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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

NEUSSAR, J. Výběr vhodného užitkového vozidla pro dopravní firmu: bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2012, 44 s. 

Vedoucí práce: Olivková, I. 

Tato bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného užitkového vozidla pro dopravní 

firmu. Výběr se skládá ze dvou částí. V první části je přehled dostupných užitkových 

vozidel na našem trhu. Ve druhé části jsou vybrány technologické, technické a ekonomické 

parametry vozidel, které jsou následně porovnány. Na základě jejich porovnání je vybráno 

vhodné užitkové vozidlo pro dopravní firmu.  

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

NEUSSAR, J. Selection of Appropriate Commercial Vehicle for Transport Company: 

Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Institute of Transport, 2012, 44 p. Thesis head: Olivková, I. 

This bachelor thesis is dealing with a choice of new suitable commercial vehicle for 

transport company. The choice is divided into two parts. There is overview of available 

commercial vehicles on our market in the first part. In the second one there are selected 

and compared technology, technical and economic parameters. As the result of comparison 

there is new suitable commercial vehicle for transport company chosen. 
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Seznam použitých zkratek 

ABS   Anti-lock Brake System, protiblokovací systém kol 

ASR  Anti-Slip Regulation, systém regulace prokluzu kol 

EBD   Electronic Brakeforce Distribution, elektronický rozdělovač brzdného 

účinku 

EDS  Elektonische-Differenzial-Sperre, elektronická závěra diferenciálu 

ESP  Electronic Stability Program, elektronický stabilizační program  

PHM  pohonné hmoty  
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1. Úvod 

1.1. Historie a současnost silniční dopravy 

Vznik a vývoj dopravy je spojen s rozvojem společnosti. Už pravěký člověk si budoval 

stezky (dopravní cesty), kterými chodil na místa, kde nacházel lepší obživu. Odstraňoval 

překážky a přes potoky a bažiny kladl větvě, po kterých přecházel. Na větvích 

pravděpodobně vlekl i svou kořist, tento smyk, předchůdce saní, se tak stal primitivním a 

zároveň prvním dopravním prostředkem. Zhruba někdy okolo 3500 let před n. l. vynalezli 

v Mezopotámii kolo, s čímž začal rozvoj vozů tažených zvířaty. Cesty byly hliněné a jen 

v městech dlážděné, což časem přestávalo stačit a tak Římané, kteří ve značné míře kolová 

vozidla používali, začali budovat kvalitnější cesty za pomocí kamenných desek a začali 

používat řiditelnou přední osu a odpružení. Velký průlom v dopravě nastal v 18. století 

vynálezem parního stroje a sestrojením jím poháněných vozidel. Další zlom ve vývoji 

automobilů nastal ve druhé polovině 19. stol., kdy se podařilo sestrojit a zprovoznit první 

čtyřdobý spalovací motor, za tímto motorem stál Nicolaus Otto. Vlastní vývoj dnešních 

vozidel započal v roce 1885 Karl Benz, který si nechal patentovat svojí motorovou 

tříkolku. V roce 1896 vyrobil Daimler první nákladní automobil. V roce 1897 sestrojil 

Rakušan Rudolf Diesel první vznětový motor. [1], [2] 

 

obr. 1.1 – první nákladní automobil, Daimler 
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V současnosti patří silniční nákladní doprava k nejrozšířenějším a nejpoužívanějším 

druhům dopravy na celém světě.  

Hlavní přednosti silniční nákladní dopravy 

· je dostupná – hustá síť dopravní infrastruktury 

· jedná se o přímou přepravu (z domu do domu) 

· je pružná, operativní a přizpůsobivá 

· umožňuje termínově přesné a rychlé dodávky zboží 

Hlavní nevýhody silniční nákladní dopravy 

· vyšší přepravní náklady na jednotku přepravovaného zboží 

· je závislá na údržbě dopravní cesty, což bývá problém především v zimě 

· negativně ovlivňuje životní prostředí (emise a hluk) 

1.2. Definice pojmů v silniční nákladní dopravě 

Doprava je záměrná činnost směřující k přemísťování osob, zvířat nebo věcí v prostoru 

a čase. Dopravou se rozumí i pohyb vozidel samotných (bez nákladu) po dálnicích, 

silnicích, místních komunikacích, účelových komunikacích a volném terénu. Provozovatel 

dopravy se nazývá dopravce. Užitečným výsledkem – produktem dopravy je přeprava, což 

je dopravní činnost spočívající ve vlastním přemístění osob, zvířat nebo věcí. Jako 

přepravci vystupují u nákladní dopravy odesílatel a příjemce zboží, u osobní dopravy je 

přepravcem samotný cestující. Přepravu můžeme rozdělit na přepravu pro vlastní a pro cizí 

potřebu. U přepravy pro vlastní potřebu není hlavním předmětem podnikání podnikatele 

doprava. Při této dopravě vlastními prostředky nevznikají vnější obchodní vztahy. Při 

přepravě pro cizí potřebu vzniká mezi dopravcem a přepravcem smluvní závazek, 

přepravní smlouva. [3] 

Vnitrostátní silniční doprava je doprava, kdy výchozí místo, cílové místo a celá 

dopravní cesta leží na území jednoho státu. [4] 

Mezinárodní silniční doprava je doprava, při níž místo výchozí a místo cílové leží na 

území dvou různých států, nebo doprava, při níž místo výchozí a cílové sice leží na území 

téhož státu, ale část jízdy se uskuteční na území jiného státu. [4] 
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1.3. Rozdělení nákladních vozidel dle EHK 

Kategorie N – vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro přepravu 

nákladů (a zvířat) 

N1 – vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500kg 

N2 – vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 3500kg, avšak nepřevyšuje 

12 000kg 

N3 – vozidlo jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 12 000kg 

1.4. O společnosti  

Společnost pro kterou provádím výběr vozidla vznikla v roce 2001 a o deset let později 

se transformovala na spol. s r. o.. Již od svého založení se firma orientuje na vnitrostátní a 

mezinárodní přepravu zásilek (expresních). Působnost společnosti je po celé Evropě, 

přepravy uskutečňuje prostřednictvím 14 užitkových vozidel do 3,5t (kategorie N1). 

