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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomová práce se zabývá zavedením autobusů na CNG do vozového parku 

Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s. Jsou navrženy a porovnávány 

jednotlivé možné varianty, pro něž byl vytvořen výpočetní model, který předpovídá 

ekonomické a provozní ukazatele v letech 2013 - 2024.  

 Nedílnou součástí práce je zhodnocení jednotlivých variant a návrh na zlepšení 

prosperity Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s. doporučením jedné 

z nejvýhodnějších alternativ. 

 

Klíčová slova: Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., městská hromadná 

doprava, CNG, výpočetní model. 

 

 

THESIS ANOTATION 

This thesis deals with the introduction of CNG buses 

in the vehicle fleet of  „Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova“ a.s. (Public city 

transportation company). Suggest and compare each of the possible options, which 

were created by a  computer model, that predicts the economic and operational indicators 

in the years 2013-2024. 

A Substantial part of this work is an evaluation of each variant and suggests ways 

to improve the prosperity of the joint-stock company „Dopravní podnik měst Chomutova 

a Jirkova“ a.s. and recommends  more advantageous alternatives. 

 

Key words: Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s, public city transportation, 

CNG, computer model. 
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Seznam použitých zkratek 

ABUS  autobusová doprava 

Ad Blue vodný roztok močoviny 

a.s.  akciová společnost 

aut.  automatickou 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CNG  stlačený zemní plyn (Compressed Natural Gas) 

CO  oxid uhelnatý  

č.   číslo 

ČR  Česká republika 

ČSN  Česká státní norma 

DPCHJ Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova 

DPH  daň z přidané hodnoty 
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EU  Evropská unie 

GŘ  generální ředitel 

HDO  hala denního ošetření 

hod.  hodina 

ISO  Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for  

  Standardization) 

IT  informační technologie 

Kč  koruna česká 

kg  kilogram 

KLOUB autobus / trolejbus délky 18 metrů 

kumul.  kumulativně 

l  litr 

LaZD  linková a zájezdová doprava 

LPG   zkapalněný zemní plyn (Liquefied Petroleum Gas) 

m  metr 

mech.  mechanickou 

MHD  městská hromadná doprava 

mil.  milion  
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MPa  megapascal 

MTZ  materiálně technické zásobování  

např.  například 

NOx  oxidy dusíku 

odst.   odstavec 

PAU  polyaromatické uhlovodíky 

PHM   pohonné hmoty 

PM  Particulate Matters – pevné částice 

Prov.  provozní  

Sb.   sbírka 

SO2  oxid siřičitý 

SOLO  autobus / trolejbus délky 12 metrů 

SROP  Společný regionální operační program 

TDG   technické doporučení GAS 

TBUS  trolejbusová doprava 

tis.  tisíc 

tj.  to je 
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1 Úvod, cíl práce 

Využití alternativních pohonných hmot v dopravě je v současné době věnována 

intenzivní pozornost. K znečišťování ovzduší přispívá velkou mírou automobilová doprava 

a průmyslový rozvoj. Jednotlivé složky výfukových plynů urychlují tvorbu troposférického 

ozonu, což má za následek zhoršování klimatu planety Země. S ohledem na tyto 

skutečnosti byly v Evropě na počátku 90. let navrženy emisní limity pro motorová vozidla 

a následně i požadavky na kvalitu klasických kapalných motorových paliv. 

Celosvětovou tendencí v oblasti dopravy ve městech se stalo odklánění či redukování 

dopravy mimo centra měst. Pokud však má být zajištěna dopravní obslužnost 

v redukovaných lokalitách, je třeba zvolit způsob přepravy občanů v rámci těchto lokalit. 

Jedním z možných řešení je efektivní využívání městské hromadné dopravy (dále jen 

MHD) s využitím alternativních paliv pro její provoz.  

Hlavním důvodem pro využívání alternativních paliv v MHD jsou ekologické 

a ekonomické důvody. Eliminace využití standardních paliv představuje menší zátěž 

pro ovzduší z hlediska emisí skleníkových plynů i anorganických a organických škodlivin. 

Dosud nejvíce využívanými alternativními pohonnými palivy v automobilové dopravě jsou 

plynná paliva, především zkapalněný propan-butan, ale také stlačený zemní plyn (dále jen 

CNG), která vycházejí nejpříznivěji, a to jak z hlediska ekologie, tak i ekonomiky.  

Téma diplomové práce jsem zvolila s ohledem na osobní zájem o ekologii a dopravu 

v regionu, ve kterém žiji a pracuji. Jedním z dalších hlavních důvodů je má osobní velmi 

úzká spolupráce s Dopravním podnikem měst Chomutova a Jirkova a.s. (dále jen DPCHJ 

a.s.) v rámci svého zaměstnání.  

Cílem mé diplomové práce je vytvořit a vyhodnotit varianty řešení zavedení 

autobusů na CNG a dále doporučit správný směr přechodu MHD DPCHJ a.s. na provoz 

s využitím CNG. 

První část diplomové práce je zaměřena na analýzu MHD DPCHJ a.s. Obsahuje 

základní údaje o DPCHJ a.s. a průřez historií MHD. Nedílnou součástí je analýza 

současného stavu MHD. Druhá část práce se věnuje vymezení pojmů a teorii v oblasti 

CNG. Ve třetí části popisuji jednotlivé zvolené varianty pro zavedení CNG do MHD 

DPCHJ a.s. Dále tato část obsahuje prezentaci výpočetního modelu k jednotlivým 

variantám. V poslední části je pozornost zaměřena na rozbor navržených variant, které 

posuzuji z hlediska jejich finančních úspor. 
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2 Analýza městské hromadné dopravy 

 Kapitola je věnována základní charakteristice DPCHJ a.s. a MHD ve městech 

Chomutov a Jirkov. 

2.1 Základní informace o DPCHJ a.s. 

„DPCHJ a.s. byl založen bez výzvy k upisování akcií a v souladu s § 172 odst. 1, 2 

obchodního zákoníku“. Akciová společnost byla založena zakladatelskou smlouvou 

a vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 25. března 1996 na dobu neurčitou. 

Při vzniku společnosti se zakladatelé rozhodli, že kromě plného názvu společnosti bude 

užívána také zkratka obchodního jména DPCHJ a.s. [2] 

Společnost provozuje předmět podnikání od 1. 7. 1996 s majetkem města Chomutova 

a majetkem města Jirkova na základě uzavřených smluv. 

Předmětem podnikání jsou následující obory činnosti: 

 provoz drážní dopravy městskou trolejbusovou dopravou na území měst 

Chomutova a Jirkova; 

 opravy motorových vozidel; 

 výroba, instalace a opravy výstroje elektrických trakčních vozidel; 

 provoz mycí linky; 

 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; 

 silniční motorová doprava osobní; 

 provozování cestovní agentury (letní a zimní rekreační doprava); 

 technické činnosti v dopravě; 

 údržba motorových vozidel a jejich příslušenství; 

 pronájem reklamních ploch [4]. 

Hlavním úkolem společnosti je přeprava cestujících na linkách městské hromadné 

dopravy jak trolejbusy, tak autobusy a zajišťování dopravní obslužnosti ve městech 

Chomutově a Jirkově a jim přidružených obcích [3]. 

Základní kapitál společnosti je rozvržen na 22 117 kmenových akcií o jmenovité 

hodnotě 5 000 Kč na jednu akcii, znějících na jméno, v listinné podobě. Vklad statutárního 

města Chomutova činil 93 060 000 Kč a města Jirkova 17 525 000 Kč, celkem 

110 585 000 Kč. Statutární město Chomutov vlastní 18 612 akcií a město Jirkov 

3 505 akcií. 
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Akcie společnosti nejsou registrovanými cennými papíry ve smyslu zákona 

č. 519/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění, a jsou neomezeně převoditelné. 

„Společnost vede seznam akcionářů majících akcie na jméno“ [2]. 

Společnost je členěna na hospodářská střediska dopravy, údržby, mycí linky 

a režijní. Základními středisky společnosti jsou městská hromadná autobusová doprava, 

městská hromadná trolejbusová doprava, linková autobusová doprava [5]. Organizační 

struktura společnosti je uvedena v příloze 1. 

V čele podniku stojí generální ředitel, který se ze své činnosti zodpovídá 

představenstvu a dozorčí radě. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. 

Od 1. 9. 2010 uvedl DPCHJ a.s. do provozu nový odbavovací systém od firmy 

EMTEST. Nově dochází ke způsobu odbavení cestujících systémem „check in – check 

out“ („přihlaš se – odhlaš se“) s využitím bezkontaktní čipové karty Bus karta, která 

funguje ve formě elektronické peněženky a elektronického časového kupónu. V rámci 

tohoto systému bylo v roce 2011 zavedeno spravedlivější jízdné dle ujeté vzdálenosti. 

Zároveň byly v MHD zavedeny papírové jízdenky pro jednorázové jízdy za hotovost. 

Od roku 2009 je společnost držitelem certifikátu systému managementu jakosti 

ČSN EN ISO 9001:2009 pro městskou hromadnou a veřejnou linkovou dopravu osob. 

2.2 Městská hromadná doprava DPCHJ a.s.1 

S dopravou ve městě Chomutově souvisí již samotný název města, který je odvozen 

od slova „chomútné“, což znamenalo druh cla za průjezd tímto městem. Toto potvrzuje, 

jaký význam a vliv měla doprava na život ve městě již ve 13. století [1]. 

Historie MHD ve městech Chomutov a Jirkov sahá do počátku 20. století, kdy 

pro přepravu v Chomutově sloužila dostavníková přeprava. Od roku 1927 se datují první 

zmínky o městské autobusové lince. Od této doby uplynulo mnoho času, za který došlo 

k výraznému posunu. Významným rokem pro MHD měst Chomutova a Jirkova se stal rok 

1992, kdy se rozhodlo o výstavbě trolejbusové dopravy. Tento krok byl učiněn zejména 

z důvodu výstavby nových sídlišť směrem k Jirkovu, kdy autobusová doprava již kapacitně 

nestačila přepravovat všechny cestující z oblasti nově vznikajících sídlišť. K zahájení 

trolejbusové dopravy došlo v roce 1996. Završením celého projektu bylo založení nového 

provozovatele DPCHJ a.s. [1]. 

                                                 
1
 Pramen: [Výroční zpráva Sdružení dopravních podniků za rok 2010 + interní informace DPCHJ a.s.] 
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MHD slouží k zajišťování veřejné přepravy osob v rámci obsluhovaného území měst 

a obcí. Všeobecně rozlišujeme tři základní dopravní trakce, a to:  

 autobusová doprava;  

 trolejbusová doprava;  

 tramvajová doprava. 

MHD je zajišťována v závazku veřejné služby pro jednotlivé objednatele, kterými 

jsou výhradně města a obce. MHD je ve městech Chomutov a Jirkov zajišťována 

autobusovou a trolejbusovou dopravou. Specifikem je obslužnost souměstí
2
 vzájemně 

propojeným páteřním koridorem vybaveným vrchní trakcí pro provoz trolejbusů. 

Obslužnost je dále rozšířena na přilehlé obce, které jsou propojeny autobusovými linkami 

se souměstím.  

