA  14 TR 80 16 0,027 

ŠKODA  21 TR 86 10 0,026 

ŠKODA  24 TR 99 6 0,028 
Trolejbusy 

Fiktivní  0 0 1 000 00 

KAROSA  B 732 95 7 1,129 

KAROSA  B 932 94 2 1,030 

KAROSA  B 952 96 6 0,954 
Autobusy 

Karosa Citelis 99 14 0,827 

 

Model jsem přepsal do programu xpressu IVE, program je na přiloženém CD (Příloha A). 

Výpis z programu  

Matice a je pro svou rozsáhlost uvedena v příloze E. 

model MHD_Jihlava 

 uses "mmxprs"; 

 declarations 

  lin=1..20 

  druh=1..2 

  typ=1..4 

  hrana=1..50 

  a:array(lin,hrana)of real     

   q:array(hrana)of real    

  o:array(lin)of real     

  t:array(lin)of real     

  k:array(druh,typ)of real   

  kp:array(druh,typ)of real    

  d:array(lin)of real     

  e:array(druh,typ)of real    

  x:array(lin,druh,typ)of mpvar  

  z:array(lin,druh)of mpvar  

  km:array(lin,druh)of mpvar  

 end-declarations 
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 T:=1000000 

pa:=5 

 pt:=5 

 k::[80,86,99,0, 

       95,94,96,99]   

q::[120,190,230,330,280,240,240,360,320,310,310,380,330,520,500,110,130,40
0,390,440,320,190,300,410,290,340,320,280,400,310,100,280,240,320,230,170,
160,190,150,210,280,170,300,190,121] 

 kp::[716,10,6,0, 

  7,2,6,14] 

 a::[*] 

 o::[90,92,106,120,82,94,102,64,26,60,58,68,62,62,116,106,88,114,70,88] 

 d::[41,43,51,56,44,44,55,30,8,27,24,30,26,28,54,57,42,52,30,39] 

 t::[0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0] 

 e::[0.027,0.026,0.028,100000, 

  1.129,1.030,0.954,0.827] 

   

 forall(l in lin)z(l,1)<=t(l) 

 sum(l in lin)z(l,2)=pa   

 sum(l in lin)z(l,1)=pt   

 forall(i in druh,j in typ)sum(l in lin)x(l,i,j)<=kp(i,j)  

forall(h in hrana)sum(l in lin,i in druh,j in typ)a(l,h)*(60/o(l))*k(i,j)*x(l,i,j)>=q(h)  

 forall(l in lin,i in druh)sum(j in typ)x(l,i,j)<=T*z(l,i)  

 forall(l in lin,i in druh)z(l,i)<=sum(j in typ)x(l,i,j) 

 forall(l in lin)sum(i in druh)z(l,i)<=1   

 forall(l in lin,i in druh)sum(j in typ)x(l,i,j)*(60/o(l))*d(l)=km(l,i) 

 forall(l in lin,i in druh, j in typ)x(l,i,j)is_integer 

 forall(l in lin,i in druh)z(l,i)is_binary 

   

 emise:=sum(l in lin,i in druh,j in typ)x(l,i,j)*e(i,j)*d(l)*(60/o(l)) 

 minimize(emise) 

   

 writeln("Celkové emise :",getobjval," g/hod") 

 writeln(" ") 

 forall(l in lin, i in druh,j in typ|getsol(x(l,i,j))>0) 

writeln("Na lince ",l," bude jezdit druhy ",i,". dru a typ ",j,".typ o počtu vozidel = 
",getsol (x(l,i,j))) 

 end-model 

Výpis výsledků z Xpressu IVE 

Celkové emise :648.051 g/hod 
  
Na lince 7 bude jezdit druhy 2. dru a typ 4.typ o počtu vozidel = 3 



59 
 

Na lince 10 bude jezdit druhy 1. dru a typ 2.typ o počtu vozidel = 3 
Na lince 11 bude jezdit druhy 1. dru a typ 1.typ o počtu vozidel = 1 
Na lince 11 bude jezdit druhy 1. dru a typ 2.typ o počtu vozidel = 1 
Na lince 12 bude jezdit druhy 1. dru a typ 2.typ o počtu vozidel = 3 
Na lince 13 bude jezdit druhy 1. dru a typ 2.typ o počtu vozidel = 1 
Na lince 14 bude jezdit druhy 1. dru a typ 2.typ o počtu vozidel = 2 
Na lince 15 bude jezdit druhy 2. dru a typ 3.typ o počtu vozidel = 5 
Na lince 16 bude jezdit druhy 2. dru a typ 4.typ o počtu vozidel = 7 
Na lince 17 bude jezdit druhy 2. dru a typ 3.typ o počtu vozidel = 1 
Na lince 17 bude jezdit druhy 2. dru a typ 4.typ o počtu vozidel = 4 
Na lince 18 bude jezdit druhy 2. dru a typ 1.typ o počtu vozidel = 2 
Na lince 18 bude jezdit druhy 2. dru a typ 2.typ o počtu vozidel = 2 

 

Interpretace výsledků. 

Nové linky a vozidla na ně přidělená jsou uvedena v tabulce 32. Celkové emise 

z provozu těchto linek jsou 648,051 [g].  

Tabulka 32 – Údaje k linkám 

 

 

Pro výpočet výchozího řešení jsem v Xpressu IVE sestavil model a upravil následujícím 

způsobem: 

• Do modelu byly vloženy údaje o skutečných linkách.  

• Emisní faktory byly ponechány. 

Linka Typ vozidla Počet kusů 

7 Karosa Citelis 3 

10 ŠKODA  21 TR 3 

ŠKODA  14 TR 1 
11 

ŠKODA  21 TR 1 

12 ŠKODA  21 TR 3 

13 ŠKODA  21 TR 1 

14 ŠKODA  21 TR 2 

15 KAROSA  B 952 5 

16 Karosa Citelis 7 

KAROSA  B 952 1 
17 

Karosa Citelis 4 

KAROSA  B 732 2 
18 

KAROSA  B 932 2 
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• Druhá strukturální podmínka byla upravena do tvaru ∑
=

=
p

l

z
1

11 4  

• Třetí strukturální podmínka byla upravena do tvaru ∑
=

=
p

l

z
1

12 8  

U druhé strukturální podmínky musí byt počet linek 4 a to z důvodu, že dvě linky  

(B a BI) jsou okružní trolejbusové linky, které jezdí po stejných trasách,  

ale v opačných směrech.  

Změnou druhé a třetí strukturální podmínky se docílilo toho, že model musel zřídit 

každou provozovanou linku. Model pouze přiděloval na každou linku vozidla  

a optimalizačním kritériem bylo celkové množství emisí vyprodukované vozidly za hodinu.  

Výchozí řešení vyšlo 791.595 [g], což reprezentuje nejmenší množství vypouštěných 

emisí při současném rozložení linek. Nejmenší možné proto, že vozidla jsou ve skutečnosti 

na linky přidělována nahodile vzhledem k množství vypouštěných emisí. Výchozí řešení 

reprezentuje nejlepší možné přidělení z tohoto hlediska. 

Porovnáním výchozího a nového rozložení linek se dosáhne 19 % úspora emisních 

látek.  