Vozidla jsou průběžně obnovovány s maximálním stářím čtyř let a jsou servisovány pouze 

v autorizovaném servise. Dodávky jsou monitorovány pomocí GPS modulů, to umožňuje 

zákazníkům sledovat přesnou polohu svého zboží. Firma v současnosti zaměstnává 18 lidí. 

 

Aktuální vozový park: 

· skříňové dodávky - 1x Volkswagen Crafter (7 europalet) 

- 1x Volkswagen Crafter (5 europalet) 

- 9x Mercedes Benz Sprinter (7 europalet) 

· valník s plachtou  - 3x Mercedes Benz Sprinter (10 europalet) 
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2. Analýza dostupných užitkových vozidel k porovnání 

2.1. Citroën Jumper 

Historie automobilky Citroën sahá do roku 1912, kdy André Citroën jako 22letý 

založil malou továrnu na výrobu ozubených kol. Zde poprvé použil logo, které vidíme na 

autech Citroën dodnes, dvě stříšky nad sebou, které charakterizují šípové ozubení. 

Během první světové války vybudoval továrnu na výrobu munice, po válce se 

inspiroval u Henryho Forda z USA a vrhl se do výroby jednoduchých, levných a malých 

vozů pro širokou veřejnost. V roce 1919 vyjel z výrobního závodu první automobil Citroën 

Typ A. V roce 1920 již vyráběl víc vozidel než Peugeot a Renault dohromady 

Citroën od začátku nabízel své vozy taky v přestavbě jako užitkové a dokonce mezi 

lety 1926 až 1973 vyráběl i kamiony. V červnu 1939 přišel s lehkým užitkovým vozem 

TUB, jednalo se o jednoprostorový furgon s předním pohonem, nízkým nákladovým 

prahem a bočními posunovacími dveřmi, který by se dal brát jako dávný předchůdce 

vozidla Citroën Jumper. V roce 1994 se začal vyrábět model Citroën Jumper první 

generace a v roce 2006 Citroën Jumper druhé generace. [5] 

Tento užitkový vůz je vyráběn ve spolupráci koncernu PSA (Peugeot a Citroën) a 

Italské automobilky Fiat v továrně v italské Atesse a spolu se svými sourozenci (Fiat 

Ducato, Peugeot Boxer) je velmi oblíbeným užitkovým automobilem. 

Citroën Jumper se dodává jak v provedení furgon tak i jako podvozek určený pro různé 

druhy nástaveb s jednoduchou či dvojitou kabinou nebo v provedení kombi van, určené pro 

přepravu osob. 

V provedení furgon nabízí Jumper celkem možnost čtyř různých délek a tří výšek, 

celkem tedy nabízí 7 karosářských provedení. Nákladový prostor má v nejužším místě 

mezi podběhy šířku 1422mm a mimo podběhy šířku 1870mm. Výška nákladového 

prostoru je 1662mm, 1932mm nebo 2172mm, jeho délka 2670mm, 3120mm, 3705mm a 

nejdelší 4070mm. Objem se pohybuje od 8m
3
 po 17m

3
. Celková hmotnost vozidla je od 3t 

až po 4t (nad 3,5t již vozidlo spadá do kategorie vozidel N2) a nosnost od 1075kg po 

1820kg. 
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 Nabízené motory jsou: 2,2HDi (75kW), 2,2HDi (90kW) a 3,0HDi (116kW). Nejslabší 

výkonová verze je kombinovaná s pětistupňovou manuální převodovkou, silnější verze 

jsou již nabízeny s manuální šestistupňovou převodovkou. 

Jumper je nabízen s pohonem předních kol. Nezávisle zavěšená přední kola, náprava 

typu McPherson se spodními trojúhelníkovými rameny, vinuté pružiny s integrovanými 

hydraulickými teleskopickými tlumiči. Zadní náprava - listové podélné pružiny v 

kombinaci se skloněnými hydraulickými tlumiči (zadní pneumatické odpružení na přání). 

Kotoučové brzdy na obou nápravách.  

V základní výbavě vozidla je airbag řidiče, ABS, palubní počítač, elektricky ovládaná 

přední okna, elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka, výškově stavitelné sedadlo 

řidiče a dvousedadlo spolujezdce. [6] 
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2.2. Fiat Ducato 

Myšlenka na založení automobilky se zrodila na konci 19. století u muže jménem 

Giovanni Agnelli, který se doslechl o vynálezu nového jízdního prostředku – automobilu. 

Díky investorům, které přesvědčil, byla v roce 1899 podepsána zakládací listina 

společnosti Fabbrica Italiana di Automobili Torino (FIAT). Své první užitkové vozidlo 

vyrobil Fiat již v roce 1903.  