V současné době se portfolio linek MHD ve městech Chomutov a Jirkov skládá z 15 

linek obsluhovaných autobusovou dopravou o celkové délce 125,8 km a 7 linek 

obsluhovaných trolejbusovou dopravou o celkové délce 64,8 km. I přes nepoměr 

rozložení linek má trolejbusová doprava pro obyvatele stále význam, což se odráží 

i v celkových počtech přepravených osob a objemů tržeb (viz tabulka 4). Toto je dáno 

vhodně zvolenou strategií využití trolejbusové dopravy, která obsluhuje území sídlišť 

s nejvyšší  četností obyvatel. Celkový počet 22 linek je v současné době 

obsluhován 29 autobusy a 20 trolejbusy. Důležitou součástí vozového parku je využití 

nízkopodlažních vozů umožňujících přepravu osob s tělesným hendikepem. Tyto vozy jsou 

převážně nasazovány na linky směřující k zdravotnickým zařízením. Přehled využívaných 

autobusů a trolejbusů v jednotlivých letech je uveden v tabulce 1.  

Tabulka 1 - Přehled autobusů a trolejbusů v [ks] za období 2006 - 2010 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

MHD autobusy  32 32 36 31 31 

Trolejbusy  30 30 29 27 25 

Pramen [vlastní zpracování + interní informace DPCHJ a.s.] 

Do vozového parku se investuje podle reálných ekonomických možností podniku 

s využitím dotačních titulů. Výše investic a dotací je uvedena v tabulce 2.  

                                                 
2
 Konurbace neboli souměstí je několik měst, velkoměst nebo aglomerací srostlých v jednu souvisle 

zastavěnou plochu [http://cs.wikipedia.org/wiki/Soum%C4%9Bst%C3%AD] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velkom%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aglomerace
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V době zahájení trolejbusové dopravy bylo pořízeno 24 trolejbusů, které byly 

užívány beze změny 10 let. Tato skutečnost přispěla k tomu, že v roce 2006 byl realizován 

projekt zaměřený na modernizaci MHD. V roce 2006 bylo pořízeno z dotace EU SROP                 

5 nízkopodlažních trolejbusů značky Trollino a 4 nízkopodlažní autobusy značky 

Solaris. Další nízkopodlažní autobus značky Solaris byl zakoupen ze zdrojů společnosti 

se spoluúčastí Ministerstva dopravy České republiky a statutárního města Chomutova. 

V roce 2006 bylo investováno do obnovy vozového parku celkem 55 700 000 Kč 

(viz  tabulka 2).  

V roce 2008 bylo snahou vedení společnosti pokračovat v modernizaci vozového 

parku MHD, která byla v roce 2007 pozastavena z důvodu upřednostnění radikální 

obnovy autobusů linkové dopravy. V roce 2008 se nakoupily 2 autobusy, které byly 

financovány z vlastních zdrojů společnosti a za přispění dotace z Ministerstva dopravy 

České republiky v rámci Programu obnovy vozidel veřejné autobusové dopravy. Investiční 

podíl akcionáře, pro tento nákup, činil 0,5 mil. Kč. Do vozového parku bylo investováno 

celkem 13 400 000 Kč. 

V roce 2009 vedení společnosti přijalo střednědobou strategii každoroční výměny 

minimálně 3 starých autobusů za nové. Na střednědobou koncepci navazuje i analýza 

CNG. Na základě tohoto rozhodnutí byly nakoupeny 3 nové autobusy, z toho 1 kloubový 

a 2 SOLO. Zároveň se poprvé od zavedení trolejbusové dopravy pořídil kloubový trolejbus 

značky Škoda 25 Tr Irisbus. Investice byly hrazeny z prostředků EU a  příspěvku státu. 

Investiční náklady činily celkem 28 800 000 Kč.  

V roce 2010 společnost pokračovala ve stanovené strategii a zakoupila 3 nové 

autobusy značky Iveco, z toho dva klasické a jeden kloubový, přičemž financování 

autobusů bylo z vlastních zdrojů a za přispění státní dotace. Celkové investice do nákupu 

vozidel činily 15 500 000 Kč. 

V současnosti je více než polovina trolejbusů na hranici životnosti. Stáří trakčního 

vedení a vozového parku generuje vysoké náklady na údržbu a generální opravy vozidel 

a  rovněž odliv cestujících, kteří požadují vyšší komfort MHD. U autobusů probíhá plynulá 

a postupná obnova vozového parku. 
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Tabulka 2 - Investice do obnovy vozového parku – nákup vozidel [mil. Kč] 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

INVESTICE 55,7 0,0 13,4 28,8 15,5 

Ostatní zdroje 30,4 0,0 0,0 24,7 0,0 

Vlastní zdroje 3,0 0,0 9,8 0,0 12,7 

Příspěvek státu 2,3 0,0 3,1 4,1 2,8 

Příspěvek měst 20,0 0,0 0,5 0,0 0,0 

Pramen [Výroční zpráva za rok 2010 Sdružení dopravních podniků] 

MHD je neustále optimalizována pečlivým monitoringem přepravní sítě 

a pravidelnými dopravními průzkumy, jejichž podstatou je sledování obsazenosti spojů 

jednotlivých linek. Od roku 2008 dopravní výkony stále klesají, což je patrné z tabulky 

3. Klesající trend zapříčinily dva hlavní důvody, a to nástup nového managementu v roce 

2007, který začal prosazovat zefektivnění provozu všech linek MHD a optimalizace 

přepravní sítě v témže roce poradenskou firmou Czech Consult. Dalším důvodem byla 

malá vytíženost některých linek a nutné redukce v nákladové oblasti. Efektivita provozu je 

dána srovnáním reálných ekonomických možností podniku, přepravní kapacity 

a dopravního výkonu s poptávkou cestujících. Jedním z kritérií pro posouzení výkonnosti 

MHD je tzv. prokazatelná ztráta (zjednodušeně rozdíl mezi náklady a výnosy), kterou 

dopravce propočítává na jednotlivé linky, a kterou hradí objednatelé dopravy (dotčená 

města a obce). 

Tabulka 3 - Dopravní výkony v tisících vozových kilometrech 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2006 - 2010 

Trolejbusy 1016 1116 946 857 780 236 

Autobusy 1454 1558 1494 1281 1281 173 

CELKEM 2470 2674 2440 2138 2061 409 

Pramen [Výroční zpráva za rok 2010 Sdružení dopravních podniků] 

Z tabulky 4 je patrné, že tržby z MHD mají kolísavý charakter a počet 

přepravovaných osob se od roku 2008 podstatně snižuje. Souvisí to  hlavně s redukcí 

dopravních výkonů převážně u trolejbusů a nástupem hospodářské krize. Avšak údaje 

za období let 2006 - 2008 nemusí být zcela důvěryhodné, neboť dopravce neměl 

k dispozici nový odbavovací systém, který provádí statistiky s  větší přesností. 
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Tabulka 4 - Přepravené osoby a tržby z MHD  

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 

Přepravené osoby [tis. osob] 15 945 16 208 14 276 10 830 8 817 

Tržby [tis. Kč] 61 760 60 819 61 116 60 362 56 443 

Pramen [Výroční zpráva za rok 2010 Sdružení dopravních podniků] 

 V průběhu let 2006 – 2011 docházelo ke změnám sazeb jízdného MHD, především 

díky zvyšování spodní sazby DPH a cen nafty a elektřiny. Tyto faktory vedly 

k postupnému zvyšování jízdného, což dokumentuje tabulka uvedená v příloze 2. 

Výjimkou byl pokles ceny občanských kupónů, během roku 2008, v reakci na snížený 

zájem cestujících o tento produkt a vzhledem k cíli dopravce získat zpět své cestující. 

  Důležitými položkami v hospodaření dopravního podniku jsou spotřeba nafty 

v provozu autobusů a spotřeba trakční elektřiny v provozu trolejbusů. 

Porovnání průměrných spotřeb PHM v letech 2006 – 2011 u autobusů MHD je 

uvedeno v tabulce 5, z něhož je zřejmý stálý nárůst této spotřeby. Hlavními příčinami 

tohoto jevu je jednak zahájení modernizace vozového parku, a dále častější vytížení 

kloubových autobusů. Růst spotřeby u nových vozů způsobují ekologické motory řady 

Euro 4, Euro 5 (s nutností přidávat do pohonné směsi močovinu, tzv. Ad Blue) a též 

automatické převodovky, jejichž montáž do nových autobusů je v podstatě dnes již 

samozřejmostí.   

Tabulka 5 - Vývoj spotřeby PHM u MHD 

Rok 
2006 

[l/100km] 

2006 – 2007 

[%] 
2007 

[l/100km] 

2007 – 2008 

[%] 
2008 

[l/100km] 

2008 – 2009 

[%] 

Spotřeba 

PHM 
39,02 0,15 39,08 4,50 40,84 1,03 

Roky 
2009 

[l/100km] 

2009 – 2010 

[%] 
2010 

[l/100km] 

2010 – 2011 

[%] 
2011 

[l/100km] 
 

Spotřeba 

PHM 
41,26 4,60 43,16 0,44 43,35 

 

Pramen [vlastní zpracování + interní informace DPCHJ a.s.] 

Porovnání spotřeby trakční energie za období let 2006 – 20011 je uvedeno 

v tabulce 6. 

 



 
 

Jitka Skalická: Využití CNG v Dopravním podniku města Chomutova a Jirkova a.s. 

 

 
 2012                                                                                                                                                                                        8 

 

Tabulka 6 - Vývoj spotřeby trakční energie  

Rok 
2006  

[kWh/km] 
2006 – 2007 

[%] 
2007  

[kWh/km] 
2007 – 2008 

[%] 
2008  

[kWh/km] 
2008 – 2009 

[%] 

Trakční 

energie 
4,26 -13,15 3,70 7,03 3,96 3,03 

Roky 
2009 

[kWh/km]  
2009 – 2010 

[%] 
2010 

[kWh/km] 
2010 – 2011 

[%] 
2011 

[kWh/km] 
 

Trakční  

energie 
4,08 6,13 4,33 -1,85 4,25  

Pramen [vlastní zpracování + interní informace DPCHJ a.s.] 

Z tabulky 6 vyplývá, že od roku 2007 se spotřeba trakční energie zvyšuje. Z tohoto 

důvodu DPCHJ a.s. provedl další opatření vedoucí ke snížení této spotřeby formou 

montáže regulačního prvku v systému topení trolejbusů. Vliv na spotřebu má také 

venkovní teplota, která ovlivňuje spotřebu PHM a trakční energie hlavně v zimních 

měsících. Tato spotřeba se zvyšuje v důsledku vytápění autobusů a trolejbusů.  

V trolejbusové dopravě se jeví jako podstatnou úsporou ovlivnitelnou samotným 

řidičem vypínání hlavního vypínače při odstávkách trolejbusu mezi jízdou na jednotlivých 

linkách. 
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3 Základní pojmy v oblasti CNG 

 CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn, který je využíván k výrobě tepelné 

a  elektrické energie. 

3.1 Zemní plyn 

  Zemní plyn byl poprvé použit v Ottově spalovacím motoru v roce 1872. Bylo 

zjištěno, že plyn má pro pohon motorových vozidel vynikající vlastnosti. V MHD byl plyn 

poprvé použit pro pohon tramvají, které jezdily na stlačený svítiplyn. V České republice 

se stlačený zemní plyn začal uplatňovat jako pohonná hmota od roku 1981 [11]. 

 Zemní plyn je přírodní směs plynných uhlovodíků s převažujícím podílem metanu 

a proměnlivým množstvím neuhlovodíkových, především inertních, plynů [6]. Je 

nejedovatý, hořlavý, výbušný bez barvy a zápachu. Zemní plyn se používá jako motorové 

palivo ve spalovacích motorech, benzínových nebo přímo plynových. Lze ho využívat 

ve formě stlačeného plynu - CNG (tlak 200 barů) nebo ve zkapalněné formě - LPG 

(při teplotě -162 °C). Ve světě v současnosti z obou forem převažuje využívání CNG [11].  

 Do České republiky se zemní plyn distribuuje především tranzitním plynovodem 

z Ruska (cca 75 %), zbytek je dopravován z Norska [6]. 