3.2 Oblast použití alternativních paliv  

V oblasti alternativních paliv se zaměřím na biosložku v palivech. Jedná se o alternativní 

palivo, které se přimíchává do fosilních paliv a vzniká tak směsné palivo. Od roku 2007 

respektive 2008 se v České republice nesmí prodávat motorová nafta respektive benzín bez 

biosložky. U motorové nafty se jako biosložka používá metylester řepkového oleje.  

U benzinu se používá jako biosložka bioetanol. 

Metylestery řepkového oleje 

Pro metylestery řepkového oleje se používá zkrátka MEŘO. V Evropské unii  

se používá označení FAME (Fat Acid Methylesthe) [35]. Vyrábí se rafinačním procesem 

zvaným esterifikace, při kterém se mísí metanol s hydroxidem sodným za spolupráce 

katalyzátorů (hydroxid sodný) a pak s olejem vylisovaným ze semen řepky olejné nebo jiné 

(řepkový, slunečnicový, sojový, použité fritovací oleje apod.). V České republice se nejčastěji 

vyrábí z řepkového oleje. Vedlejším produktem je glycerin, který má uplatnění především 

v chemickém průmyslu k výrobě mýdel, zubních past, atd. Při výrobě olejů vylisováním  
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ze semen řepky olejné (popř. semen slunečnice) vznikají tzv. pokrutiny, vysoce hodnotné 

krmivo pro zvířata. 

Vlastnosti:  

• Čirá kapalina bez jakýchkoliv nečistot, zabarvena do žluta, s vodou  

nemísitelná [31] 

• Nezpůsobuje ve vodě mikrobiologické zatížení až do koncentrace 10 000 mg/l 

[31] 

• Neobsahuje aromatické látky, polychlorované bifenyly (PCB), těžké kovy  

• Čisté MEŘO nebo při vyšším poměru s motorovou naftou poškozuje kaučukové  

a polyuretanové součástí [35] 

• Pí poměru 31 % MEŘO v motorové naftě nevyžaduje vozidlo žádné konstrukční 

úpravy [31] 

• Srovnání nafty a MEŘO je v tabulce 33  

• V tabulce 34 jsou chemické vítanosti MEŘO 

 

Tabulka 33 – Srovnání nafty a MEŘO [31,35,39,41] 

Vlastnost Nafta  MEŘO 

Emise NOX
 Nízké  Vysoké až o 10 % 

Emise CO2 Mírně nižší Mírně vyšší až o 2,8% 

Emise CO Vysoké   Nižší až o 48 % 

Emise PM Vysoké   Nižší až o 47 % 

Emise HC Vysoké   Nižší až o 67 % 

Chod motoru Hučnější a tvrdý Tišší a měkčí 

Spotřeba Nízká Vyšší až o 6 %  

Výrobní cena Nízká Vysoká 

Odbouratelnost  Pomalá Z 98 % biologicky 
odbouratelná do 21 dní 

Stárnutí  Pomalé  Rychlé 

Mazací schopnost Dobrá Vysoká  
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Tabulka 34 – Vlastnosti MEŘO [35] 

Vlastnost Hodnota 

Hustota  0,89 – 0,90 [kg/dm3] 

Bod varu  300° [C] 

Bod tuhnutí -6° [C] 

Výhřevnost 37 [MJ/m3] 

Bod vzplanutí 100 [°C] 

Cetanové číslo 48 [-] 

 

 V grafu 4 jsou znázorněny průběhy emisí v závislosti na podílu methylesteru 

řepkového oleje v motorové naftě. Tento průběh byl vymodelován jako průměrný ideální 

průběh. Reálný průběh je závislý na aditivech, konstrukci motoru a druhu MEŘO (vyrobeno 

z řepkového oleje, sojového oleje atd.) 

Graf 4 – Závislost vypuštěných škodlivin na množství MEŘO v naftě [39] 
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Podíl MEŘO v naftě [%] 
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Legislativa 

Od 1. 9. 2007 se musí do motorové nafty přidávat methylestery řepkového oleje  

v objemu 2 % [31,35]. Od 1. 1. 2009 došlo k zvýšení podílu MEŘO v motorové naftě na 4,5 

% obj. V loňském roce parlament a senát České republiky schválili novelu zákona o palivech, 

která zvyšuje podíl methylesteru řepkového oleje v naftě na 6%. Novela nevešla v platnost  

– prezident ji odmítl podepsat.  

Varianty 

Emisní náročnost a emisní faktory v kapitole 2.1 jsou stanoveny pro 4,5 % podíl MEŘO 

v motorové naftě. Při výpočtu dalších variant se musí tato skutečnost odrazit – úspora emisí 

bude menší. 

• První varianta bude sestavena pro 6% podíl methylesteru řepkového oleje 

v motorové naftě. Tato varianta koresponduje s neschválenou novelizací 

zákona o palivech. 

• Druhá varianta bude stanovena pro 10% podíl MEŘO motorové naftě. 

• Třetí varianta se staví pro 15% podíl MEŘO motorové naftě. 

• Čtvrtá varianta bude sestavena pro bionaftu druhé generace, podíl 

methylesteru řepkového oleje v motorové naftě bude 30 %. To představuje 

minimum pro bionaftu druhé generace.  

Sestavení variant 

Pro každou variantu se sestaví: 

• Chemické vlastnosti (tabulka 35) 

• Emisní faktory (tabulka 36-39) 

• Emise a energetická náročnost (tabulka 40) 

• Úspora emisí při zavedení varianty (tabulka 41) 

• Nárůst potřeby MEŘO (tabulka 34-37) 
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Tabulka 35 – Vlastnosti jednotlivých variant  

Vlastnost Rozměr 0. 
Varianta 

I. 
Varianta 

II. 
Varianta 

III. 
Varianta 

IV. 
Varianta 

Hustota [kg/m3] 0,833 0,834 0,837 0,841 0,851 

Bod varu [°C] 180 182 187 193 212 

Bod tuhnutí [°C] 0 0 -1 -1 -1 

Výhřevnost [MJ/kg] 41,58 41,51 41,32 41,08 40,30 

Bod 
vzplanutí [°C] 243 241 235 228 205 

Cetanové 
číslo [-] 52 52 52  51 51 

 

Údaje v tabulce 33 byly spočítány za předpokladu, že dané vlastnosti mají lineární 

závislost.  

Při přechodu na stoprocentní MEŘO dojde k nárůstu spotřeby o 5% [24]. Vzorec 3.2.1. 

představuje nárůst spotřeby při poměru p MEŘO v naftě.  
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 [3.2.1] 

e ………………..………….... Spotřeba paliva pro 4,5% podíl MEŘO v naftě [ ]13 −
⋅ kmdm  

pe ………………..…………... Spotřeba paliva pro p % podíl MEŘO v naftě [ ]13 −
⋅ kmdm  

Průběh snížení emisí v grafu 4 je zpracovaný pro ujetou vzdálenost. Metodika stanovení 

emisních látek znečišťujících ovzduší z dopravy má emisní faktory stanoveny na jeden 

kilogram paliva [ ]1−⋅ kgg . Z tohoto důvodu se musí ve výpočtu emisních faktorů odrazit 

nárůst spotřeby a rozdílná hustota paliv. Vzorec 3.2.2. zavádí kompenzační faktor p, který se 

promítne ve všech vzorcích na výpočet emisních faktorů.  
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pr ………………..………….... Koeficient pro p % podíl MEŘO v naftě [ ]−  

pρ ………………..………….. Hustota paliva pro p % podíl MEŘO v naftě [ ]3−
⋅ dmkg  
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ρ ………………..………….. Hustota paliva pro 4,5 % podíl MEŘO v naftě [ ]3−
⋅ dmkg  

Jak je patrné z grafu 4, nárůst emisních faktorů u oxidů dusíku má lineární průběh. Tento 

průběh lze matematicky popsat vzorcem 3.2.3. 