Fiat v segmentu lehkých užitkových vozidel nabízí model Ducato, první generace byla 

vyráběna již od roku 1981. Současná generace Ducata se vyrábí od roku 2006 a to ve 

spolupráci s koncernem PSA (Peugeot a Citroën). Fiat již vyrobil přes 2mil. kusů těchto 

dodávek. [7] 

Fiat Ducato svým hmotnostním rozsahem zasahuje nejenom do třídy N1, ale nejtěžším 

modelem s hmotnostní 4t i do třídy N2. Můžeme si vybrat ze čtyř délek: 4963mm (délka 

nákladového prostoru je 2670mm), 5413mm (3120mm), 5998mm (3705mm) a 6363mm 

(4070mm). V nabídce jsou tři výšky a to 2269mm (1662mm), 2539mm (1932mm) a 

2779mm (2172mm). Mezi podběhy má nákladový prostor šířku 1422mm, mimo podběhy 

1870mm. Nosnost u verze do 3,5t se pohybuje od 955kg až do 1655kg a objem 

nákladového prostoru od 8m
3
 po 17m

3
.  

Jako pohonné jednotky nabízí Fiat vlastní čtyřválce Multijet o objemu 2.3l (96kW, 

109kW) a o objemu 3l (130kW). V nabídce je i motor o objemu 3l s pohonem na zemní 

plyn CNG (100kW). Motory splňují normu Euro 5. Převodovka je šestistupňová manuální 

(u motoru s výkonem 130kW je možné objednat i automatickou převodovku).  

Fiat Ducato používá přední pohon a kotoučové brzdy na přední i zadní nápravě. 

Samozřejmostí je ABS a zadní elektronický regulátor brzdného účinku (EBD). Zavěšení 

kol na přední nápravě je typu McPherson s kyvnými rameny, vinutými pružinami, 

teleskopickými tlumiči a stabilizační tyčí. Zadní náprava je tuhá s parabolickými listovými 

pery, teleskopickými tlumiči a bočními pružnými dorazy. [8] 
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2.3. Ford Transit 

Ford motor company je americká automobilka, kterou v Detroitu založil v roce 1903 

Henry Ford. Ford jako první použil montážní linku, čímž zavedl metodu masové výroby 

vozidel. [9] 

Lehké užitkové vozidlo Ford Transit, je již dostupné v sedmé generaci. Ta první sjela z 

výrobní linky v jižní Anglii v roce 1965 a jednalo se o první dodávkové vozidlo s motorem 

uloženým před řidičem. Současná sedmá generace se vyrábí od roku 2006. 

Transit je nabízen ve verzích Van, Kombi, Minibus anebo také jako podvozek určený 

k dostavbě. Transit Van je nabízen ve čtyřech délkách, začíná na 4863mm (délka ložné 

plochy je 2582mm), dále potom 5230mm (2949mm), 5680mm (3399mm) a 6403mm 

(4122mm). Výška nákladového prostoru je nabízena v rozměrech 1430mm (u vozidel s 

pohonem zadní nápravy 1330mm), 1745mm (1645mm) a 1985mm (1885mm). Objem 

nákladového prostoru je od 5,19m
3
 po 14,30m

3
. Nosnost Transitu je od 868kg po 2382kg 

(v kategorii N1 je maximální nosnost 1730kg) 

Ford nabízí svůj čtyřválcový motor 2,2 Duratorq TDCi ve čtyřech výkonových 

variantách (74kW, 92kW, 103kW a 114kW). Na výběr je ze všech druhů pohonů, čili 

přední, zadní nebo 4x4. Všechny modely jsou vybaveny manuální šestistupňovou 

převodovkou. 

Přední náprava typu McPherson, odpružení vinutými pružinami s proměnnou tuhostí s 

předním příčným stabilizátorem s plynovými tlumiči. Odpružení zadních kol listovými 

pružinami s plynovými tlumiči.  

Standardní výbavou jsou kotoučové brzdy na všech kolech i elektronické systémy 

ABS, EBD a ESP, rádio. [10] 
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2.4. Iveco Daily 

Iveco (Industrial VEhicle COrporation) je italským výrobcem lehkých i těžkých 

užitkových vozidel a autobusů, patří do skupiny Fiat. Společnost byla založena v roce 1975 

a sídlí v Turíně. Iveco Daily je vyráběno od roku 1978. [11] 

Daily je nabízeno od celkové hmotnosti 3,5t až po maximálních 7t, nosnost u modelu 

do 3,5t se pohybuje od 1000kg do 1500kg. Možnost volby čtyř délek (5077mm, 5477mm, 

5997mm a 7012mm) a tří výšek střechy (vnitřní výška nákladového prostoru: 1545mm, 

1900mm a 2100mm). Vnitřní délka nástavby je 2600mm, 3000mm, 3520mm nebo 

4540mm, to dává celkové objemy od 7,3m
3
 až po 17,2m

3
. Šířka nákladového prostoru je 

1800mm, mezi podběhy potom 1320mm. 

Iveco pro řadu Daily nabízí celkem 9 motorů, šest motorů splňující normu Euro 5 - 2,3 

Multijet II (80kW, 93kW a 110kW), 3,0 Common Rail (110kW, 127kW a 153kW) a tři 

motory splňující normu EEV – 3,0 Common Rail (110kW, 127kW), 3,0 Natural Power 

(102kW). 

Daily je nabízeno s manuální pětistupňovou nebo šestistupňovou převodovkou, za 

příplatek je možné vozidlo vybavit automatickou šestistupňovou převodovkou. Daily má 

pohon zadní nápravy. 