3.2 CNG stanice 

 „Zemní plyn z plynovodní sítě se v plnicích stanicích zemního plynu pomocí 

kompresoru stlačuje na tlak 20 - 30 MPa“. Stlačený zemní plyn CNG je skladován 

v tlakových zásobnících, vzájemně propojených. Z tlakových zásobníků se stlačený zemní 

plyn plní prostřednictvím výdejního stojanu do tlakové nádoby ve vozidle. „Plnicí 

konektor hadice výdejního stojanu se připojí pomocí rychloupínacího systému na plnicí 

ventil vozidla. Podle způsobu plnění jsou používány dva typy stanic, a to pro rychlé 

a pomalé plnění“. U Stanic pro rychlé plnění je doba plnění vozidla srovnatelná 

s čerpáním kapalných pohonných hmot (3 - 5 minut). Stanice pro pomalé plnění 

se využívají pro vozy soukromých uživatelů a v menších firmách. Plnění trvá 5 - 8 hodin 

[6]. 

V současné době je v ČR 36 veřejných CNG stanic a jejich počet rychle roste. 

Do roku 2020 se očekává nárůst na 300 - 400 stanic [13].  
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Soustava CNG stanice má následující základní komponenty: 

1. přípojka plynu; 

2. expanzní nádoba; 

3. kompresor; 

4. sušička plynu; 

5. zásobník plynu; 

6. výdejní stojan [6].  

Obrázek 1 - Schéma stanice pro rychlé plnění CNG 

 

Pramen [6] 

3.3 Technologie CNG ve vozidlech 

 „Tlakové (20 MPa) plnění vozidel u CNG plnicích stanic se provádí prostřednictvím 

plnicího ventilu. Palivovou nádrží CNG je plynová tlaková nádoba, většinou ocelová, 

ale stále více se prosazují i vylehčené nádoby kompozitní“. U autobusů bývá tlaková 

nádoba umístěna v zavazadlovém prostoru nebo na střeše u nízkopodlažních autobusů. 

Při jízdě se CNG prostřednictvím vysokotlakého plynového potrubí dostává 

do vysokotlakého regulátoru, kde dochází k redukci tlaku plynu na potřebný provozní 

tlak. Pomocí palivové lišty se zemní plyn přivádí od regulátoru plynu k jednotlivým 

vstřikovačům, které zajišťují vstřikování plynu do jednotlivých válců. Elektronická část 

plynové zástavby – řídící jednotka a emulátor (přerušovač vstřiku) slouží 

ke správnému provozu vozidla na zemní plyn a řídí dávkování plynu. Na přístrojové desce 

je umístěn ukazatel množství plynu [6]. 
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3.4 Výhody CNG 

 Mezi významné výhody provozování vozů na CNG patří: 

 „úspora na provozních nákladech; 

 nejlevnější pohonná hmota; 

 dlouhodobě garantována z důvodu minimální výše spotřební daně; 

 od roku 2009 nulová sazba silniční daně; 

 ekologický provoz; 

 dostupná pořizovací cena;  

 pohonná hmota preferovaná Evropskou unií“ [12]. 

 

Výhody CNG z hlediska bezpečnosti jsou následující: 

  „vozidla na zemní plyn jsou bezpečnější než vozidla používající benzín, naftu nebo 

LPG. Tento fakt vyplývá z fyzikálních vlastností zemního plynu, technického 

zabezpečení i ze zkušeností z dlouhodobého provozu; 

 zemní plyn je, oproti kapalným palivům (benzínu, naftě, LPG), lehčí než vzduch; 

 teplota vzplanutí i vznícení u zemního plynu je oproti benzínu mnohonásobně 

vyšší; 

 silnostěnné plynové tlakové nádoby, vyráběné z oceli nebo kompozitních 

materiálů, jsou bezpečnější než tenkostěnné nádrže na kapalné pohonné hmoty. 

Tlakové nádoby procházejí řadou zkoušek mnohem přísnějších oproti zkouškám 

nádrží kapalných paliv“ [11]; 

 zemní plyn má nejpříznivější mez výbušnosti ve směsi se vzduchem ze všech 

pohonných hmot;  

 bezpečná pohonná hmota. CNG podléhá přísným standardům, při nehodě plyn 

kontrolovaně unikne do atmosféry; 

 nemožnost krádeže paliva (nelze ho z nádrže vyčerpat jako naftu) [7]. 

 

Výhody CNG z hlediska ekologie jsou následující: 

 „výrazné snížení emisí pevných částic (PM – Particulate Matters), které jsou 

u naftových motorů považovány z důvodu mutagenních a karcinogenních účinků 

za  nejzávažnější; 
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 kouřivost vznětových motorů je u plynových pohonů prakticky eliminována; 

 snížení dalších dnes sledovaných složek emisí – oxidů dusíku NOx a emisí oxidu 

uhelnatého CO; 

 snížení emisí oxidu uhličitého (skleníkového plynu) cca o 10 - 15 %; 

 výrazné snížení nemetanových, aromatických a polyaromatických uhlovodíků 

(PAU), aldehydů; 

 snížení tvorby ozónu v atmosféře nad zemí, který způsobuje tzv. „letní smog“; 

 spaliny z motorů na zemní plyn neobsahují oxid siřičitý (SO2); 

 do zemního plynu se nepřidávají aditiva a karcinogenní přísady; 

 plynové motory mají tišší chod, úroveň hluku plynových autobusů oproti naftovým 

je díky „měkčímu“ spalování nižší o 50 % vně vozidel, o  60 až 70  %  uvnitř 

vozidel; 

 při tankování nevznikají žádné ztráty paliva (odpařování nafty); 

 nemožnost kontaminace půdy v důsledku úniku nafty na silnici, v garáži“ [8]. 

3.5 Negativa CNG 

 Zavedení CNG také obnáší určitá následující negativa
3
: 

 vysoká počáteční investice na plnění; 

 vysoké pořizovací náklady - nový autobus na CNG stojí více než na klasické 

palivo; 

 zvýšené náklady na servis; 

 přísnější bezpečnostní kritéria (garážování, servis); 

 menší užitná hodnota při následném prodeji autobusu; 

 kratší dojezd, který je závislý od počtu tlakových nádob - větší počet nádob snižuje 

obsaditelnost autobusu; 

 řídká síť plnicích stanic, která však nemá vliv v případě pořízení vlastní plnicí 

stanice. 

                                                 
3
 Pramen [DPCHJ a.s.] 
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3.6 Ekonomika CNG 

 CNG je nejlevnější pohonnou hmotou v České republice. Provozní náklady na palivo 

jsou ve srovnání s benzínem zhruba poloviční, s naftou činí úspora cca 35 %. Cenový 

rozdíl je dán stabilizací spotřební daně na CNG ve výši 0 Kč pro rok 2011 s postupným 

nárůstem na 3,40 Kč v roce 2020, jak je uvedeno v grafu 1 (u litru benzínu činí spotřební 

daň cca 13 Kč u nafty cca 10 Kč). Vozy na CNG jsou zcela osvobozeny od silniční daně. 

CNG je však výhodný zejména u vozidel s vyšším počtem ujetých kilometrů za rok [9]. 

V současnosti lze zaznamenat 30% meziroční nárůst spotřeby CNG v ČR. Pozitivem také 

je, že plynárenské společnosti působící v ČR se zavázaly do roku 2020 zprovoznit 

100 veřejných plnících stanic CNG podél hlavních silničních tahů přes ČR.  

Cena za 1 m
3
 CNG je v rozmezí 17 - 18 Kč. Udává se ale i  cena za 1 kg CNG, 

což je 24 - 25 Kč. Toto odpovídá 1,4 m
3
 CNG [9]. 

Graf 1 - Vývoj spotřební daně CNG v ČR 

 

Pramen [http://www.ngva.cz/cz/page/co-je-cng, vlastní zpracování] 

3.7 Legislativa k CNG 

Mezi hlavní legislativní nástroje k CNG lze zařadit následující zákony, vyhlášky, 

normativní dokumenty a předpisy. 

Zákon č. 311/2006 Sb. o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot - 

upravuje požadavky na složení a jakost pohonných hmot a sledování a monitorování 

0
,5

0
 

0
,5

0
 

1
,0

0
 

1
,0

0
 

1
,0

0
 

2
,0

0
 

2
,0

0
 

3
,4

0 

3
,4

0
 

3
,4

0
 

3
,4

0
 

3
,4

0
 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

v
ý
še

 d
an

ě 
[k

č/
l]

 

období [roky] 



 
 

Jitka Skalická: Využití CNG v Dopravním podniku města Chomutova a Jirkova a.s. 

 

 
 2012                                                                                                                                                                                        14 

 

složení a jakosti prodávaných pohonných hmot, prodej a výdej pohonných hmot, evidenci 

čerpacích stanic pohonných hmot.  

Vyhláška č. 341/2002 upravuje provoz CNG vozidel. Technická nezpůsobilost plynového 

zařízení je řešena v § 20. 

Vyhláška č. 23/2008 řeší vybavení garáží pro parkování CNG vozidel, vybavení servisu 

nebo opravny CNG vozidel. 

Zákon č. 16/1993 Sb. o dani silniční (CNG se týká § 3 odst. f); nulová sazba daně 

pro vozy s CNG pohonem s největší povolenou hmotností do 12 tun.  

Normativní dokumenty a předpisy  

TDG 304 02 - Plnicí stanice CNG pro motorová vozidla, technické požadavky, zkoušení, 

provoz, odborná způsobilost obsluhovatelů a kontrola provozu. 

TDG 982 01 - Vybavení garáže, servisu, opravny a jiných prostor pro vozidla na CNG. 

TDG 982 02 - Podmínky provozu, oprav, údržby a kontrol vozidel na CNG, odborná 

způsobilost. 

TDG 982 03 - Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonem na zemní plyn, požadavky 

na provedení, instalaci a provoz, odborná způsobilost uživatele. 

Předpis č. 110 - Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů - vztahuje se 

na zkoušení a schvalování typu konstrukčních částí motorových vozidel používajících 

CNG ve svém pohonném systému a typu vozidel z hlediska montáže homologovaných 

konstrukčních částí pro použití CNG k jejich pohonu. 

Předpis č. 115 - Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů - řešící 

problematiku dodatečné montáže CNG. 

Jakostní standardy zemního plynu stanovuje ČSN 38 6110. 

Zpracovává se nová norma ČSN 6+5 6517 pro kvalitu CNG [10]. 
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4 Návrh variantního řešení zavedení autobusů na CNG 

Na základě současného stavu vozového parku DPCHJ a.s. je možné vytvořit 

3 varianty generující různá řešení výhledu vedoucího k úsporám v provozu vozového 

parku. Pro možnost porovnání variant, jsem vytvořila výpočetní model, který předpovídá 

ekonomické a provozní ukazatele v letech 2013 - 2024, tj. od prvního až do dvanáctého 

uzavřeného roku od spuštění provozu CNG. 

4.1 Výpočetní model 

Výpočetní model pro hodnocení jednotlivých variant jsem vytvořila v prostředí 

MS Office 2007 v programu Excel 2007. Každý z modelů se skládá ze tří částí. Tyto části 

jsou umístěny na jednotlivých listech daného sešitu. Jedná se o listy: 

 vstupních dat; 

 pomocných výpočtů; 

 výstupních dat. 