[ ]1)
1000

5,4
(1 −⋅




 −
+⋅⋅= kgg

p
rEfEf

XX NOpNO
 [3.2.3] 

pNOX

Ef ………………...…….. Emisní faktor NOX pro p % podíl MEŘO v naftě [ ]1−⋅kgg  

XNO
Ef ………………....…….. Emisní faktor NOX pro 4,5% podíl MEŘO v naftě [ ]1−⋅kgg  

p ……………………………. Podíl MEŘO v naftě [ ]%  

Podle EPA (United States Environmental Protection Agency) [41] je nárůst emisí lineární 

a u stoprocentního MEŘO činí 2,8 %.  Tato závislost platí pouze pro MEŘO vyrobené 

z řepkového oleje.  Na základě tohoto předpokladu lze závislost navýšení emisí oxidu 

uhličitého na podílu MEŘO v naftě lez popsat vzorcem 3.2.4. 
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pCO
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2

………………...…….. Emisní faktor CO2 pro p % podíl MEŘO v naftě [ ]1−⋅kgg  

2CO
Ef ………………...…….. Emisní faktor CO2 pro 4,5% podíl MEŘO v naftě [ ]1−⋅kgg  

Průběh snížení emisí pevných částic, oxidu uhličitého a oxidu uhelnatého není lineární. 

Tato práce se zaměřuje pouze na poměr 0 až 30 % MEŘO. V tomto rozmezí leze tento 

průběh nahradit rovnicemi 3.2.5. a 3.2.6. Následující vzorce platí pouze v rozmezí 0 až 30 % 

MEŘO v naftě.  
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COpEf ………………...…….. Emisní faktor CO pro p % podíl MEŘO v naftě [ ]1−⋅kgg  

COEf ………………...…….. Emisní faktor CO pro 4,5% podíl MEŘO v naftě [ ]1−⋅kgg  
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 [3.2.6] 

PMpEf ………………...….….. Emisní faktor PM pro p % podíl MEŘO v naftě [ ]1−⋅kgg  

PMEf ………………...…..….. Emisní faktor PM pro 4,5% podíl MEŘO v naftě [ ]1−⋅kgg  

¨ 

Tabulka 36 - Emisní faktory, obsah SO2 v palivu a spotřeby pro I. variantu 

CO2 CO NOx PM SO2 spotřeba Druh 
dopravy Kategorie 

[g.kg-1 paliva] g.kg-1 [dm3*km-1] 

ID ID.N 3 305 8,28 10,90 0,99 0,080 

AD AD.N 3 137 10,64 42,31 1,57 0,300 

MHD ND.N 3 137 10,64 42,31 1,57 0,386 

ZD ŽD.N 3 137 10,64 42,31 1,56 

0,048 

1,151 

 

Tabulka 37 - Emisní faktory, obsah SO2 v palivu a spotřeby pro II. variantu 

CO2 CO NOx PM SO2 spotřeba Druh 
dopravy Kategorie 

[g.kg-1 paliva] g.kg-1 [dm3*km-1] 

ID ID.N 3 298 8,23 10,91 0,98 0,080 

AD AD.N 3 130 10,57 42,34 1,56 0,301 

MHD ND.N 3 130 10,57 42,34 1,56 0,387 

ZD ŽD.N 3 130 10,57 42,34 1,55 

0,047 

1,153 

 

Tabulka 38 - Emisní faktory, obsah SO2 v palivu a spotřeby pro III. variantu 

CO2 CO NOx PM SO2 spotřeba Druh 
dopravy Kategorie 

[g.kg-1 paliva] g.kg-1 [dm3*km-1] 

ID ID.N 3 293 8,18 10,93 0,98 0,080 

AD AD.N 3 126 10,51 42,42 1,55 0,302 

MHD ND.N 3 126 10,51 42,42 1,55 0,388 

ZD ŽD.N 3 126 10,51 42,42 1,54 

0,046 

1,156 
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Tabulka 39 - Emisní faktory, obsah SO2 v palivu a spotřeby pro IV. variantu 

CO2 CO NOx PM SO2 spotřeba Druh 
dopravy Kategorie 

[g.kg-1 paliva] g.kg-1 [dm3*km-1] 

ID ID.N 3 262 8,00 10,94 0,95 0,081 

AD AD.N 3 097 10,27 42,47 1,51 0,304 

MHD ND.N 3 097 10,27 42,47 1,51 0,391 

ZD ŽD.N 3 097 10,27 42,47 1,50 

0,041 

1,165 

 

Tabulka 40 - Emisní a energetická náročnost jednotlivých variant 

CO2 CO NOx SO2 PM EN 
Varianta 

[t] [TJ] 

0. 38 728 119,9 389,1 7,19 16,72 504,1 

I. 38 745 119,8 389,7 7,13 16,71 503,9 

II. 38 789 119,5 391,3 6,95 16,67 502,2 

III. 38 894 119,3 393,7 6,73 16,64 502,4 

IV. 39 011 118,0 399,0 6,06 16,47 499,8 

 

Tabulka 41 – Roční snížení emisní a energetické náročnosti 

CO2 CO NOx SO2 PM EN 
Varianta 

[t] [MJ] 

I. -17 0,11 -0,5 0,07 0,015 239 

II. -61 0,41 -2,1 0,24 0,054 885 

III. -165 0,63 -4,5 0,47 0,082 1 716 

IV. -282 1,91 -9,9 1,13 0,251 4 355 

 

Bioetanol 

Bioehanol je označení pro etanol, nebol-li líh, používaný jako palivo pro zážehové 

motory. Boetanol se vyrábí z biomasy, nejčastěji z rostlin nebo zbytků obsahujících velké 

množství škrobu a sacharidů. Nejčastěji se používá kukuřice, obilí nebo brambory, dále také 

cukrová třtina a řepa. Nedostatkem je jeho schopnost vázat vodu a působit tak korozi 
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motoru. Tato vlastnost se odstraňuje přidáním vhodných aditiv. V praxi se čistý etanol 

nepoužívá, častěji se přimíchává v menším množství do automobilového benzínu. Používají 

se nízkoprocentní směsi bioetanolu a vysokoprocentní bioetanolové směsi. Nízkoprocentní 

směsi bioetanolu (do cca 10 %) se mohou používat v zážehových motorech bez jakékoliv 

úpravy. K použití vysokoprocentní směsi musí být vozidlo upraveno. Při úpravě se prodlouží 

doba vstřiku paliva. Je to dáno nižší výhřevností etanolu.  