Přední náprava má nezávislé zavěšení kol s hydraulickými tlumiči a příčnými 

listovými pružinami. Zadní tuhá, hnaná náprava má jednoduchá parabolická pera a příčný 

stabilizátor. V nabídce je i vzduchové odpružení zadní nápravy, které přináší lepší tlumení, 

bez ohledu na zatížení vozidla usnadňuje nakládku i vykládku regulováním výšky 

nakládací hrany. Kotoučové brzdy na všech kolech, elektronické systémy ABS, ESP a 

ASR. [12], [13] 
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2.5. Mercedes – Benz Sprinter 

První automobily sestrojili nezávisle na sobě pánové G. Daimler a C. Benz, jejich 

spojením v roce 1926 vznikla společnost Daimler – Benz AG (ve znaku byla třícípá hvězda 

a nápis Mercedes spojený vavřínovým věncem s názvem Benz) se sídlem ve Stuttgartu. 

Společnost Mercedes – Benz tak patří k nejstarším výrobcům automobilů. [14] 

Mercedes – Benz Sprinter se vyrábí v německém Düsseldorfu a patří na evropském 

trhu mezi nejoblíbenější užitkové vozidla, o čemž svědčí i okolo 1,8 milionu vyrobených 

kusů, ve dvou generacích. První generace se začala vyrábět v roce 1995, jako nástupce 

modelu Mercedes – Benz  T1. V současnosti se na silnicích setkáváme s modelem druhé 

generace, který je produkován od roku 2006. [15] 

Montované pohonné jednotky splňují emisní normu Euro 5. Jedná se vznětové 

čtyřválcové motory OM646 (65kW, 80kW, 95kW a 110kW) a jeden šestiválcový motor 

OM642 (135kW). V nabídce je i jeden benzínový motor M271 o výkonu 115kW. 

Možností je i pohon na zemní plyn. Motory jsou spojeny se šestistupňovou manuální 

převodovkou ECO Gear, za příplatek s automatickou pětistupňovou. Výrobce nabízí 

Sprintera jak s pohonem zadních kol, tak i s pohonem 4x4. Standardně jsou vozidla 

dodávány s kotoučovými brzdami na přední i zadní nápravě a elektronickými systémy 

ABS, ASR a ESP. 

Mercedes – Benz Sprinter výrobce dodává ve variantech skříňová dodávka, valník, 

mikrobus nebo podvozek k dostavbě. U skříňové dodávky se jedná o čtyři délky (5245mm, 

5910mm, 6940mm a 7345mm), tři výšky střechy (2435mm, 2725mm a 3050mm). Šířka 

nákladového prostoru je v nejužším místě mezi podběhy kol 1350mm a mimo podběhy 

1780mm. Délka nákladového prostoru je 2600mm, 3265mm, 4300mm a 4700mm, výška 

1650mm, 1940mm a 2140mm. Celková hmotnost vozidla je od 3t až po 5t a užitečná od 

910kg až do 2710kg (u hmotnosti 3,5t je maximální užitečná hmotnost 1555kg). Celkový 

objem nákladového prostoru je od 7,5m
3
 až po maximálních 17m

3
.  

V základní výbavě nabízí Sprinter elektricky ovládaná okna i výškově nastavitelné 

sedadlo řidiče. [16] 
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2.6. Opel Movano 

Automobilku založil Adam Opel, dříve výrobce kol, první automobil byl vyroben v 

roce 1899. Ve třicátých letech 20. stol. byl Opel s náskokem největším výrobcem 

automobilů v Německu. V roce 1929 získává 80% akcií německé automobilky společnost 

General Motors. V roce 2009 to však s automobilkou vypadalo špatně. GM se dostal na 

pokraj bankrotu a Opel byl zachráněn jen díky Německé vládě a za pomoci dalších 

partnerů.  

Užitkové vozidlo Opel Movano je vyráběno od roku 1998 (roku 2010 nastoupila druhá 

generace) na severovýchodě Francie ve městě Batilly (stejně jako Renault Master a Nissan 

NV400). [17] 

Opel do svého modelu Movano nabízí celkem 3 pohonné jednotky splňující normu 

Euro 5, všechny mají shodný objem 2,3l, liší se pouze výkon (74kW, 92kW a 107kW). 

Všechny jsou v kombinaci s šestistupňovou manuální převodovkou. V nabídce je jak 

pohon přední nápravy, tak pohon zadní nápravy. 

Movano je vyráběno ve čtyřech délkách, třech výškách střechy a čtyřech hmotnostních 

kategoriích (2800kg, 3300kg, 3500kg a 4500kg). Objem nákladového prostoru je od 8m
3
 

do 17m
3
, délka je 2583mm, 3083mm, 3733mm nebo nejdelší 4383mm. Šířka nákladového 

prostoru je 1765mm, mezi podběhy 1380mm (při použití dvoumontáže zadních kol jen 

1080mm). Výška nákladového prostoru je různá u modelů s předním pohonem (1700mm, 

1894mm a 2144mm) a modelů se zadním pohonem (1798mm a 2048mm). Maximální 

nosnost je 2254kg (u celkové hmotnosti vozidla 3500kg, je maximální nosnost 1684kg). 