4.1.1 List vstupních dat 

List vstupních dat slouží k zadávání hodnot, které jsou u modelů jednotlivých variant 

přejímány ze statistik, plánů, predikcí či úvah vycházejících z chodu společnosti a znalostí 

problematiky CNG. Část vstupních dat obsahuje následující položky: 

1) cena plnicí stanice CNG - slouží pro zadání pořizovací ceny CNG plnicí stanice 

bez DPH. Cena je rozložena do dvou etap. Tento krok jsem zvolila z důvodu 

postupného pořizování CNG autobusů. Není nutné investovat plnou částku 

v prvotním pořízení, neboť CNG plnicí stanice jsou modulární. V první etapě bude 

pořízena technologie zajišťující provoz maximálně 10 CNG autobusů. V druhé 

etapě dojde k rozšíření CNG plnící stanice na požadovanou kapacitu a k pořízení 

redundantního kompresoru. V rámci jednotlivých etap je dále cena rozdělena dle 

charakteru majetku - doby odpisu na cenu movitého a nemovitého majetku. 

Součástí je pole pro zadání doby odpisu jednotlivých položek; 

2) cena plynu na vstupu - slouží pro zadání nákupní ceny CNG v jednotlivých letech 

v ceně bez DPH. Jedná se o cenu stanovenou dodavatelem. Hodnota musí být 

zadána v Kč za kg CNG. Hodnota může být indexována na základě predikce vývoje 

ceny komodity; 
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3) režie na stlačení - slouží pro zadání finančního ohodnocení v Kč/kg CNG v ceně 

bez DPH. Tato položka zahrnuje náklady na stlačení CNG, které jsou 

reprezentovány spotřebou elektrické energie užité pro pohon kompresorů 

při stlačení plynu v CNG bankách; 

4) cena servisu plnicí stanice - slouží pro zadání finančního ohodnocení v Kč/kg 

CNG. Jedná se o náklady na údržbu CNG plnicí stanice, kterými jsou pravidelné 

pozáruční prohlídky, výměna dílů běžného opotřebení, maziva aj; 

5) vybavení obslužných prostor - slouží pro zadání pořizovací ceny vybavení 

obslužných prostor v ceně bez DPH. Obslužnými prostory jsou míněny především 

haly denní údržby vozidel a myčka. Tyto prostory je třeba vybavit detektory 

a signalizací úniku plynu. Dále je nutno řešit systém nuceného odtahu 

kontaminovaného vzduchu spouštěného při detekci úniku plynu. Pokud jsou 

prostory vybavené trakcí pro využití trolejbusovou dopravou, je třeba řešit systém 

automatického odpojení napětí trakce při detekci úniku plynu. U této položky je 

dále nutno zadat dobu odpisu movitého majetku; 

6) náběh CNG autobusů, trolejbusů – slouží pro zadání předpokládaného počtu 

pořizovaných vozů v jednotlivých letech rozdělených do kategorií: 

a. autobus SOLO – autobus do 12 metrů délky s naftovým motorem; 

b. autobus KLOUB – autobus kloubový 18 metrů délky s naftovým motorem; 

c. trolejbus SOLO – trolejbus do 12 metrů délky; 

d. trolejbus KLOUB – trolejbus kloubový 18 metrů délky. 

Hodnoty je nutné pro jednotlivé kategorie vozů zadávat v průběhu sledovaných 

roků kumulovaně. 

7) průměrný proběh
4
 - slouží pro zadání předpokládaných průměrných měsíčních 

proběhů jednotlivých kategorií vozů v km; 

8) průměrná spotřeba CNG - přepočítaná hodnota pro jednotlivé kategorie vozu 

vycházející z průměrné spotřeby nafty. Dle vzorce 1 kg/km CNG = 7/6 l/km 

nafty; 

9) navýšení ceny CNG autobusu - slouží pro zadání rozdílu pořizovací ceny v Kč 

bez DPH mezi nákupem jednotlivých kategorií vozů v porovnání s autobusy 

na CNG. Součástí je pole pro zadání doby odpisu jednotlivých kategorií vozu; 

                                                 
4
  Proběh jsou ujeté kilometry určitého vozidla nebo skupiny vozidel za jednotku času [převzato z DPCHJ 

a.s.]. 
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10)  vícenáklady servis CNG BUS - slouží pro zadání vícenákladů spojených 

s provozem vozů na CNG v Kč/km. Hodnota je odvozena na základě kalkulace 

servisních nákladů jednotlivými výrobci CNG autobusů (IVECO, SOLARIS aj.); 

11)  spotřební daň CNG - slouží pro zadání výše spotřební daně pro jednotlivé roky 

sledovaného období v Kč/kg (viz kapitola 3.6); 

12)  cena nafty na vstupu - slouží pro zadání nákupní ceny nafty v jednotlivých letech 

v ceně bez DPH. Jedná se o cenu stanovenou dodavatelem. Hodnota musí být 

zadána v ceně za 1 l nafty. Hodnota může být indexována na základě predikce 

vývoje ceny komodity; 

13)  průměrná spotřeba nafty - slouží pro zadání průměrné spotřeby jednotlivých 

kategorií autobusů s naftovým agregátem v l/100 km. Hodnoty je nutno vždy 

extrapolovat z dat daného dopravce v uplynulých letech; 

14)  průměrná spotřeba trolejbus - slouží pro zadání průměrných nákladů na provoz 

jednotlivých kategorií trolejbusů v Kč/100 km
5
;  

15)  úroky z úvěrů - slouží pro zadání výše úroků z úvěrů v jednotlivých letech 

sledovaného období k pokrytí vícenákladů spojených se zavedením a provozem 

autobusů na CNG snížených o úspory na úrocích z nečerpaných předpokládaných 

úvěrů vlivem zrušení nebo redukování trolejbusové dopravy. 

4.1.2 List pomocných výpočtů 

List pomocných výpočtů slouží pro výpočet hodnot přepočítaných vždy na 1 kg 

CNG pro jednotlivé roky sledovaného období. Výpočetní vzorce jsou uvedeny v příloze 7 

a list pomocných výpočtů v příloze 5. Vzhledem k tomu, že se jedná o citlivé údaje, 

nebudou v diplomové práci zveřejněny. 

Výpočetní tabulka obsahuje: 

 název odepisované položky; 

 celkové roční odpisy - hodnota odpisu dané položky v jednotlivých letech 

sledovaného období. Hodnota je získána podílem hodnoty položky a doby odpisu 

případně kombinací součtu podílů hodnot položek a počtem odepisovaných let 

daných položek; 

                                                 
5
  Z důvodu možnosti porovnání trolejbusové dopravy s ostatními druhy dopravy (nafta, CNG) je tato 

položka udávána v Kč/100 km. 
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 ujeté roční km - hodnota skutečně najetých kilometrů autobusů na CNG 

v jednotlivých letech sledovaného období. Hodnota vychází z počtu využívaných 

CNG autobusů v daném roce a průměrných měsíčních proběhů jednotlivých 

kategorií vozů;  

 spotřeba CNG/rok v kg - hodnota ukazující průměrnou spotřebu CNG v kg 

v jednotlivých letech sledovaného období. Pro výpočet hodnoty je využito součtu 

průměrných spotřeb jednotlivých kategorií vozidel CNG nahrazujících trolejbusy 

a autobusy na naftu. Pro výpočet průměrné spotřeby dané kategorie vozu je využito 

součinu počtu provozovaných vozů v daném období, průměrného proběhu 

a průměrné spotřeby dané kategorie vozů;  

  odpisy na 1 kg CNG - hodnota odpisu dané položky v jednotlivých letech 

sledovaného období. Hodnota je vypočítána podílem celkových ročních odpisů 

a spotřeby CNG/rok v kg. 

4.1.3 List výstupních dat 

List výstupních dat slouží k zobrazení výstupních hodnot modelu. Výstupní hodnoty 

jsou zde interpretovány s ohledem na důležité ukazatele potřebné k vytvoření náhledu 

na danou variantu a k okamžitému vyhodnocení. List výstupních dat se dělí na dvě 

základní části, část úspor/ztrát a investic.  

Část úspor/ztrát zahrnuje: 

1) cena plynu nákup + režie - hodnota zobrazující skutečnou cenu plynu 

v jednotlivých letech sledovaného období. K ceně plynu na vstupu jsou zde 

přičítány ostatní režijní náklady, které zahrnují odpisy jednotlivých položek 

pro daný rok, režii na stlačení, cenu servisu plnicí stanice, spotřební daň 

a vícenáklady na servis CNG autobusů; 

2) porovnání - blok sloužící k vizualizaci úspor/ztrát porovnáním jednotlivých druhů 

pohonů vozidel (CNG, elektrická energie, nafta). Úspora/ztráta je generována 

v Kč/100 km; 

3) úspora/ztráta - hodnota je zobrazována v Kč/rok. Hodnota je součtem úspor /ztrát, 

které jsou vztažené k porovnání provozu autobusů na CNG s provozem autobusů 

na naftu a provozem trolejbusů. Od konečné hodnoty úspor/ztrát je dále odečtená 

položka úroky z úvěru; 
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4) úspora/ztráta kumul. - kumulovaná hodnota úspor/ztrát v jednotlivých letech 

sledovaného období; 

5) úspora/ztráta bez odpisů - jedná se o hodnotu vyjadřující čisté úspory/ztráty bez 

započítání investiční náročnosti projektu. Hodnota zahrnuje pouze provozní 

náklady; 

6) úspora/ztráta bez odpisů kumul. - kumulovaná hodnota úspor/ztrát bez odpisů 

v  jednotlivých letech sledovaného období.  

část investic zahrnuje: 

1) investice CNG - hodnota zahrnující investiční náklady spojené s výstavbou plnící 

stanice CNG, vybavením obslužných prostor, vícenáklady na pořízení CNG 

autobusů za naftové autobusy; 

2) investice CNG kumul. - kumulovaná hodnota investice CNG v jednotlivých letech 

sledovaného období; 

3) investice trolej - hodnota zahrnující investiční náklady spojené s nahrazením 

trolejbusů autobusy CNG. Tyto investiční náklady budou vždy generovány jako 

záporné, tudíž budou vykazovány jako výrazná úspora finančních prostředků, které 

nebudou vynaloženy. K tomuto dochází v důsledku výrazně nižší ceny CNG 

autobusů oproti ceně trolejbusů. Tuto investiční položku je třeba pečlivě vnímat, 

neboť nám výrazně ovlivňuje celou analýzu; 

4) investice trolej kumul. - kumulovaná hodnota investic trolej v jednotlivých letech 

sledovaného období; 

5) investice celkem - položka obsahující součet investic CNG a investic trolej; 

6) investice celkem kumul. - kumulovaná hodnota investic celkem v jednotlivých 

letech sledovaného období. 

4.2 Návrh variant 

Úvaha jednotlivých variant je založena na různých přístupech k řešení problematiky 

trolejbusové dopravy. Jelikož k řešení této problematiky dojde až v roce 2016, můžeme 

říci, že všechny varianty jsou při úvaze spuštění projektu v roce 2013 v prvních třech 

letech totožné. Vývoj variant je vázán na přirozenou obměnu vozového parku a je 

v jednotlivých variantách usměrňován vzhledem k jejich charakteru. Na základě 

doporučení dopravních podniků již provozujících vozy na CNG je ve všech variantách 

uvažována obměna vozového parku v poměru cca 50 % autobusů na CNG a 50 % 
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naftových autobusů. Tento poměr je vhodný s ohledem na zajištění dopravy při možném 

výpadku dodávek CNG nebo závadě na plnící stanici. Dále bude možné snižování 

provozních nákladů DPCHJ a.s. vhodným a operativním nasazováním autobusů dle vývoje 

cen jednotlivých komodit. S ohledem na totožnost variant v prvních třech letech 

od spuštění projektu můžeme konstatovat, že vstupní data budou stejná. Jedná se o tato 

vstupní data: 

1) plnící stanice CNG - bude pořízena ve dvou etapách. V první etapě, která bude 

realizována v prvním roce projektu, dojde k vybudování plničky s kompresorem 

o výkonu cca 250 m
3
/hod., výstavbě zásobníku plynu s kapacitou 5,6 m

3
 vodního 

objemu, plynové přípojky k plničce o délce 120 m, 2 výdejních stojanů, jeden 

pro interní a druhý pro externí tankování a stavební přípravě pro druhou etapu. 