Vlastnosti:  

• Obnovitelné palivo  

• Zvyšuje spotřebu až o 80 % (při poměru 85:15 s benzínem až o 30 %) [31] 

• Zvýšení výkonu až o15 % [17] 

• Snížení emisí CO2 až o 70% - není jednoznačně prokázáno [17,31]  

• Menší emise CO, NOX a HC [17] 

• Antidetonační vlastnosti [18] 

• Váže vodu [17] 

• Bez aditiv způsobuje korozi v motoru [31]  

 

Tabulka 42 – Vlastnosti Bioetanolu [18,31,37]  

Vlastnost Hodnota 

Hustota  0,789 [kg/dm3] 

Bod varu  78,3° [C] 

Bod tuhnutí -114,4° [C] 

Výhřevnost 26,9 [MJ/kg3] 

Bod vznícení 366 [°C] 

Oktanové číslo až 109 [-] 

Legislativa  

Od 1.1.2008 se musí do benzínu přidávat bioetanol o objemu 2 % [31,35]. Od 1.1.2009 

došlo k zvýšením podílu bioetanolu v benzínu na 3,5 % obj. Stejně jako u motorové nafty 

v loňském roce schválil parlament a senát České republiky novelu zákona o palivech,  
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která zvyšuje podíl bioetanolu v benzínu na 4,1 %. Novela nevešla v platnost – prezident  

ji odmítl podepsat. 

Varianty  

Stejně jako u motorové nafty vypracuji čtyři varianty na zvýšení podílu bioetanolu 

v benzínu. Varianty očíslují 6 – 9. Varianta č. 5 bude současný stav. Opět vezmu v úvahu 

současnou legislativu.  

• Šestá varianta bude kopírovat neschválenou novelu zákona o palivech (podíl 

4,1 %). 

• Sedmá varianta bude stanovena pro 6 % bioetanolu v benzínu. 

• Osmá bude kopírovat snahu Evropské unie zvýšit podíl biosložky v benzínu  

na 10 %. 

• Devátá varianta bude stanovena pro 15 % bioetanolu v benzínu. 

Sestavení variant  

Pro každou variantu se sestaví: 

• Chemické vlastnosti (tabulka 43) 

• Emisní faktory (tabulka 44 až 47) 

• Emise a energetická náročnost (tabulka 48) 

• Úspora emisní při zavedení varianty (tabulka 49) 

• Spotřeby paliva (tabulka 44 až 47) 

 



70 
 

Tabulka 43 – Vlastnosti jednotlivých variant  

Vlastnost Rozměr V. 
Varianta 

VI. 
Varianta 

VII. 
Varianta 

VIII. 
Varianta 

IX. 
Varianta 

Hustota [kg/m3] 0,751 0,752 0,752 0,754 0,756 

Bod varu [°C] 80 80 80 80 80 

Bod tuhnutí [°C] -43 -43 -44 -47 -51 

Výhřevnost [MJ/kg] 42,92 42,82 42,50 41,84 41,01 

Bod 
vzplanutí [°C] 264 264 266 271 276 

Oktanové 
číslo [-] 95 96 96 96 67 

 

U přechodu na bioetanol je nárůst spotřeby výraznější než  tomu je u methylesteru 

řepkového oleje. Jo to dáno velmi malou výhřevností bioetanolu, která je pouze  

26,9 [MJ/kg3]. Z tohoto důvodu se čistý bioetanol používá jako palivo jen výjimečně. V České 

republice se prodává převážně 85% směs bioetanolu s benzínem pod označením etanol 85 

nebo také E85. V malé míře se prodává 95% směs bioetanolu s aditivy  označená E95 

(ethanol 95). Při přechodu na čistý bioetanolu dojde k nárůstu spotřeby o 80 %. Nárůst 

spotřeby při použití E85 je 30 %. Vzorec 3.2.6. reprezentuje lineární nárůst spotřeby  

až do 85% podílu bioetanolu v palivu.  
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ee ………………..………….... Spotřeba paliva pro 3,5% podíl bioetanolu v palivu [ ]13 −
⋅ kmdm  

pee ………………..………….. Spotřeba paliva pro p % podíl bioetanolu v palivu [ ]13 −
⋅ kmdm  

Obdobně jako v případě MEŘO vzorec 3.2.7. je zde zaveden kompenzační faktor rpe,  

který se promítne ve všech vzorcích na výpočet emisních faktorů.  
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pre ………………..……….... Koeficient pro p % podíl bioetanolu v benzínu [ ]−  

peρ ………………..…………. Hustota paliva pro p % podíl bioetanolu v benzínu [ ]3−
⋅ dmkg  
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eρ ………………..………….. Hustota paliva pro 3,5 % podíl bioetanolu v benzínu [ ]3−
⋅ dmkg  

 

Podle centra dopravního výzkumu [18,24] při použití stoprocentního bioetanolu dojde 

k snížení emisí CO2 o 70 až 80% na 1 kg paliva. Podle vzorce 3.2.8. se vypočte emisní 

faktor CO2 pro poměr pe % bioetanolu v benzínu. Tento vzorec neobsahuje koeficient pe   

a to z důvodu, že úspora oxidu uhličitého je definována na 1 kg paliva.   
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………………...…….. Emisní faktor CO2 pro p % podíl bioetanolu v benzínu [ ]1−⋅kgg  

2CO
Ef ………………...…….. Emisní faktor CO2 pro 3,5% podíl bioetanolu v benzínu 

[ ]1−⋅kgg  

pe ………………………. Podíl bioetanolu v benzínu [ ]%  

 

Emise pevných částic a oxidu uhelnatého se sníží až o 50 % [43]. Lze popsat vzorci 

3.2.9. a 3.2.10. 
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XpeCOEf ………………...…….. Emisní faktor CO pro pe % podíl bioetanolu v benzínu [ ]1−⋅kgg  

XCOEf ………………...…….. Emisní faktor CO pro 3,5% podíl bioetanolu v benzínu [ ]1−⋅kgg  
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PMpeEf ………………...…….. Emisní faktor PM pro pe % podíl bioetanolu v benzínu [ ]1−⋅kgg  

PMEf ………………...…….. Emisní faktor PM pro 4,5% podíl bioetanolu v benzínu [ ]1−⋅kgg  
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Podle testu zveřejněného na serveru Českého sdružení pro biomasu [31] dojde 

ke snížení emisí NOX o 30 %. Snížení emisí NOX lze popsat vzorcem 3.2.11.  
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peNOX

Ef ……..………...…….. Emisní faktor NOX pro pe % podíl bioetanolu v benzínu 

[ ]1−⋅kgg  

XNO
Ef ………………...…….. Emisní faktor NOX pro 3,5% podíl bioetanolu v benzínu 

[ ]1−⋅kgg  

 

Tabulka 44 - Emisní faktory, obsah SO2 v palivu a spotřeby pro VI. variantu  

CO2 CO NOx PM SO2 spotřeba Druh 
dopravy Kategorie 

[g.kg-1 paliva] g.kg-1 [dm3*km-1] 