Movano používá na všech kolech kotoučové brzdy. Nezávislé přední zavěšení 

McPherson, zadní tuhá náprava, ocelové listové pružiny s tlumiči. Standardní výbava 

zahrnuje ABS s elektronickým děličem brzdných sil EBD. Elektronický stabilizační 

systém ESP je standardem všech modelů s pohonem zadních kol, do modelů s poháněnými 

koly přední nápravy se ESP dodává za příplatek. [18] 
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2.7. Peugeot Boxer 

Historie továrny Peugeot sahá až k počátku 19. století, kdy rodinný podnik začal 

válcováním oceli za studena, později výrobou nejrůznějšího nářadí, např. i mlýnek na kávu 

nebo šicí stroj, pokračovalo to výrobou velocipédu, trojkolek. V druhé polovině 19. stol. 

vyrostly nové továrny a průkopník ve výrobě automobilů Armand Peugeot se zasloužil o 

to, že roku 1891 se na trhu objevil první sériově vyráběný čtyřkolový automobil Peugeot s 

benzínovým pohonem. V roce 1976 převzal Peugeot automobilku Citroën a vznikla tak 

skupina PSA Peugeot – Citroën. [19] 

Lehké užitkové vozidlo vyráběné automobilkou Peugeot se nazývá Boxer (vyráběné ve 

stejné továrně jako Citroën Jumper a Fiat Ducato). Boxer se vyrábí od roku 1994, kdy 

nahradil předchozí model Peugeot J5. Roku 2006 byla představena druhá generace této 

dodávky. [19] 

Peugeot Boxer je identický jako Citroën Jumper, používá stejné motory i karoserii, 

jediný rozdíl je v pozměněném designu, především přední masky. Má proto stejné délky 

(4963mm, 5413mm, 5998mm, 6363mm), výšky (2254mm, 2524mm, 2764mm) i stejné 

rozměry nákladového prostoru (délka: 2670mm, 3120mm, 3705mm a 4070mm; výška: 

1662mm, 1932mm nebo 2172mm; šířka mezi podběhy 1422mm a mimo podběhy 

1870mm). Kombinace těchto rozměrů dává celkem šest možných objemů a to od 8m
3
 po 

17m
3
. Celková hmotnost vozidla je 3t až 4t, užitečná hmotnost od 1075kg po 1820kg. 

Motory jsou opět stejné jako u Jumperu: 2,2HDI (75kW), 2,2HDI (90kW) a 3,0HDI 

(116kW). 

Nejslabší motor je s pětistupňovou manuální převodovkou, oba silnější motory již s 

šestistupňovou převodovkou. Možnost i pohonu 4x4. 

Přední náprava - nezávisle zavěšená kola, náprava typu McPherson se spodními 

trojúhelníkovými rameny, vinuté pružiny s integrovanými hydraulickými teleskopickými 

tlumiči. Zadní náprava - listové podélné pružiny v kombinaci se skloněnými hydraulickými 

tlumiči (zadní pneumatické odpružení na přání). Kotoučové brzdy na obou nápravách. [20] 
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2.8. Renault Master 

Historie automobilky Renault se začala psát na konci roku 1898, kdy Luis Renault 

sestrojil jeho první automobil Typ A, který vycházel původně z De Dionovy tříkolky. 

Následující rok za pomocí financí od bratra Fernanda zakládá Luis Renault továrnu na 

výrobu automobilů. Renault ve své historii vyráběl osobní automobily, nákladní 

automobily, autobusy, traktory, tanky a také letadla. [21] 

V kategorii lehkých užitkových vozidel nabízí Renault model Master, který je vyráběn 

od roku 1980 a současná třetí generace je navržena a vyráběná společně s automobilkou 

Opel (Movano) a Nissan (NV400), tyto tři modely používají stejnou podvozkovou 

platformu. 

Master je nabízen s celkovou hmotností 2,8t, 3,3t, 3,5t a 4,5t, ve verzích skříňová 

dodávka, podvozek s jednoduchou či dvojitou kabinou a také ve verzi minibus. V nabídce 

Renaultu pro model Master je pouze jeden čtyřválcový splňující normu Euro 5 2,3dCi ve 

třech výkonech (75kW, 94kW a 112kW). Volit lze mezi pohonem předních nebo zadních 

kol. Převodovka je šestistupňová manuální, na přání šestistupňová robotizovaná. V 

základní výbavě nechybí elektronické systémy ABS, u pohonu zadních kol i ASR a ESP. 

Kotoučové brzdy na všech kolech. Nezávislé přední zavěšení McPherson, zadní tuhá 

náprava, ocelové listové pružiny s tlumiči. 

Furgon je nabízen ve čtyřech délkách, 5048mm (délka nákladového prostoru - 

2583mm), 5548mm (3083mm), 6198mm (3733mm) a nejdelší 6848mm (4383mm) a ve 

třech výškách vnitřního prostoru, které se liší vzhledem k pohonu přední nebo zadní 

nápravy (pohon přední nápravy: 1700mm, 1798mm a 2048mm; pohon zadní nápravy: 

1798mm a 2048mm). Šířka nákladového prostoru je 1765mm, mezi podběhy 1380mm (u 

vozidla s pohonem zadní nápravy pouze 1080mm, z důvodu dvoumontáže zadních kol), 

jeho objem se pohybuje mezi 8 m
3
 až 17 m

3
. Nosnost se u verze do 3,5t pohybuje od 

1151kg po 1620kg. [22] 
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2.9. Volkswagen Crafter 

U zrodu automobilky Volkswagen byl Ferdinand Porsche, který plány na výrobu 

levného automobilu pro širokou veřejnost zveřejnil již v roce 1922. Jeho zaměstnavatel a 

ani továrna Mercedes neprojevil zájem a tak Porsche založil vlastní společnost. V roce 

1936 byly postaveny tři funkční prototypy levného automobilu a za pomocí Hitlera byla 

postavena továrna ve Volfsburgu. Výroba prvního užitkového vozu Transporter byla 

zahájena v roce 1950. V roce 1975 se k modelu Transporter přidal i větší model LT. Model 

LT byl vyráběn až do roku 2006, kdy ho nahradil model Crafter. [23] 

Volkswagen spolupracuje při výrobě s automobilkou Mercedes – Benz, proto jsou 

některé díly totožné s modelem Sprinter. Užitkový vůz Crafter je nabízen ve verzi skříňová 

dodávka, kombi – pro přepravu osob, jako valník nebo jako podvozek určený k dostavbě. 