K realizaci druhé etapy dojde ve třetím roce po zahájení projektu. Druhá etapa 

se bude v jednotlivých variantách lišit. V první variantě dojde k pořízení 

druhého redundantního kompresoru o výkonu 250 m
3
/hod. Ve druhé a třetí 

variantě dojde k nákupu redundantního kompresoru o výkonu 500 m
3
/hod. 

a zároveň zvýšení kapacity zásobníku plynu o dalších 5,6 m
3
. 

Cena první etapy bude ve výši 12,3 mil. Kč bez DPH. Tuto cenu je nutné rozdělit 

na základě charakteru dodaného majetku z hlediska odpisů. Nemovitý majetek 

1,8 mil. Kč s dobou odepisování 30 let a movitý majetek 10,5 mil. Kč s dobou 

odepisování 10 let. Odpisy jsou stanoveny na základě charakteru a životnosti 

majetku, jedná se o účetní odpisy. 

Cena druhé etapy bude u první varianty 4,8 mil. Kč bez DPH a u druhé a třetí 

varianty 6,3 mil. Kč bez DPH. Doba odpisu druhé etapy u všech variant je 

stanovena na 10 let; 

2) cena plynu na vstupu pro všechny varianty je stanovená z ceny plynu 1. pololetí 

roku 2011, a to průměrně na hodnotu 8 Kč/kg plynu bez DPH. S indexací ceny 

plynu v následujících letech není kalkulováno; 

3) režie na stlačení plynu je fixně stanovena na 1 Kč bez DPH/kg. Hodnota byla 

stanovena na základě poznatků od provozovatelů CNG autobusů a plnících stanic 

a výrobců plnících stanic; 

4) cena servisu plnicí stanice je fixně stanovena na 1 Kč bez DPH/kg na základě 

studie firmy Bonett Gas Investment, a.s.; 
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5) cena vybavení obslužných prostor vychází ze studie zpracované firmou Bonett 

Gas Investment, a.s. pro DPCHJ a.s. V areálu DPCHJ a.s. jsou obslužnými prostory 

míněny hala denního ošetření (dále jen HDO), myčka a klempírna. Tyto prostory je 

nutné vybavit v rozsahu detekce úniku plynu vhodným provozním a havarijním 

větráním a úpravou elektroinstalace. Z důvodu existence trakčního vedení 

v  prostorách HDO a myčky je nutné instalovat elektrické odpojovače trakce, které 

budou umístěny vně objektů. Cena tohoto vybavení je stanovena na 2,243 mil. Kč 

bez DPH pro HDO, 1,125 mil. Kč bez DPH pro myčku a 0,508 mil. Kč bez DPH 

pro klempírnu. Celkový investiční náklad na vybavení obslužných prostor činí 

3,876 mil. Kč bez DPH. Jelikož se jedná o technologii, tj. movitý majetek, doba 

odpisu je stanovena na 10 let; 

6) náběh CNG autobusů a trolejbusů bude upřesněn v popisu každé z variant;  

7) průměrný proběh je stanoven na základě vyhodnocení provozu vozového parku 

DPCHJ a.s. na: 

o autobus SOLO – 3 970 km/měsíc; 

o autobus KLOUB – 3 498 km/měsíc; 

o trolejbus SOLO – 4 566 km/měsíc; 

o trolejbus KLOUB – 2 718 km/měsíc. 

8) navýšení ceny CNG autobusů bylo stanoveno na základě informací 

od provozovatelů CNG autobusů a ze zkušeností DPCHJ a.s. Hodnota navýšení 

byla stanovena na: 

o autobus SOLO/autobus CNG SOLO 0,8 mil. Kč bez DPH; 

o autobus KLOUB/autobus CNG KLOUB 1,1 mil. Kč bez DPH; 

o trolejbus SOLO/autobus CNG SOLO - 4,1mil. Kč bez DPH
6
; 

o trolejbus KLOUB/autobus CNG KLOUB - 4,6 mil. Kč bez DPH; 

o trolejbus KLOUB/autobus CNG SOLO - 7,4 mil. Kč bez DPH. 

Odpisy těchto položek byly stanoveny na 10 let. 

9) vícenáklady na servis CNG autobusů byly stanoveny na základě údajů 

poskytnutých výrobci autobusů ve výši 0,54 Kč/km. Prostřednictvím DPCHJ a.s. 

byly osloveny společnosti IVECO a SOLARIS; 

                                                 
6
  Hodnoty ukazují na výrazné úspory při pořízení CNG autobusů za trolejbusy. 
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10) hodnoty spotřební daně v jednotlivých sledovaných obdobích jsou zadány dle 

předpokladů vývoje spotřební daně pro CNG; 

11) cena nafty na vstupu je střední hodnotou nákupních cen DPCHJ a.s. za období 

leden - srpen 2011 a je stanovena na 25,81 Kč/l. S indexací ceny nafty 

v  následujících letech není kalkulováno
7
; 

12) průměrná spotřeba autobusů na naftu byla stanovena na základě průměrných 

spotřeb jednotlivých kategorií vozů DPCHJ a.s. v letech 2007 – 2011, viz tabulka 7 

Tabulka 7 - Průměrná spotřeba vozidel v letech 2007 - 2011 

 Typ autobusu 

Průměrná spotřeba na vozidlo 
SOLO autobus 

s mech. 

převodovkou 

SOLO autobus 

s aut. 

převodovkou 

KLOUB 

autobus s aut. 

převodovkou 

2011 41,95 41,05 57,24 

2010 41,24 40,83 54,93 

2009 37,56 40,20 53,29 

2008 37,01 39,93 54,25 

2007 34,65 39,03 53,49 

CELKEM 38,48 40,21 54,64 

Hodnoty použité pro analýzu [l/100 km] 41,00 55,00 

Pramen [DPCHJ a.s.] 

13) průměrné náklady na trolejbus zahrnují vlastní spotřebu elektrické energie, 

údržbu trakce a náklady na servis trolejbusů. Výše nákladů je stanovená na základě 

statistik z 1. pololetí 2011, které byly získány od DPCHJ a.s. Průměrné náklady 

jsou stanoveny u trolejbus SOLO na 941,85 Kč/100 km, a u trolejbus KLOUB 

na 1 269,45 Kč/100 km. 

14) úroky z úvěru budou upřesněny v popisu každé z variant. Hodnoty u jednotlivých 

variant jsou převzaty z DPCHJ a.s. 

4.3 Varianta 1 

V první variantě uvažuji o zachování trolejbusové dopravy v současném rozsahu. 

K zásahu dojde pouze do dopravy autobusové. Ve sledovaném období se v rámci varianty 

1 zakoupí celkem 12 CNG autobusů, a to 10 CNG SOLO autobusů a 2 CNG KLOUB 

autobusy. Dle tabulky 8 je patrné, že k náhradě naftových autobusů za CNG autobusy 

                                                 
7
 Indexace nebyla provedena z důvodu velkých výkyvů v oblasti ceny této komodity. 
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dojde převážně v prvním až čtvrtém roce od zahájení projektu. Výjimkou je náhrada 

jednoho KLOUB autobusu za CNG KLOUB autobus v posledním roce sledovaného 

období. Dále tabulka vyjadřuje počty provozovaných vozů využívajících různých druhů 

pohonu v jednotlivých letech sledovaného období. Nedílnou součástí je celkový počet 

provozovaných vozů. Tato tabulka určuje vstupní hodnoty náběhu vozů pro variantu 1. 

Tabulka 8 - Varianta 1 počty provozovaných vozů v jednotlivých letech [ks] 

Rok  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SOLO autobus (12 m) 20 17 14 12 12 12 

KLOUB autobus (18 m) 4 4 4 4 4 4 

SOLO CNG autobus (12 m) 2 5 8 10 10 10 

KLOUB CNG autobus (18 m) 1 1 1 1 1 1 

SOLO trolejbus (12 m) 5 5 5 5 5 5 

KLOUB trolejbus (18 m) 13 13 13 13 13 13 

CELKEM 45 45 45 45 45 45 
 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

SOLO autobus (12 m) 12 12 12 12 12 12 

KLOUB autobus (18 m) 4 4 4 4 4 3 

SOLO CNG autobus (12 m) 10 10 10 10 10 10 

KLOUB CNG autobus (18 m) 1 1 1 1 1 2 

SOLO trolejbus (12 m) 5 5 5 5 5 5 

KLOUB trolejbus (18 m) 13 13 13 13 13 13 

CELKEM 45 45 45 45 45 45 

Pramen [vlastní zpracování + interní informace DPCHJ a.s.] 

Vstupní hodnoty pro položku úroky z úvěrů jsou vyjádřeny v tabulce 9.  

Tabulka 9 - Úroky z úvěrů pro jednotlivé roky sledovaného období [mil. Kč] 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Úroky z úvěrů 0,77 0,81 0,93 0,83 0,62 0,43 
 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Úroky z úvěrů 0,28 0,17 0,10 0,39 0,00 0,00 

Pramen [vlastní zpracování + interní informace DPCHJ a.s.] 

4.3.1 Výstupní hodnoty 

Po zadání veškerých vstupních údajů do výpočetního modelu byly získány 

následující výstupní hodnoty: 
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 nárůstová bilance investic a úspor; 

 postupná bilance investic a úspor; 

 bilance úspor se započtenými odpisy; 

 cena zemního plynu se započtenými režijními náklady. 

Tabulka 10 - Nárůstová bilance investic a úspor [mil. Kč] 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Úspora/ztráta bez odpisů (kumul.) 0,2 1,3 3,0 5,5 8,2 10,9 

Investice CNG (kumul.) 18,9 21,3 28,5 30,1 30,1 30,1 

CELKOVÁ ÚSPORA/ZTRÁTA (kumul.) -18,7 -20,0 -25,5 -24,6 -21,9 -19,2 
 

Roky 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Úspora/ztráta bez odpisů (kumul.) 0,2 1,3 3,0 5,5 8,2 10,9 

Investice CNG (kumul.) 18,9 21,3 28,5 30,1 30,1 30,1 

CELKOVÁ ÚSPORA/ZTRÁTA (kumul.) -18,7 -20,0 -25,5 -24,6 -21,9 -19,2 

Pramen [vlastní zpracování] 

V tabulce 10 dochází k porovnání kumulovaných hodnot úspor a investic spojených 

s projektem CNG v jednotlivých letech sledovaného období. Investice v roce 2013 

zahrnují realizaci 1. etapy plnicí stanice, vybavení obslužných prostor a pořízení 

3 CNG autobusů. V roce 2014 dojde k navýšení investic pořízením 3 CNG autobusů. 

V roce 2015 bude realizována 2. etapa výstavby plnicí stanice a pořízeny další 3 CNG 

autobusy. V roce 2016 budou nakoupeny 2 CNG autobusy a v roce 2024, 1 CNG 

autobus. Z vyjádřených hodnot je patrné, že ve sledovaném období nedojde 

k návratnosti investic. 