ID.B1 3 170 600 4,4 1,789 0,080 

ID.B2 3 170 210 30,0 0,020 0,301 ID 

ID.B3 3 151 14 4,8 0,020 

0,01 

0,387 

 

Tabulka 45- Emisní faktory, obsah SO2 v palivu a spotřeby pro VII. variantu  

CO2 CO NOx PM SO2 spotřeba Druh 
dopravy Kategorie 

[g.kg-1 paliva] g.kg-1 [dm3*km-1] 

ID.B1 3 127 589 4,4 1,756 0,081 

ID.B2 3 127 206 29,7 0,020 0,303 ID 

ID.B3 3 109 14 4,7 0,020 

0,01 

0,390 

 

Tabulka 46 - Emisní faktory, obsah SO2 v palivu a spotřeby pro VIII. variantu  

CO2 CO NOx PM SO2 spotřeba Druh 
dopravy Kategorie 

[g.kg-1 paliva] g.kg-1 [dm3*km-1] 

ID.B1 3 038 565 4,21 1,692 0,082 

ID.B2 3 038 197 28,7 0,019 0,308 ID 

ID.B3 3 020 13 4,6 0,019 

0,01 

0,396 
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Tabulka 47 - Emisní faktory, obsah SO2 v palivu a spotřeby pro IX. variantu  

CO2 CO NOx PM SO2 spotřeba Druh 
dopravy Kategorie 

[g.kg-1 paliva] g.kg-1 [dm3*km-1] 

ID.B1 2 927 538 4,07 1,612 0,084 

ID.B2 2 927 188 27,7 0,018 0,314 ID 

ID.B3 2 910 13 4,5 0,018 

0,01 

0,404 

 

Tabulka 48 - Emisní a energetická náročnost jednotlivých variant 

CO2 CO NOx SO2 PM EN 
Varianta 

[t] [TJ] 

V. 26 723 2 883 125,9 1,43 6,49 360,7 

VI. 26 683 2 874 125,6 1,43 6,47 360,9 

VII. 26 553 2 847 124,9 1,43 6,41 361,3 

VIII. 26 260 2 789 123,4 1,43 6,28 362,0 

IX. 25 858 2 717 121,5 1,43 6,12 363,7 

 

Tabulka 49 – Roční snížení emisní a energetické náročnosti  

CO2 CO NOx SO2 PM EN 
Varianta 

[t] [TJ] 

VI. 40 7 0,2 0 0,02 -0,14 

VII. 170 36 0,9 0 0,08 -0,55 

VIII. 463 94 2,4 0 0,21 -1,29 

IX. 865 166 4,3 0 0,37 -1,96 

 

Hodnocení. 

Vyhodnocení jednotlivých variant provedu pomocí multikriterální analýzy.  
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Vyhodnocení MEŘO 

Jako kritéria byla stanovena: snížení emisí CO, SO2, PM, snížení energetické 

náročnosti, navýšení emisí CO2, NOX, zvýšení ceny paliva, navýšení spotřeby a dostupnost.  

 

Tabulka 50 – Rozhodovací matice se stanovenými variantami a kriterii  

Varianta Kriterium 

 0. I. II. III. IV. 

1 Navýšení emisí CO2  [t] 0 17 61 165 282 

2 Snížení emisí CO [t] 0 0,11 0,41 0,63 1,91 

3 Navýšení emisí NOx [t] 0 0,5 2,1 4,5 9,9 

4 Snížení emisí PM [kg] 0 15 54 82 251 

5 Snížení emisí SO2 [t] 0 0,07 0,24 0,47 1,13 

6 Snížení energetické náročnosti  [TJ] 0 239 885 1 716 4 350 

7 Navýšení spotřeby [0/00] 0 1 3 5 13 

8 Dostupnost [-] 1 1 1 1 0,8 

9 Navýšení ceny paliva [Kč/dm3] 0 0,19 0,58 1,29 2,81 

 

Pro vyhodnocení optimální varianty byla rozhodovací matice transformována  

na výpočtovou matici, která je bezrozměrná. Nákladový typ kriteria, požadavek  

na minimální hodnotu, byl vypočítán ze vztahu 3.2.12.  
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ijb ……..………...…….. Prvek i-tého“ kritéria, „j-été“ varianty výpočtové matice [-]  

ija ……..………...…….. Prvek „i-tého“ kritéria, „j-été“ varianty porovnávací matice  -  

rozměr dle veličiny  

Ziskový typ kritéria, požadavek na maximální hodnotu, byl vypočítán ze vztahu 3.2.13. 
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Tabulka 51 – Transformovaná rozhodovací matice na matici výpočtovou  

Varianta Kriterium 
[-] 0. I. II. III. IV. 

1 Navýšení emisí CO2  1,00 0,94 0,78 0,41 0 

2 Snížení emisí CO  0 0,06 0,21 0,33 1,00 

3 Navýšení emisí NOx  1,00 0,95 0,79 0,55 0 

4 Snížení emisí PM  0 0,06 0,22 0,330 1,00 

5 Snížení emisí SO2  0 0,06 0,21 0,42 1,00 

6 Snížení energetické náročnosti   0 0,05 0,20 0,39 1,00 

7 Spotřeba  1,00 0,92 0,77 0,62 0 

8 Dostupnost 1,00 1,00 1,00 1,00 0 

9 Navýšení ceny paliva 1,00 0,93 0,79 0,54 0 

 

Dalším krokem při řešení podle mnoha kritérií je posouzení významnosti každého kritéria 

vůči ostatním. Pro stanovení váhy kritéria jsem zvolil metodu párového srovnání. Podle této 

metody se váha kritéria určuje (odhaduje) podle počtu preferencí mezi dvojicí kritérií  

( zjišťuje, která ze dvou kategorií je důležitější). Stanovení provedu podle Fullerova 

trojúhelníku – tabulka 52.  

Tabulka 52 – Fullerův trojúhelník 
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V tabulce 53 je stanovení váhy kritérií. Hodnota n je počet kritérií. 

Tabulka 53 – Stanovení váhy kritérií   

Kritérium Počet  
závorek 

Pořadí počtu  
závorek pi ii pnv −+= 1  

Váha kritéria 

∑
=

i

i
i

v

v
f  

1 6 3 7 0,156 

2 3 6 4 0,089 

3 4 5 5 0,111 

4 5 4 6 0,133 

5 7 2 8 0,178 

6 2 7 3 0,067 

7 0 9 1 0,022 

8 8 1 9 0,200 

9 1 8 2 0,044 

 n=9  ∑ =iv  1∑ =if  

 

Výpočtová matice uvedená v tabulce 54. Každý prvek byl vypočítán podle vztahu 3.2.14.  

[ ]−⋅= 100.iijij fbx  [3.2.14] 

ijx ……..………......…….. Prvek „i-tého“ kritéria, „j-été“ varianty výsledné výpočtové matice [-]  

if ……..………...………. Váha kriteria i [-]  

 

Výsledná výpočtová matice je uvedena v tabulce 54. Samotný výpočet je v MS Excel  

na CD (příloha A). Hodnoty ve výsledné výpočtové matici ( tabulka 54) se mohou  

od skutečných lišit o zaokrouhlení (zaokrouhlovací chybu).  
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Tabulka 54 – Výsledná výpočtová matice 

Varianta Kritérium 
[-] 0. I. II. III. IV. 