Skříňový vůz Crafter je dodáván ve třech modelech – 30 (3000kg), 35 (3500kg) a model 

50 (5000kg). Model Crafter 35 je dodáván ve třech rozvorech (3250mm, 3665mm a 

4325mm), čtyřech délkách (5240mm, 5905mm, 6940mm a 7340mm) a třech výškách 

(2415mm, 2705mm a 2940mm). 

Objem nákladového prostoru je od 7,5 m
3
 do 17m

3
 a to díky čtyřech délkách 

(2600mm, 3265mm, 4300mm a 4700mm) a třech výškách (1650mm, 1940mm a 2140mm). 

Šířka nákladového prostoru mezi podběhy je 1350mm a mimo podběhy 1780mm. Užitečná 

hmotnost modelu 35 je od 691kg po 1293kg. 

Do modelu Crafter 35 jsou nabízeny čtyři čtyřválcové, vznětové pohonné jednotky 

splňující emisní normu Euro 5 (2,0 TDI – 80kW, 2,0 TDI – 100kW, 2,0 BiTDI – 105kW a 

2,0 BiTDI – 120kW). Všechny motory se nabízejí v kombinaci s manuální šestistupňovou 

převodovkou a pohonem zadních kol. 

V základní výbavě se nachází elektronické systémy ABS, ASR, EDS a ESP. [24] 
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3. Parametry vozidel 

Jednotlivá vozidla se vzájemně od sebe liší svými technickými a provozními náklady. 

Na základě těchto rozdílností a požadavků na vozidlo od konkrétní firmy lze z dostupných 

užitkových vozidel vybrat to nejvhodnější. Parametry jsem rozdělil do tří skupin, v každé 

skupině se nacházejí dva parametry. 

3.1. Technologické parametry 

Do technologické skupiny parametrů patří rozměry nákladového prostoru. Důležitější 

než celkové rozměry nákladového prostoru vozidla jsou rozměry samotné ložné plochy, 

respektive měřítkem je počet europalet (120cm x 80cm) naložených na ložnou plochu 

vozidla. S rostoucím počtem europalet roste objem přepravy a tím i zisk z jedné jízdy 

vozidla. Jako druhý hodnocený parametr v technologické skupině jsou rozměry 

nákladového prostoru (šířka, šířka mezi podběhy, délka a výška). 

 

obr. 3.1 – rozměry nákladového prostoru 

 

a výška nákladového prostoru e výška bočních dveří 

b délka nákladového prostoru f výška zadních dveří 

c šířka nákladového prostoru g šířka zadních dveří 

d šířka bočních dveří h šířka nákladového prostoru mezi podběhy kol 
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3.2. Technické parametry 

U vozidel rozlišujeme několik hmotností. Největší povolená hmotnost, je největší 

hmotnost, se kterou smí být vozidlo užíváno v provozu na pozemních komunikacích. V 

našem případě je největší povolená hmotnost 3500kg, kategorie vozidel N1. Provozní 

hmotnost vozidla, je hmotnost nenaloženého vozidla v pohotovostním stavu (vozidlo s 

náplní chladicí kapaliny, oleje, 90% paliva, 100% ostatních náplní, nářadí, náhradního kola 

a řidiče o hmotnosti 75kg). Užitečná hmotnost je matematický rozdíl mezi největší 

povolenou hmotností a provozní hmotností vozidla.  

Jelikož hledané vozidlo bude trávit nejvíce času na rychlostních komunikacích a 

dálnicích a bude jezdit na hranici hmotnostního limitu je potřeba dostatečného výkonu 

motoru na dostatečnou akceleraci při rozjezdu a předjíždění. Proto bude další hodnocený 

parametr právě výkon motoru, který se v automobilovém průmyslu uvádí v kilowattech 

(kW), popřípadě ve zkratkách jako HP (horse power) nebo PS (pferde starke). 

3.3. Ekonomické parametry 

Stejně tak jako technické a technologické parametry jsou u vozidel důležité i náklady 

na jeho provoz. Náklady představují spotřebu živé a zvěcnělé práce vyjádřenou v penězích 

vynaložených na určitou činnost směřující ke konečnému efektu podniku za určité časové 

období za typických podmínek reprodukčního procesu. [25] 

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

na pořízení nového automobilu – pořizovací cena. Druhou skupinou jsou nemalé náklady, 

které jsou spojeny s provozováním vozidla. Provozní náklady se počítají buď jako 

absolutní nebo jako náklady na rok. Rozdílné provozní náklady jsou hlavně u spotřeby 

pohonných hmot. Náklady na ostatní provozní kapaliny, pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla, pravidelné technické prohlídky a silniční daň se u jednotlivých typů v zásadě moc 

neliší.  
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Na základě požadavků dopravce (příloha 1) jsem zvolil tyto porovnávané parametry: 