Tabulka 11 - Postupná bilance investic a úspor [mil. Kč] 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Úspora/ztráta bez odpisů  0,2 1,1 1,7 2,5 2,7 2,7 

Investice CNG 18,9 2,4 7,2 1,6 0,0 0,0 

CELKOVÁ ÚSPORA/ZTRÁTA -18,7 -1,3 -5,5 0,9 2,7 2,7 
 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Úspora/ztráta bez odpisů  2,8 2,7 2,7 2,9 2,8 3,1 

Investice CNG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 

CELKOVÁ ÚSPORA/ZTRÁTA 2,8 2,7 2,7 2,9 2,8 2,0 

Pramen [vlastní zpracování] 
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V tabulce 11 dochází k porovnání vypočtených úspor s investičními a provozními 

vícenáklady souvisejícími se zavedením CNG v jednotlivých letech sledovaného období. 

Tabulka 12 - Bilance úspor se započtenými odpisy [mil. Kč] 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Úspora/ztráta s odpisy -1,6 -0,9 -1 -0,4 -0,2 -0,2 

Úspora/ztráta s odpisů (kumul.) -1,6 -2,5 -3,5 -3,9 -4,1 -4,3 
 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Úspora/ztráta s odpisy -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 1,5 1,9 

Úspora/ztráta s odpisů (kumul.) -4,4 -4,6 -4,7 -4,8 -3,3 -1,4 

Pramen [vlastní zpracování] 

V tabulce 12 jsou znázorněny hodnoty ukazující úsporu/ztrátu po započítání účetních 

odpisů, a to pro jednotlivé roky sledovaného období v hodnotách korespondujících 

s každým rokem a v kumulativním nárůstu. 

Tabulka 13 - Cena zemního plynu se započtenými režijními náklady [Kč bez DPH/kg] 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cena CNG včetně režií 45,07 31,36 30,23 27,92 27,92 28,92 
 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Cena CNG včetně režií 28,92 30,32 30,32 30,32 22,37 21,00 

Pramen [vlastní zpracování] 

V tabulce 13 jsou znázorněny hodnoty určující skutečnou cenu zemního plynu. 

Z hodnot je patrné, že nejvyšší cena plynu je v 1. roce po zavedení projektu, což je 

způsobeno nízkým počtem CNG autobusů, tudíž nízkým proběhem. Odpisy rozpočítané 

na spotřebované kg CNG v daném roce jsou vlivem nízkého proběhu autobusů CNG 

vysoké. V následujících letech dochází ke snižování ceny za kg CNG vlivem náběhu 

dalších vozů. Od 5. roku se cena plynu mění pouze v závislosti na vývoji spotřební daně. 

V roce 2023 dochází k výraznému snížení ceny CNG, které je zapříčiněno dokončením 

odpisů CNG autobusů nakoupených v 1. roce projektu a movité části 1. etapy výstavby 

plnicí stanice. 
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4.4 Varianta 2 

V této variantě uvažuji o zrušení trolejbusové dopravy. Po ukončení životnosti 

trolejbusů dojde v rozmezí 4. - 6. roku od zahájení plynofikace, tj. v letech 2016 – 2019, 

k náhradě trolejbusů prioritně autobusy s plynovým agregátem. Následně bude 

pokračovat obměna trolejbusů za autobusy s naftovým agregátem. Důležitým 

aspektem této varianty je vynaložení finančních prostředků na likvidaci trakce a s ní 

spojenou revitalizaci území měst. Cena za tyto úkony by se měla pohybovat kolem 

1 milionu Kč/1km trakce. V celkovém součtu se jedná o 25 milionu Kč. Jelikož trakční 

vedení a zařízení s ním spojené není v majetku DPCHJ a.s., s touto hodnotou v analýze 

nepočítám. Ovšem při hodnocení variant je třeba o ní uvažovat. Pokud by došlo k realizaci 

varianty 2, zaplatí tuto položku majitelé trakčního vedení, jimiž jsou akcionáři DPCHJ a.s.  

V tabulce 14 jsou znázorněny počty provozovaných vozů v jednotlivých letech 

a nahrazení trolejbusů autobusy na CNG a naftu. 

Tabulka 14 - Varianta 2 počty provozovaných vozů v jednotlivých letech [ks] 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SOLO autobus (12 m) 20 17 14 14 14 14 

KLOUB autobus (18 m) 4 4 4 4 5 8 

SOLO CNG autobus (12 m) 2 5 8 8 8 10 

KLOUB CNG autobus (18 m) 1 1 1 5 8 8 

SOLO trolejbus (12 m) 5 5 5 5 5 3 

KLOUB trolejbus (18 m) 13 13 13 8 4 1 

CELKEM 45 45 45 44 44 44 
 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

SOLO autobus (12 m) 14 14 14 14 14 14 

KLOUB autobus (18 m) 9 9 9 9 9 9 

SOLO CNG autobus (12 m) 12 12 12 12 12 12 

KLOUB CNG autobus (18 m) 8 8 8 8 8 8 

SOLO trolejbus (12 m) 1 0 0 0 0 0 

KLOUB trolejbus (18 m) 0 0 0 0 0 0 

CELKEM 44 43 43 43 43 43 

Pramen [vlastní zpracování + interní informace] 

Počty provozovaných CNG autobusů jsou v prvních třech letech stejné jako 

u varianty 1. V roce 2016 začíná obměna trolejbusů za autobusy CNG, a to nahrazením 

4 KLOUB trolejbusů za 4 CNG KLOUB autobusy a zrušením1 KLOUB trolejbusu. V roce 
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2017 dojde k nahrazení 4 KLOUB trolejbusů za 3 CNG KLOUB autobusy a 1 KLOUB 

autobus. V roce 2018 budou nahrazeny 2 SOLO a 3 KLOUB trolejbusy za 2 SOLO CNG 

autobusy a 3 KLOUB autobusy. V roce 2019 budou nahrazeny 2 SOLO a  KLOUB 

trolejbusy za 2 SOLO CNG autobusy a 1 KLOUB autobus. V roce 2020 dojde ke zrušení 

posledního provozovaného trolejbusu. Z tabulky je patrné, že dochází ve sledovaném 

období k redukci celkového počtu 45 provozovaných vozů v roce 2013 na 43 vozů 2012. 

Vstupní hodnoty pro položku úroky z úvěrů jsou vyjádřeny v tabulce 15.  

Tabulka 15 - Úroky z úvěrů pro jednotlivé roky sledovaného období [mil. Kč] 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Úroky z úvěrů 0,77 0,81 0,98 -0,06 -1,17 -2,42 
 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Úroky z úvěrů -3,01 -2,83 -2,51 -2,17 -1,79 -1,35 

 Pramen [vlastní zpracování + interní informace] 

4.4.1 Výstupní hodnoty 

Po zadání veškerých vstupních údajů do výpočetního modelu byly získány 

následující výstupní hodnoty: 

 nárůstová bilance investic a úspor; 

 postupná bilance investic a úspor; 

 bilance úspor se započtenými odpisy; 

 cena zemního plynu se započtenými režijními náklady. 

Tabulka 16 - Nárůstová bilance investic a úspor [mil. Kč] 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Úspora/ztráta bez odpisů (kumul.) 0,2 1,3 3,0 6,7 12,3 19,3 

Investice CNG (kumul.) 18,9 21,3 30,0 30,0 30,0 30,0 

Úspora/ztráta trolejbusy (kumul.) 0,0 0,0 0,0 18,4 32,2 40,4 

Investice celkem (kumul.) 18,9 21,3 30,0 11,6 -2,2 -10,4 

CELKOVÁ ÚSPORA/ZTRÁTA (kumul.) -18,7 -20 -27 -4,9 14,5 29,7 
 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Úspora/ztráta bez odpisů (kumul.) 27,4 34,8 41,9 48,7 55,1 61 

Investice CNG (kumul.) 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Úspora/ztráta trolejbusy (kumul.) 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 

Investice celkem (kumul.) -18,6 -18,6 -18,6 -18,6 -18,6 -18,6 

CELKOVÁ ÚSPORA/ZTRÁTA (kumul.) 46 53,4 60,5 67,3 73,7 79,6 

Pramen [vlastní zpracování] 
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V tabulce 16 dochází k porovnání kumulovaných hodnot úspor a investic spojených 

s projektem CNG v jednotlivých letech sledovaného období.  

Celková hodnota investice v jednotlivých letech je složena z investic spojených 

s projektem CNG, od nichž je odečítána úspora, kterou generuje rozdíl mezi pořizovací 

cenou CNG BUS a trolejbusem. Tímto je vysvětleno, proč od roku 2017 jsou celkové 

investice záporné. V prvních třech letech po zahájení projektu je varianta 2 totožná 

s variantou 1. Od 4. roku, tj. v roce 2016 dojde k započetí náhrady trolejbusů autobusy 

CNG. Náhrada trolejbusů bude ukončena v roce 2019. Z tabulky je patrné, 

že k výrazným úsporám dochází právě v období náhrady trolejbusů. Tento aspekt 

zapříčiňuje, že návratnost investice do projektu CNG v rámci varianty 2 bude velice 

rychlá. K návratnosti dojde v roce 2017. Celkový výnos za sledované období bude 

79,6 mil. Kč. Abychom získali skutečnou hodnotu finančních úspor, musíme od této 

hodnoty odečíst částku 25 mil. Kč (viz kapitola 4.4), poté budou celkové finanční úspory 

činit 54,6 mil. Kč. Pokud nebudeme reflektovat na úspory spojené s náhradou trolejbusů 

autobusy na CNG a vezmeme v úvahu pouze investice spojené s tímto projektem, potom 

k návratnosti dojde v rozmezí let 2019 - 2020. Výnos za sledované období se poté bude 

pohybovat v hodnotě 31 mil. Kč. 

Tabulka 17 - Postupná bilance investic a úspor [mil. Kč] 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Úspora/ztráta bez odpisů  0,2 1,1 1,7 3,7 5,6 7,0 

Investice CNG 18,9 2,4 8,7 0,0 0,0 0,0 

Úspora/ztráta trolejbusy 0,0 0,0 0,0 18,4 13,8 8,2 

Investice celkem  18,9 2,4 8,7 -18,4 -13,8 -8,2 

CELKOVÁ ÚSPORA/ZTRÁTA -18,7 -1,3 -7 22,1 19,4 15,2 
 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Úspora/ztráta bez odpisů  8,1 7,4 7,1 6,8 6,4 5,9 

Investice CNG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Úspora/ztráta trolejbusy 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investice celkem  -8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CELKOVÁ ÚSPORA/ZTRÁTA 16,3 7,4 7,1 6,8 6,4 5,9 

Pramen [vlastní zpracování] 

V tabulce 17 uvádím porovnání úspor a investic spojených s projektem CNG 

v hodnotách vztažených k jednotlivým rokům sledovaného období. Z tabulky je patrný 
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vývoj úspor. Nízká hodnota úspor v prvních třech letech je zapříčiněna nízkým počtem 

provozovaných CNG autobusů. Po započnutí obměny trolejbusů v roce 2016 dochází 

k výraznému navýšení ročních úspor, které pokračuje i v následujících letech až do roku 

2019. Od roku 2020 dochází k poklesu ročních úspor, a to až do konce sledovaného 

období. Tento pokles je zapříčiněn zejména vývojem spotřební daně u CNG a vývojem 

úroků z úvěrů. V dalších letech následujících po sledovaném období dojde k ustálení 

hodnoty úspor na hladině cca 4,8 mil. Kč za rok. Výkyvy této ustálené hodnoty můžou 

nastat pouze vlivem vývoje spotřební daně. 