1 Navýšení emisí CO2  15,56 14,62 12,19 6,45 0 

2 Snížení emisí CO  0 0,51 1,91 2,93 8,89 

3 Navýšení emisí NOx  11,11 10,55 8,75 6,06 0 

4 Snížení emisí PM  0 0,80 2,87 8,32 13,33 

5 Snížení emisí SO2  0 1,10 3,78 7,39 17,78 

6 Snížení energetické náročnosti   0 0,37 1,36 2,63 6,67 

7 Spotřeba  2,22 2,05 1,71 1,37 0 

8 Dostupnost  20,00 20,00 20,00 20,00 0 

9 Navýšení ceny paliva 4,44 4,14 3,53 2,40 0 

∑ Vyhodnocení  53,33 54,14 56,09 53,60 46,67 

 

Multikriterální analýza vyhodnotila nejlépe druhou variantu tj. zvýšení podílu MEŘO na 10 %.  

Vyhodnocení Bioetanolu  

 Vyhodnocení jsem provedl způsobem jako u MEŘO. S rozdílem, že místo kritéria 

snížení emisí SO2 (které jsou u variant V až IX stejné) zavedu kritérium nutnost přestavby  

(0 není nutná přestavba, 1 je nutná přestavba). Jak již bylo uvedeno výše, při větším poměru 

bioetanolu než 10 % je nutnost úpravy vozidla. Rozhodovací matice se stanovenými 

variantami a kritérii je uvedena v tabulce 55. Transformovaná rozhodovací matice na matici 

výpočtovou je v tabulce 56.  
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Tabulka 55 – Rozhodovací matice se stanovenými variantami a kritérii  

Varianta 
Kritérium 

0. VI. VII. VIII. IX. 

1 Navýšení emisí CO2  [t] 0 40 170 465 865 

2 Snížení emisí CO [t] 0 9 36 94 166 

3 Navýšení emisí NOx [t] 0 0,2 0,9 2,4 4,3 

4 Snížení emisí PM [kg] 0 20 80 210 370 

5 Nutnost přestavby [-] 0 0 0 0 1 

6 Snížení energetické náročnosti  [TJ] 0 0,14 0,55 1,29 1,96 

7 Navýšení spotřeby [0/00] 0 0,2 1 2 4 

8 Dostupnost [-] 1 0,9 0,8 0,7 0 

9 Navýšení ceny paliva [Kč/dm3] 0 0,02 0,10 0,27 0,47 

  

Tabulka 56 – Transformovaná roubovací matice na matici výpočtovou 

Varianta Kriterium 
[-] 0. I. II. III. IV. 

1 Navýšení emisí CO2  0 0,05 0,20 0,54 1,00 

2 Snížení emisí CO  0 0,05 0,22 0,57 1,00 

3 Navýšení emisí NOx  0 0,05 0,21 0,56 1,00 

4 Snížení emisí PM  0 0,05 0,22 0,57 1,00 

5 Nutnost přestavby [-] 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 

6 Snížení energetické náročnosti   0 0,07 0,28 0,66 1,00 

7 Spotřeba  1,00 0,95 0,75 0,50 0 

8 Dostupnost 1,00 0,90 0,80 0,70 0 

9 Navýšení ceny paliva 0 0,04 0,21 0,57 1,00 

 

Fullerův trojúhelník je uveden v tabulce 57. Stanovení váhy kritérií je uvedeno v tabulce 58. 
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Tabulka 57 – Fullerův trojúhelník 
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Tabulka 58 – Stanovení váhy kritérií   

Kritérium Počet  
závorek 

Pořadí počtu  
závorek pi 

ii pnv −+= 1  Váha kritéria 

∑
=

i

i
i

v

v
f  

1 6 3 7 0,156 

2 3 6 4 0,089 

3 4 5 5 0,111 

4 5 4 6 0,133 

5 8 1 9 0,200 

6 2 7 3 0,067 

7 0 9 1 0,022 

8 7 2 8 0,178 

9 1 8 2 0,044 

 n=9  ∑ =iv  1∑ =if  
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Tabulka 59 – Výsledná výpočtová matice 

Varianta Kritérium 
[-] 0. VI. VII. VIII. IX. 

1 Navýšení emisí CO2  0 0,72 3,06 8,36 15,56 

2 Snížení emisí CO  0 0,48 1,93 5,03 8,89 

3 Navýšení emisí NOx  0 0,52 2,33 6,20 11,11 

4 Snížení emisí PM  0 0,72 2,88 7,57 13,33 

5 Nutnost přestavby [-] 20,00 20,00 20,00 20,00 0 

6 Snížení energetické náročnosti   0 0,48 1,87 4,39 6,67 

7 Spotřeba  2,22 2,11 1,67 1,11 0 

8 Dostupnost  17,78 16,00 14,22 12,44 0 

9 Navýšení ceny paliva 0 0,19 0,95 2,55 4,44 

∑ Vyhodnocení  40,00 41,22 48,90 67,66 60,00 

 

Multikriterální analýza vyhodnotila nejlépe osmou variantu tj. zvýšení podílu bioetanolu  

na 10 %.  
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4 Závěry pro praxi a ekonomické zhodnocení  

4.1 Závěry pro praxi 

V praxi by se měly více uplatňovat metody matematického modelování. Díky nim 

můžeme optimalizovat dopravu. Tím získáme úsporu paliv a následně bude  

 do ovzduší vypuštěno méně emisí škodlivých látek. Ovšem tyto modely musí pojímat 

dopravu jako celek a neoddělovat od sebe silniční, železniční a další druhy dopravy. Pokud  

tak učiníme, získáme dvě optimální řešení, každé pro daný druh dopravy, ale v celku nebude 

řešení optimální. Dále v nich musí být definován heterogenní vozidlový park. Ale v případě, 

že model bude obsahovat veškeré druhy dopravy a heterogenní vozidlový park, výsledné 

řešení bude globálně optimální. 

Model v této práci dané kritéria zohledňuje a optimalizuje osobní dopravu jako celek. 

V praxi jej lze použít i na velkých územích a jeho velkou předností je možnost volby počtu 

linek. Do modelu se zadá přesný počet linek, které chceme vybrat. Do modelu je také možné  

zadat maximální anebo minimální počet linek. Je zde ještě jedna možnost. A to duplikování 

této podmínky zadat do modelu rozmezí počtu linek (minimum a maximum). 

Nově navržené trasy linek MHD Jihlava přes ekologické optimalizační kritérium 

maximalizují využití trolejbusů na stávajícím trakčním vedení. Tímto novým uspořádáním tras 

linek se za hodinu ve špičku ušetří emise látek viz tabulka 60.  

Tabulka 60 - Úspora látek za hodinu.  

CO2[g] CO [g] NOX[g] PM [g] SO2[g] 

120,5 22,8 0,1 0,1 0,03 

 

Úspora z tabulky 60 nebude vždy dosažena. Ne vždy budou na linku přidělena navržená 

vozidla. Je to dáno údržbou, poruchami a podobně.  