Technologické parametry: - počet naložených europalet na ložnou plochu 

     - rozměry nákladového prostoru 

      - šířka 

      - šířka mezi podběhy 

      - délka 

      - výška 

Technické parametry:  - užitečná hmotnost 

     - výkon motoru 

     

Ekonomické parametry:  - pořizovací cena 

     - kombinovaná spotřeba PHM na 100km 

 

3.4. Váhy jednotlivých kritérií 

Metody stanovení vah kritérií [26]: 

Většina metod komplexního hodnocení vyžaduje nejprve stanovit váhy jednotlivých 

kritérií hodnocení, které vyjadřují důležitost kritérií z hlediska hodnotitele. Čím je 

kritérium významnější, tím je jeho váha větší. Existuje větší počet metod, které se 

vzájemně liší především svou složitostí. Součet vah jednotlivých kritérií se musí rovnat 1. 

a) Metoda párového porovnání  

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

každé kritérium počet jeho preferencí vzhledem ke všem ostatním kritériím souboru  

b) Metoda alokace 100 bodů 

- úkolem hodnotitele je rozdělit 100 bodů mezi jednotlivá kritéria v souladu s jejich 

významností 
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c) Metoda stanovení preferenčního pořadí kritérií 

- hodnotitel přímo určuje pořadí významnosti kritérií od nejvýznamnějšího po 

nejméně významné kritérium 

d) Saatyho metoda 

- tuto metodu lze rozdělit do dvou kroků. První krok je analogický metodě 

párového porovnání, kdy se opět zjišťují preferenční vztahy dvojic kritérií 

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

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

určitým počtem bodů  

V práci jsem použil metodu stanovení preferenčního pořadí v kombinaci s metodou 

postupného rozvrhu vah. Nejdříve jsem určil preferenční pořadí skupin kritérií, dále kritérií 

ve skupině a poté i mezi jednotlivými subkritérii. Výsledné normované váhy jsem 

vypočítal roznásobením váhy skupiny, kritéria a subkritéria. 

 

Skupina 

kritérií 

Normovaná 

váha 

skupiny 
Kritérium 

Váha 

kritéria 

ve 

skupině 

Subkritérium 
Váha 

subkritéria 

Technologické 0,5 

počet naložených 

europalet 
0,67     

rozměry nákladového 

prostoru 
0,33 

délka 0,3 

výška 0,1 

šířka 0,2 

šířka mezi 

podběhy 
0,4 

Technické 0,33 
užitečná hmotnost 0,67     

výkon motoru 0,33     

Ekonomické 0,17 
spotřeba pohonných hmot 0,67     

pořizovací cena 0,33     

suma 1 
    

tab. 3.1 – rozvržení jednotlivých vah důležitosti 
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Skupina 

kritérií 
Kritérium Subkritérium 

Normovaná 

váha 

Technologické 

počet naložených europalet   0,34 

rozměry nákladového prostoru 

délka 0,05 

výška 0,02 

šířka 0,03 

šířka mezi podběhy 0,07 

Technické 
užitečná hmotnost   0,22 

výkon motoru   0,11 

Ekonomické 
spotřeba pohonných hmot   0,11 

pořizovací cena   0,06 

suma 
 

 
1 

tab. 3.2 – normované váhy důležitosti 

 

 

 

graf 3.1 – rozvržení jednotlivých vah důležitosti 
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pohonných hmot; 

0,11 

pořizovací cena; 
0,06 
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4. Porovnání parametrů vozidel 

Hodnocení alternativ a výběr optimální alternativy tvoří závěrečnou a hlavní fázi 

řešení. Metody komplexního hodnocení alternativ [26]: 

a) Metody indexní 

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

jednotlivých kritérií příslušných alternativ se syntetizují metodou váženého 

geometrického průměru do indexů rozdílu jednotlivých kritérií 

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

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

jejich "ideální" hodnotě se syntetizují metodou váženého geometrického průměru  

b) Komplexní funkce užitku 

- tato funkce představuje exaktní metodu komplexního hodnocení alternativ, která 

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

preferencí alternativ hodnocení. Tato funkce přiřazuje každé alternativě hodnocení 

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

hodnotitel danou alternativu hodnocení preferuje 

c) Metody stanovení hodnoty (užitku) alternativ 

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

pomocí které poté hodnotitel oceňuje jednotlivé alternativy. Dílčí hodnocení 

alternativ podle jednotlivých kritérií se pak provádí přímým přiřazením bodů ze 

zvolené stupnice 

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

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

závislosti na povaze těchto kritérií 

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

jednotlivé parametry mají různé jednotky. 
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Bodovací stupnice je od 1 do 5, kdy 1 získá parametr, který je nejhorší, tedy nejméně 

vyhovuje požadavku. 5 bodů získá parametr, který je nejlepší, tedy nejlépe vyhovuje. 