Tabulka 18 - Bilance úspor se započtenými odpisy [mil. Kč] 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Úspora/ztráta s odpisy -1,6 -0,9 -1,2 2,7 5,6 8,2 

Úspora/ztráta s odpisy (kumul.) -1,6 -2,5 -3,7 -1,0 4,9 13,1 
 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Úspora/ztráta s odpisy 10,1 9,4 9,1 8,7 9,8 9,6 

Úspora/ztráta s odpisy (kumul.) 23,2 32,6 41,7 50,4 60,2 69,8 

Pramen [vlastní zpracování] 

V tabulce 18 jsou znázorněny hodnoty ukazující úsporu/ztrátu po započítání účetních 

odpisů, a to pro jednotlivé roky sledovaného období v hodnotách korespondujících 

s  každým rokem a v kumulativním nárůstu. Z hodnot kumulativního nárůstu je patrné, 

že celková hodnota úspor po dosažení posledního roku sledovaného období bude 69,8 mil. 

Kč. Na přelomu let 2016 a 2017 se stane projekt CNG realizovaný touto variantou 

ziskový. 

Tabulka 19 - Cena zemního plynu se započtenými režijními náklady [Kč bez DPH/kg] 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cena CNG včetně režií  45,07 31,36 31,21 17,21 11,04 9,49 
 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Cena CNG včetně režií  7,53 8,93 8,93 8,93 4,53 3,83 

Pramen [vlastní zpracování] 

V tabulce 19 jsou znázorněny hodnoty určující skutečnou cenu zemního plynu. 

V prvních dvou letech je cena plynu totožná s variantou 1. Toto je zapříčiněno stejným 

průběhem projektu v těchto letech. K výrazné změně dochází od roku 2016, kdy skutečná 
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cena zemního plynu klesá z hodnoty 31,21 Kč bez DPH/kg stanovená pro rok 2015, 

na hodnotu 3,83 Kč bez DPH/ kg pro rok 2024. V letech 2019, 2023 a 2024 bude skutečná 

cena zemního plynu po započtení veškerých režií, zahrnujících i úspory vzniklé 

nahrazením trolejbusů za CNG autobusy, nižší než cena plynu na vstupu, tj. 8 Kč/kg plynu 

(viz kapitola 4.2) 

4.5 Varianta 3 

V rámci této varianty uvažuji zachování trolejbusové dopravy v redukované 

podobě. Podstatou této úvahy je úprava využití stávajícího trakčního vedení do podoby 

vytvoření koridoru, který bude použit pro intervalovou trolejbusovou dopravu. Ostatní 

stávající části trakce budou zakonzervovány a připraveny pro využití v případě výluk 

na hlavním koridoru viz příloha 3. V souvislosti s uvedenými opatřeními navrhuji využití 

trolejbusové dopravy pouze ve špičce, tj. ve všedních dnech od 6.00 - 9.00 hodin 

a od 14.00 - 18.00 hodin V tomto časovém úseku bude trolejbusová doprava jezdit 

v intervalech cca 15 minut.  

Tabulka 20 - Varianta 3 počty provozovaných vozů v jednotlivých letech [ks] 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SOLO autobus (12 m) 20 17 14 14 14 14 

KLOUB autobus (18 m) 4 4 4 4 4 4 

SOLO CNG autobus (12 m) 2 5 8 11 12 13 

KLOUB CNG autobus (18 m) 1 1 1 1 1 1 

SOLO trolejbus (12 m) 5 5 5 5 4 3 

KLOUB trolejbus (18 m) 13 13 13 9 9 9 

CELKEM 45 45 45 44 44 44 
 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

SOLO autobus (12 m) 14 14 14 14 14 14 

KLOUB autobus (18 m) 4 4 4 4 4 4 

SOLO CNG autobus (12 m) 15 15 15 15 15 15 

KLOUB CNG autobus (18 m) 1 1 1 1 1 1 

SOLO trolejbus (12 m) 1 0 0 0 0 0 

KLOUB trolejbus (18 m) 9 9 9 9 9 9 

CELKEM 44 43 43 43 43 43 

Pramen [vlastní zpracování + interní informace] 
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Současný dopravní výkon trolejbusové dopravy, kterým je 690 000 km/rok (podle 

jízdního řádu), bude zredukován o cca 30 %, tj. na necelých 500 000 km/rok. 

V tabulce 20 jsou znázorněny počty provozovaných vozů v jednotlivých letech 

a nahrazení trolejbusů autobusy na CNG a naftu. 

Počty provozovaných CNG autobusů jsou v prvních třech letech stejné jako 

u varianty 1 a 2. V roce 2016 začíná obměna trolejbusů za autobusy CNG, a to nahrazením 

3 KLOUB trolejbusů za 3 CNG SOLO autobusy a zrušením 1 KLOUB trolejbusu. V roce 

2017 dojde k nahrazení 1 SOLO trolejbusu za 1 CNG SOLO autobus. V roce 2018 bude 

nahrazen 1 SOLO trolejbus za 1 SOLO CNG autobus. V roce 2019 budou nahrazeny 

2 SOLO trolejbusy za 2 SOLO CNG autobusy. V tomto roce dále dochází k vyrovnání 

poměru mezi provozovanými autobusy na 50 % s pohonem na CNG a 50 % s naftovým 

pohonem. V roce 2020 dojde ke zrušení 1 SOLO trolejbusu. Trolejbusová doprava bude 

redukována na konečný počet 9 KLOUB trolejbusů. K obměně těchto trolejbusů bude 

docházet na základě přirozené životnosti jednotlivých vozů v průběhu celého sledovaného 

období. Z tabulky je patrné, že dochází ve sledovaném období k redukci z celkového počtu 

45 provozovaných vozů v roce 2013 na 43 vozů. 

Vstupní hodnoty pro položku úroky z úvěrů jsou vyjádřeny v tabulce 21. Vstupní 

data varianty 3, jsou uvedeny v příloze 4. Vzhledem k tomu, že se jedná o citlivé údaje, 

nebudou v diplomové práci zveřejněny. 

Tabulka 21 - Úroky z úvěrů pro jednotlivé roky sledovaného období [mil. Kč] 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Úroky z úvěrů 0,77 0,81 0,98 0,13 -0,27 -0,58 
 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Úroky z úvěrů -1,02 -1,02 -0,93 -0,83 -0,70 -0,53 

Pramen [vlastní zpracování + interní informace] 

4.5.1 Výstupní hodnoty 

Po zadání veškerých vstupních údajů do výpočetního modelu byly získány 

následující výstupní hodnoty: 

 nárůstová bilance investic a úspor; 

 postupná bilance investic a úspor; 

 bilance úspor se započtenými odpisy; 
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 cena zemního plynu se započtenými režijními náklady. 

V příloze 6, jsou výstupní hodnoty varianty 3. uvedeny. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o citlivé údaje, nebudou v diplomové práci zveřejněny. 

Tabulka 22 - Nárůstová bilance investic a úspor [mil. Kč] 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Úspora/ztráta bez odpisů (kumul.) 0,2 1,3 3,0 6,4 10,5 15,0 

Investice CNG (kumul.) 18,9 21,3 30,0 30,0 30,0 30,0 

Úspora/ztráta trolejbusy (kumul.) 0,0 0,0 0,0 22,2 26,3 30,4 

Investice celkem (kumul.) 18,9 21,3 30,0 7,8 3,7 -0,4 

CELKOVÁ ÚSPORA/ZTRÁTA (kumul.) -18,7 -20 -27 -1,4 6,8 15,4 
 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Úspora/ztráta bez odpisů (kumul.) 20,4 25,4 30,3 35,1 39,8 44,3 

Investice CNG (kumul.) 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Úspora/ztráta trolejbusy (kumul.) 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 

Investice celkem (kumul.) -8,6 -8,6 -8,6 -8,6 -8,6 -8,6 

CELKOVÁ ÚSPORA/ZTRÁTA (kumul.) 29 34 38,9 43,7 48,4 52,9 

Pramen [vlastní zpracování] 

V tabulce 22 dochází k porovnání kumulovaných hodnot úspor a investic spojených 

s projektem CNG v jednotlivých letech sledovaného období.  

V této variantě je celková hodnota investice v jednotlivých letech složena z investic 

spojených s projektem CNG, od nichž je odečítána úspora, kterou generuje rozdíl mezi 

pořizovací cenou CNG BUS a trolejbusem. V prvních třech letech po zahájení projektu je 

varianta 3 totožná s variantou 1 a 2. Od 4. roku, tj. v roce 2016 dojde k započetí náhrady 

části trolejbusů autobusy CNG. Náhrada trolejbusů bude ukončena v roce 2019. 

V následujících letech budou zbylé trolejbusy nahrazovány dle plánu obměny za trolejbusy 

nové. Z tabulky je patrné, že k výrazným úsporám dochází právě v období náhrady 

trolejbusů. Návratnost investice do projektu CNG v rámci varianty 3 bude pomalejší než 

u varianty 2 vlivem obměny nižšího počtu trolejbusů za autobusy CNG. K návratnosti 

dojde na počátku roku 2018. Celkový výnos za sledované období bude 52,9 mil. Kč. 

Pokud nebudeme reflektovat na úspory spojené s náhradou trolejbusů autobusy na CNG 

a vezmeme v úvahu pouze investice spojené s tímto projektem, potom k návratnosti dojde 

v roce 2021. Výnos za sledované období se poté bude pohybovat v hodnotě 14,3 mil. Kč. 
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Tabulka 23 - Postupná bilance investic a úspor [mil. Kč] 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Úspora/ztráta bez odpisů  0,2 1,1 1,7 3,4 4,1 4,5 

Investice CNG 18,9 2,4 8,7 0,0 0,0 0,0 

Úspora/ztráta trolejbusy  0,0 0,0 0,0 22,2 4,1 4,1 

Investice celkem  18,9 2,4 8,7 -22,2 -4,1 -4,1 

CELKOVÁ ÚSPORA/ZTRÁTA -18,7 -1,3 -7 25,6 8,2 8,6 
 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Úspora/ztráta bez odpisů  5,4 5,0 4,9 4,8 4,7 4,5 

Investice CNG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Úspora/ztráta trolejbusy  8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investice celkem  -8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CELKOVÁ ÚSPORA/ZTRÁTA 13,6 5 4,9 4,8 4,7 4,5 

Pramen [vlastní zpracování] 

V tabulce 23 uvádím porovnání úspor a investic spojených s projektem CNG 

v hodnotách vztažených k jednotlivým rokům sledovaného období. Z tabulky je patrný 

vývoj úspor. Nízká hodnota úspor v prvních třech letech je zapříčiněna nízkým počtem 

provozovaných CNG autobusů. Po započnutí obměny trolejbusů v roce 2016 dochází 

k výraznému navýšení ročních úspor, které pokračují i v následujících letech až do roku 

2019. Od roku 2020 dochází k poklesu ročních úspor, a to až do konce sledovaného 

období. Tento pokles je zapříčiněn zejména vývojem spotřební daně u CNG a vývojem 

úroků z úvěrů. V následných letech po sledovaném období dojde k ustálení hodnoty úspor 

na hladině cca 4,3 mil. Kč za rok. Výkyvy této ustálené hodnoty můžou nastat pouze 

vlivem vývoje spotřební daně. 

Tabulka 24 - Bilance úspor se započtenými odpisy [mil. Kč] 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Úspora/ztráta s odpisy -1,6 -0,9 -1,2 1,8 2,9 3,6 

Úspora/ztráta s odpisy (kumul.) -1,6 -2,5 -3,7 -1,9 1,0 4,6 
 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Úspora/ztráta s odpisy 5,4 5,0 4,9 4,8 6,2 6,2 

Úspora/ztráta s odpisy (kumul.) 10,0 15,0 19,9 24,7 30,9 37,1 

Pramen [vlastní zpracování] 
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V tabulce 24 jsou znázorněny hodnoty ukazující úsporu/ztrátu po započítání účetních 

odpisů, a to pro jednotlivé roky sledovaného období v hodnotách korespondujících 

s každým rokem a v kumulativním nárůstu. Z hodnot kumulativního nárůstu je patrné, 

že celková hodnota úspor po dosažení posledního roku sledovaného období bude 37,1 mil. 