Přínosem je možnost modelovat hromadnou dopravu podle množství vyprodukovaných 

emisí anebo podle energetické náročnosti. Na příkladu se prokázalo, že snížení emisní 

náročnosti může být provázeno i úsporou paliv, a tím se dosáhne i úspory financí.  
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Alternativní paliva 

V praxi bude stále stupňován tlak na větší používání biopaliv a hlavně obnovitelná paliva. 

Je to dáno omezenou celosvětovou zásobou ropy. A dále snahou o zmírnění dopadu  

na životní prostředí.  

V kapitole 3.2 byly vypracovány návrhy na zvýšení biosložky v palivech. A následně  

byly tyto návrhy porovnány, aby se zjistilo do jaké míry je vhodné zvyšovat podíl biosložky  

v palivech. Následující návrhy jsou učiněny z výsledků této kapitoly.  

Navrhuji plošné zvýšení podílu metylesteru řepkového oleje v naftě na 10 %. Navržené 

řešení snižuje emise oxidu uhelnatého, oxidu siřičitého, pevných částic a také energetickou 

náročnost dopravy. Zároveň dojde ke zvýšení emisí oxidu uhličitého a oxidu dusíku. Snížení 

energetické a emisní náročnosti u vozidel jezdící na naftu jsou uvedeny v tabulce 41 (strana 

67). Tento návrh vzešel jako optimální z multikriterální analýzy.  

Dále navrhuji plošné zvýšení podílu bioetanolu v benzínu na 10 %. Zavedením se sníží 

emise oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého, pevných částic a oxidu dusíku. Zároveň dojde 

ke zvýšení energetické náročnosti. Snížení emisní náročnosti  a navýšení energetické 

náročnosti u vozidel jezdící na benzín jsou uvedeny v tabulce 49 (strana 73). Tento výsledný 

návrh vzešel jako optimální z multikriterální analýzy. 

Přínos 

• Vypočítala se energetická a emisní náročnost osobní dopravy na Vysočině.  

• Podařilo se vypočítat emise a energetickou náročnost dopravy pro pět rozdílných 

podílů metylesteru řepkového oleje v naftě.  

• Podařilo se vypočítat emise a energetickou náročnost dopravy pro pět rozdílných 

podílů bioetanolu v benzínu. 

• Sestavily se vzorce podle nichž lze spočítat (přepočítat) emisní faktory po jednotlivé 

emise. Také byl sestaven vzorec na přepočet spotřeby. A to v závislosti na podílu 

MEŘO v naftě a nebo v závislosti na podílu bioetanolu v benzínu.  

• Byl vybraný optimální návrh na zvýšení podílu MEŘO v naftě ze současných 4,5 % 

na 10 %. Požitím tohoto návrhu se sníží emise CO, SO2, PM a také dojde  ke snížení 

energetické náročnosti.  

• Byl vytvořen návrh na zvýšení podílu bioetanolu v benzínu ze současných 3,5 %  

na 10 %. Požitím tohoto návrhu se sníží emise CO, CO2, PM a NOX. 
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4.2 Ekonomické zhodnocení. 

Model. 

Optimalizační model založený na matematickém modelování lze ekonomicky zhodnotit 

pouze na konkrétním příkladu. Z tohoto důvodu provedu ekonomické zhodnocení aplikace 

modelu na optimalizování linek MHD Jihlava. Zhodnocení provedu přes úsporu paliv.  

Při stávajícím rozložení linek se ve špičku najelo 1006 km za hodinu. Při mnou 

navrženém uspořádání linek se najde 978 km za hodinu. Najeté km pro jednotlivé druhy 

dopravních prostředků a úspora je uvedena v tabulce 61.  

Tabulka 61 - Ujetá vzdálenost.  

 

  

Při známé spotřebě (tabulka 24,25), ceně motorové nafty 29 [Kč/dm3] [42] a ceně 

elektrické energie 4,35 [Kč/kwh] [42] dojde k úspoře 271,6 Kč za hodinu.  

Alternativní paliva. 

Ekonomické zhodnocení návrhů na zvýšení podílu biosložky provedu po všechny 

varianty z kapitoly 3.2.  

Podle ministerstva financí [42] byla průměrná cena nafty na začátku roku 27,20 Kč za litr. 

Na konci byla průměrná cena 30,80 Kč za litr. Průměr z ceny na začátku a na konci roku činí 

29 Kč za litr. Tato cena je tvořena spotřební daní, daní z přidané hodnoty, cenou čistě fosilní 

nafty a cenou MEŘO. Spotřební daň na naftu činí 10,95 Kč za litr. DPH je 20 %,  

což představuje 4,83 Kč z litru nafty [35]. Samotná cena paliva je 13,22 Kč za litr. Tato cena 

se musí ještě rozdělit na cenu fosilního paliva a cenu metylesteru řepkového oleje. Cena 

MEŘO je 17 Kč za litr bez DPH. Cena fosilního paliva není k dispozici, ale lze ji vypočítat  

při znalosti ceny směsného paliva, ceny MEŘO a poměru mísení -  vzorce 5.1.1.  

[ ]3

955,0

045,0 −⋅
⋅−

= dmKč
CC

C mcs
n

 [5.1.1] 

Uspořádání  Autobusy [km] Trolejbusy [km] 

Současné 716 290 

Nové 695 183 

Úspora 21 7 
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nC ………………...…….. Průměrná cena 100% čisté nafty bez DPH a spotřební daně 

[ ]3−⋅dmKč  

csC ………………...…….. Průměrná cena prodávané nafty bez DPH a spotřební daně 

[ ]3−⋅dmKč  

mC ………………………. Průměrná cena 100% MEŘO bez DPH a spotřební daně 

[ ]3−⋅dmKč  

955,0

17045,022,13 ⋅−
=nC   

[ ]304,13 −⋅= dmKčCn
  

 

Podle vzorce 5.1.2. se spočítá cena paliva pro varianty I až IV. U poměru nad 4,5 % 

metylesteru řepkového oleje je nutno do nafty přidávat aditiva. Podle serveru Petrol.CZ [35] 

je náklad na aditiva 0,1 Kč za litr při navýšení poměru MEŘO o 1,5 % (při navýšení  

nad 4,5 %). 

[ ]395,10
100

)100(
2,1 −⋅








++

−⋅+⋅
= dmKča

pCpC
C nm

p
 [5.1.2] 

pC ………………...…….. Cena paliva s DPH při poměru p MEŘO v naftě [ ]3−⋅dmKč  

a ………………...…….. Náklady na aditiva [ ]3−⋅dmKč  

 

[ ]3

6 1,095,10
100

)6100(6
2,1 −⋅








++

−⋅+⋅
= dmKč

CC
C nm   









++

−⋅+⋅
= 1,095,10

100

)6100(04,13617
2,16C  

[ ]3

6 19,29 −⋅= dmKčC  
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Cena paliva pro jednotlivé varanty je uvedena v tabulce 62.  

 

Tabulka 62 – Cena paliva 

Vlastnost Rozměr 0 
Varianta 

I. 
Varianta 

II. 
Varianta 

III. 
Varianta 

IV. 
Varianta 

Cena paliva [Kč/dm3] 29 29,19 29,58 30,29 31,81 

Navýšení 
ceny  [Kč/dm3] 0 0,19 0,58 1,29 2,81 

 

V tabulce 63 jsou celkové náklady u jednotlivých variant. Cena byla spočtena z ceny 

paliva (tabulka 62) a spotřeby paliva. 