Kč. Na přelomu let 2016 a 2017 se stane projekt CNG realizovaný touto variantou 

ziskový. 

Tabulka 25 - Cena zemního plynu se započtenými režijními náklady [Kč bez DPH/kg] 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cena CNG včetně režií  45,07 31,36 31,21 20,29 17,87 16,82 
 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Cena CNG včetně režií  13,54 14,94 14,94 14,94 9,78 8,95 

Pramen [vlastní zpracování] 

V tabulce 25 jsou znázorněny hodnoty určující skutečnou cenu zemního plynu. 

V prvních třech letech je cena plynu totožná s variantou 2. Toto je zapříčiněno stejným 

průběhem projektu v těchto letech. K výrazné změně dochází od roku 2016, kdy skutečná 

cena zemního plynu klesá z hodnoty 31,21 Kč bez DPH/kg stanovené pro rok 2015 

na hodnotu 8,95 Kč bez DPH/kg pro rok 2024.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Jitka Skalická: Využití CNG v Dopravním podniku města Chomutova a Jirkova a.s. 

 

 
 2012                                                                                                                                                                                        35 

 

5 Analýza úspor variantních řešení 

 V této kapitole hodnotím vývoj jednotlivých variant za období 2013 - 2024. 

5.1 Porovnání nárůstové bilance investic a úspor  

Graf 2 porovnává hodnoty celkové úspory/ztráty (kumul.) vycházející z tabulek 10, 

16, 22. Zobrazuje rozdíly mezi vypočtenými úsporami po zavedení provozu CNG vozidel 

a investičními a provozními vícenáklady jednotlivých variant, které s tímto provozem 

souvisí, a to v kumulativních hodnotách jednotlivých let sledovaného období. Osa x 

znázorňuje jednotlivé roky a osa y finanční hodnoty v mil. Kč. 

Graf 2 - Porovnání nárůstové bilance investic a úspor  

 

Pramen [vlastní zpracování] 

Z grafu 2 je patrné, že v prvních třech letech se vyvíjí všechny 3 varianty totožně. 

Výjimkou je odchylka u varianty 3, která je zapříčiněná nižší investicí ve druhé etapě 

výstavby plnící stanice. Ve 4. roce sledovaného období dochází k dramatickému rozdílu 

mezi variantou 1 a ostatními variantami, vlivem zahájení náhrady trolejbusů za vozy CNG 

u variant 2 a 3. Z grafu 2 vyplývá, že nejvýnosnější v rámci sledovaného období je varianta 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Varianta 1 -18,7 -20 -25,5 -24,6 -21,9 -19,2 -16,4 -13,7 -11 -8,1 -5,3 -3,3 

Varianta 2 -18,7 -20 -27 -4,9 14,5 29,7 46 53,4 60,5 67,3 73,7 79,6 

Varianta 3 -18,7 -20 -27 -1,4 6,8 15,4 29 34 38,9 43,7 48,4 52,9 
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2, dále následuje varianta 3 a nejméně výnosnou (ztrátovou) je varianta 1. Z grafu dále 

můžeme vyčíst finanční návratnost jednotlivých variant, která je určena průnikem 

jednotlivých křivek variant s nulovou hodnotou osy y.  U varianty 1 ve sledovaném období 

nedojde k finanční návratnosti. U variant 2 a 3 dochází k finanční návratnosti v průběhu 

4. roku po spuštění projektu.  

5.2 Porovnání postupné bilance investic a úspor  

Graf 3 porovnává hodnoty celkové úspory/ztráty vycházející z tabulek 11, 17, 23. 

Zobrazuje rozdíly mezi vypočtenými úsporami po zavedení provozu CNG vozidel 

a investičními a provozními vícenáklady jednotlivých variant, které s tímto provozem 

souvisí, a to pro jednotlivé roky sledovaného období. Na ose x jsou znázorněny jednotlivé 

roky a na ose y finanční hodnoty v mil. Kč. 

Graf 3 - Porovnání postupné bilance investic a úspor  

 

                                                                                            Roky 

Pramen [vlastní zpracování] 

Graf 3 potvrzuje tvrzení vyslovená v popisu grafu 2 a dále rozšiřuje představu 

o úsporách/ztrátách v jednotlivých letech sledovaného období. Z pohledu grafu 3 je 

zajímavý rok 2016, kdy je patrné, že úspory u varianty 3 jsou vyšší než u varianty 2, což je 

zapříčiněno různým přístupem k náhradě trolejbusů vozy na CNG. V následujících letech 
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se již potvrzují závěry z popisu grafu 2, a to že varianta 2 je finančně nejvýnosnější, 

varianta 3 je méně výnosná a nejméně výhodná je varianta 1. Graf 3 ukazuje, že v letech 

2016 – 2019 jsou u varianty 2 a 3 generovány velké výnosy, které jsou způsobeny 

započítáním nevynaložených investic za trolejbusy, které jsou nahrazeny mnohem 

levnějšími vozy CNG. V letech 2020 – 2024 se výnosy stabilizují a dále se budou měnit 

pouze na základě cen komodit na vstupu a výší spotřební daně pro CNG. 

5.3 Porovnání nárůstové bilance úspor se započtenými odpisy 

Graf 4 porovnává hodnoty úspory/ztráty s odpisy (kumul.) vycházející z tabulek 12, 

17, 24. Zobrazuje rozdíly mezi vypočtenými úsporami se zahrnutými odpisy a investičními 

a provozními vícenáklady souvisejícími s provozem CNG v rámci jednotlivých variant, 

a to pro jednotlivé roky sledovaného období. Na ose x jsou znázorněny jednotlivé roky 

a na ose y finanční hodnoty v mil. Kč. 

Graf 4 - Porovnání nárůstové bilance úspor se započtenými odpisy 

 

Pramen [vlastní zpracování] 
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Varianta 3 -1,6 -2,5 -3,7 -1,9 1 4,6 10 15 19,9 24,7 30,9 37,1 
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Z grafu 4 vyplývá, že z účetního pohledu nedochází ke generování tak značných 

záporných hodnot v prvních letech projektu, což je způsobeno rovnoměrným rozkládáním 

investovaných prostředků do jednotlivých po sobě jdoucích let. Protnutí křivek 

jednotlivých variant s nulovou hodnotou osy y udává moment účetní návratnosti 

vynaložených investic. Graf 4 ukazuje, že ani z tohoto pohledu varianta 1 nebude zisková. 

U varianty 2 dojde k bodu účetní návratnosti v roce 2016 a u varianty 3 v roce 2017. 

Z účetního hlediska z grafu vyplývá, že nejvýnosnější bude varianta 2, méně výnosnou 

varianta 3 a nejméně výnosnou (ztrátovou) varianta 1. 
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6 Závěr 

 K jednotlivým variantám je třeba přistupovat z několika úhlů pohledu. Pokud 

vezmeme v úvahu pouze ekonomické aspekty, můžeme konstatovat, že varianty zabývající 

se ať již plnou či částečnou náhradou trolejbusové dopravy jsou mnohem výhodnější oproti 

variantě řešení náhrady pouze naftových autobusů. Je zde patrné, že zavedení CNG v tak 

malém rozsahu jako je tomu u varianty 1 by bylo z ekonomického hlediska nesprávnou 

volbou. Ekonomicky zajímavějším srovnáním jsou závěry analýzy variant 2 a 3. Zde je 

však třeba uvažovat další aspekty pro hodnocení a výběr, kterými jsou především ekologie, 

ale i politika směrem ven k občanům měst. Obě tyto varianty jsou založeny na úplné či 

částečné redukci trolejbusové dopravy. Důvodem těchto úvah byl fakt, že trolejbusová 

doprava je z ekonomického hlediska nejdražší a následná přirozená obměna flotily 

trolejbusů zapadá přesně do koncepce zavedení CNG. Je třeba vzít v úvahu zmiňované 

paralelní aspekty, a to zejména právě ten ekologický. Je známo, že trolejbusová doprava je 

nejekologičtější dopravou provozovanou v rámci MHD, pokud vynecháme alternativní 

pohony. Když pomineme skutečnost, že elektrická energie pro trakci je vyráběna z velké 

části v tepelných elektrárnách, pořád bude v mysli občanů trolejbusová doprava 

preferována právě kvůli ekologii. Dalším důležitým argumentem proč zachovat 

trolejbusovou dopravu, byť v omezené míře, je lepší příprava na možné sezónní či trvalejší 

výkyvy v cenách komodit, a tím vyšší nezávislost DPCHJ a.s. s možností efektivního 

využití nasazení v danou dobu nejlevnějších dopravních prostředků z hlediska provozu. 

 Ačkoliv se jeví varianta 2, jako ekonomicky nevýhodnější, musíme vzít v úvahu, 

že nebylo možné kalkulovat s výrazným navýšením investic, a to především o částku 

za zrušení trakčního vedení a revitalizace území měst. Dále se zde neobjevuje příprava 

odkupu trakčního vedení od akcionářů – statutárního města Chomutova a města Jirkova 

do majetku Dopravního podniku, a tím následně umoření neodepsané investice. 

 Po pečlivém posouzení všech vytvořených variant a výše uvedených skutečností 

jsem došla k závěru, že pokud se rozhodne DPCHJ a.s. investovat do CNG, je nejvhodnější 

pro realizaci varianta 3, která v sobě snoubí značné a očekávané ekonomické úspory 

podpořené nejnižším rizikem nepřesné predikce a možností dynamických úprav vázaných 

na vývoj světových cen komodit. 
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Příloha 1 - Organizační struktura DPCHJ a.s. 

 

Pramen [vlastní zpracování + interní informace DPCHJ a.s.] 
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Příloha 2 - Přehled vývoje ceny jízdného MHD za období let 2007 – 2011 

Časový kupon [Kč] 

měsíční 

kvartální  

[K] 

půlroční 

[P] 
 

roční 

rok žák student občan 
senior 

(60-70 let) 
Senior 70+ 

2007 180 180 400 250 100 P 170 

2008 200 200 500 300 80 Q 250 

2008 

 od 1.6. 
200 250 450 300 80 Q 250 

2009 210 260 490 300 80 Q 250 

2010 212 262 494 302 200 Q __ 

2011 212 262 494 302 200 Q __ 

Pramen [vlastní zpracování + interní informace DPCHJ a.s.] 

 

 

rok 

Základní 

jízdné 

hotovost 

[Kč] 

Základní 

jízdné 

čip. karta/el. 

peněženka  

[Kč] 

 Jízdné děti 

do 15 let 

hotovost [Kč] 

Jízdné 

děti do 15 

čip. karta/el. 

peněženka 

[Kč] 

Sazba 

DPH [%] 

2007 12 10 6 5 5 

2008 13 11 6 5 9 

2009 15 13 8 6 9 

2010 16 13 9 6 10 

2011 20 16 10 9 10 

2011 

od 

1.8. 

20 8, 13, 16 10 4, 6, 8 10 

Pramen [vlastní zpracování + interní informace DPCHJ a.s.] 

Poznámka: Od roku 2011 se používá elektronická peněženka, od 1.8.2011 jsou zavedeny 

zastávkové zóny (platí se podle ujeté vzdálenosti = 1 - 3 ujeté zastávky, 4 - 10, nad 10). 
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Příloha 3 - Současná síť linek MHD s budoucími výlukami u varianty 3 

 

Pramen [DPCHJ a.s.] 

 

 

 