Tabulka 63 – Cena paliva 

Vlastnost Rozměr 0 
Varianta 

I. 
Varianta 

II. 
Varianta 

III. 
Varianta 

IV. 
Varianta 

Cena za palivo  [mil. Kč] 422 425 430 441 463 

Navýšení ceny 
za palivo [mil. Kč] 0 3 8 19 41 

Cena v tabulce 63 představuje celkové náklady a navýšení nákladů na palivo. Toto 

navýšení nákladů zaplatí všichni motoristé, kteří jezdí na motorovou naftu.  

V tabulce 64 je uvedena úspora emisí a zvýšení ceny paliva pro navrženou variantu. 

Tabulka 64 - Úspora emisí a zvýšení ceny paliva 

CO2 CO NOx SO2 PM Cena 
paliva 

Navýšení  
ceny paliva 

[t] [Kč/l] [Kč/l] 

-61 0,41 -2,1 0,24 0,054 29,58 0,58 

 

U benzínu je daňové složení podobné. Průměrná cena na začátku roku byla 28,70 Kč  

za litr a na konci roku 31,60 Kč za litr [42]. Průměr z ceny na začátku a na konci roku činí  

30,15 Kč za litr. Daň z přidané hodnoty je stejná jako u nafty a spotřební daň činí 12,84 Kč  

za litr (u benzínu s obsahem olova do 0,013g/l). Po odečtení DPH a spotřební daně byla 

souměrná cena za loňský rok 12,29 Kč. Průměrná cena bioetanolu byla v loňském roce 

23,80 Kč za litr [35]. Po odečtení 20% DPH a spotřební daně, která je u  bioetanolu 10,84 Kč 

za litr je cena čistého bioetanolu 8,99 Kč za litr. Vzorcem 5.1.3 se spočítá cena fosilního 

paliva.   
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[ ]3

965,0

035,0 −⋅
⋅−

= dmKč
CC

C ebs
b

 [5.1.3] 

bC ………………...…….. Průměrná cena 100% čistého benzínu bez DPH a spotřební daně 

[ ]3−⋅dmKč  

bsC ………………...…….. Průměrná cena prodávaného benzínu bez DPH a spotřební daně 

[ ]3−⋅dmKč  

eC ………………….……. Průměrná cena 100% bioetanolu bez DPH a spotřební daně 

[ ]3−⋅dmKč  

965,0

99,8035,029,12 ⋅−
=bC   

[ ]341,12 −⋅= dmKčCb
  

Podle vzorce 5.1.4. se spočítá cena paliva pro varianty VI až IX. Narozdíl od nafty se u 

směsného paliva z benzínu a bioetanolu nemusí přidávat aditiva.  

[ ]Kč
pCpC

C be
bp 








+

−⋅+⋅
= 84,12

100

)100(
2,1  [5.1.4] 

bpC ………………...…….. Cena paliva s DPH při poměru p bioetanolu v benzínu [ ]Kč  

[ ]3

1,4 84,12
100

)1,4100(1,4
2,1 −⋅








+

−⋅+⋅
= dmKč

CC
C be

b  









+

−⋅+⋅
= 84,12

100

)1,4100(41,121,499,8
2,11,4bC   

[ ]3

1,4 13,30 −⋅= dmKčCb  

 

Cena paliva pro jednotlivé varanty je uvedena v tabulce 65.  
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Tabulka 65 – Cena paliva 

Vlastnost Rozměr V. 
Varianta 

IV. 
Varianta 

IIV. 
Varianta 

IIIV. 
Varianta 

IX. 
Varianta 

Cena paliva [Kč/dm3] 30,15 30,13 30,05 29,88 29,68 

Navýšení 
ceny  [Kč/dm3] 0 -0,02 -0,10 -0,27 -0,47 

 

V tabulce 66 jsou celkové náklady u jednotlivých variant. Cena byla spočtena z ceny 

paliva (tabulka 57) a spotřeby paliva. 

Tabulka 66 – Roční cena za palivo  

Vlastnost Rozměr V. 
Varianta 

IV. 
Varianta 

IIV. 
Varianta 

IIIV. 
Varianta 

IX. 
Varianta 

Cena za palivo  [mil. Kč] 337,2 337,8 339,4 342,9 347,2 

Navýšení ceny 
za palivo [mil. Kč] 0 0,6 2,2 5,7 10 

Cena v tabulce 66 představuje celkové náklady a navýšení nákladů za palivo. Toto 

navýšení nákladů zaplatí všichni motoristé, kteří jezdí na benzín.  

V tabulce 67 je uvedena úspora emisí a snížení ceny paliva pro navrženou variantu. 

Tabulka 67 - Úspora emisí a zvýšení ceny paliva 

CO2 CO NOx SO2 PM Cena 
paliva 

Snížení ceny 
paliva 

[t] [Kč/l] [Kč/l] 

463 94 2,4 0 0,21 29,88 0,27 
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5 Závěr 

S celosvětovým nárůstem dopravy roste nutnost snižování jejího dopadu  

na životní prostředí. Z toho důvodu jednotlivé země zavádějí normy, které určují výrobcům 

automobilů povolené množství vypouštěných látek. Většina norem  

se vztahuje ke konkrétním vozům nebo skupinám vozů. V současné době se do praxe 

zavádějí normy, které určují výrobcům celkové množství emisí jednotlivých látek, které 

vyrobená vozidla vypustí do ovzduší. Tyto předpisy nutí firmy vyrábět vozidla, jež jsou 

ekologicky více šetrná. 

Tato práce je zaměřena na snižování emisí pomocí matematického modelování  

a použití biopaliv.  

Model vytvořený v této práci je uplatnitelný pro dopravu v libovolném regionu. Dokáže 

optimalizovat dopravu výběrem optimálních tras linek hromadné dopravy. Lepším řešením by 

bylo, kdyby samotný model uměl vytvořit trasy linek. V současné době není znám 

matematický model, který by uměl linky vytvářet.   

V blízké budoucnosti bude matematické modelování více pronikat do dopravy  

a v těch stávajících se budou stále rozvíjet. Například v dnešní době nejsou definovány 

matematické modely, které umí tvořit trasy linek (ne vybírat) hromadné dopravy. Některé 

jeho výsledky nejsou na první pohled zřejmé a projeví se až v delším časovém horizontu.  

Použitím mnou navrženého nového rozložení linek městské hromadné dopravy v Jihlavě 

se v době přepravní špičky vypustí do ovzduší o 143,5 g méně škodlivých emisí za hodinu.  

Používání alternativních paliv má dvojí význam. První je snížení množství vypouštěných 

emisí škodlivých látek do ovzduší. Druhým přínosem při používání alternativních paliv  

je snížení závislosti na fosilních palivech.  
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7 Seznam příloh 

A. CD medium.  

B. Mapa linek MHD Jihlava.  

C. Graf sítě. 

D. Intenzity (požadavky) cestujících. 

E. Matice a. 