Rovnice pro určení bodů jednotlivých variant: 

1) pro případ kdy nejvyšší hodnota parametru je nejlepší  

 - počet europalet 

 - rozměry nákladového prostoru 

- užitečná hmotnost 

- výkon motoru 

 

  
 
          

               

                     
          

 
              

(4.1) 

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

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

hodnotamin , hodnotamax – minimální a maximální hodnota v počítaném kritériu 

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

2) pro případ kdy nejnižší hodnota parametru je nejlepší  

 - spotřeba pohonných hmot 

 - pořizovací cena vozidla 

 

  
 
          

               

                     
          

 
              

(4.2) 
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Výsledné hodnocení se určí ze vztahu [26]: 

         
 

 

   

 

 (4.3) 

j=1,2,3,.....,9 

i=1,2,3,.....,9 

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

vi – váha i-tého kritéria [-] 

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

n – počet kritérií hodnocení 

m – počet alternativ 
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4.1. Technologické parametry 

Počet naložených europalet na ložnou plochu vozidla 

váha parametru = 0,34 

 

  
počet 

europalet 
body 

Citroën Jumper 5 1 

Fiat Ducato 5 1 

Ford Transit 5 1 

Iveco Daily 6 3 

MB Sprinter 7 5 

Opel Movano 6 3 

Peugeot Boxer 5 1 

Renault Master 6 3 

VW Crafter 7 5 

tab. 4.1 – počet europalet naložených na ložnou plochu 

 

Příklad výpočtu dílčího hodnocení (bodů) pro Mercedes – Benz Sprinter (5. 

alternativa, 1. kritérium) dle vztahu 4.1. 

 

  
     

   

   
            

 

Nejvíce europalet s rozměry 120cm x 80cm může být umístěno na ložnou plochu 

automobilů Mercedes – Benz Sprinter a Volkswagen Crafter a to konkrétně 7, proto mají 

tyto dvě vozidla nejvyšší možný počet bodů (5b.). Iveco Daily, Opel Movano a Renault 

Master pojmou 6 europalet (3b.) a Citroën Jumper, Fiat Ducato, Ford Transit a Peugeot 

Boxer pouze 5 europalet (1b.). 
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Rozměry nákladového prostoru 

- délka (váha parametru = 0,05) 

- výška (váha parametru = 0,02) 

- šířka (váha parametru = 0,03) 

- šířka mezi podběhy (váha parametru = 0,07) 

 

  
délka 

[mm] 
body výška [mm] body 

Citroën Jumper 4070 1,0 1932 4,8 

Fiat Ducato 4070 1,0 1932 4,8 

Ford Transit 4122 1,3 1885 3,5 

Iveco Daily 4540 4,0 1900 3,9 

MB Sprinter 4700 5,0 1940 5,0 

Opel Movano 4383 3,0 1798 1,0 

Peugeot Boxer 4070 1,0 1932 4,8 

Renault Master 4383 3,0 1798 1,0 

VW Crafter 4700 5,0 1940 5,0 

  
šířka 

[mm] 
body 

šířka mezi 

podběhy 

[mm] 

body 

Citroën Jumper 1870 5,0 1422 5,0 

Fiat Ducato 1870 5,0 1422 5,0 

Ford Transit 1762 1,0 1390 4,6 

Iveco Daily 1800 2,4 1320 3,8 

MB Sprinter 1780 1,7 1350 4,2 

Opel Movano 1765 1,1 1080 1,0 

Peugeot Boxer 1870 5,0 1422 5,0 

Renault Master 1765 1,1 1080 1,0 

VW Crafter 1780 1,7 1350 4,2 

tab. 4.2 – rozměry nákladového prostoru 

U těchto rozměrů platí, že čím větší, tím jsou lepší, tudíž byl použit vztah 4.1. 

Nejvíce bodů u tohoto parametru získaly vozidla Mercedes – Benz Sprinter a 

Volkswagen Crafter, nejméně naopak Opel Movano a Renault Master, hlavně z důvodu 

použití dvoumontáže zadních kol, která značně snižuje šířku mezi podběhy kol. 
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graf 4.1 – bodové hodnocení technologických parametrů 

V grafu 4.1 jsou výsledné body ve skupině technologických parametrů, je z něj patrná 

bodová vyrovnanost některých vozidel. Důvodem je to, že jednotliví výrobci spolupracují 

na výrobě karoserií pro užitková vozidla a proto jsou rozměry nákladového prostoru stejné 

(Mercedes – Benz + Volkswagen; Citroën + Fiat + Peugeot; Opel + Renault). 
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4.2. Technické parametry 

Užitečná hmotnost 

váha parametru = 0,22 

 

 
nosnost 

[kg] 
body 

Citroën Jumper 1440 5,0 

Fiat Ducato 1370 4,4 

Ford Transit 1177 2,8 

Iveco Daily 1220 3,2 

MB Sprinter 960 1,0 

Opel Movano 1096 2,1 

Peugeot Boxer 1353 4,3 

Renault Master 1037 1,6 

VW Crafter 960 1,0 

tab. 4.3 – užitečná hmotnost 

Největší užitečnou hmotnost má vozidlo Citroën Jumper (5b.), mezi ním a vozidly 

Mercedes – Benz Sprinter a Volkswagen Crafter je rozdíl skoro půl tuny užitečné 

hmotnosti, to je způsobeno tím, že Sprinter a Crafter, mají větší karoserii a tím také vyšší 

provozní hmotnost a také tím, že některé vozidla mají přední pohon (Citroën Jumper, Fiat 

Ducato, Peugeot Boxer a Ford Transit) a některé zadní pohon (Iveco Daily, Mercedes - 

Benz Sprinter, Opel Movano, Renault Master a Volkswagen Crafter), který rovněž zvyšuje 

provozní hmotnost. Body jsou vypočtené dle vztahu 4.1. 
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Výkon motoru 

váha parametru = 0,11 

 

 

výkon 

motoru 

[kW] 

body 

Citroën Jumper 90 1,0 

Fiat Ducato 96 3,4 

Ford Transit 92 1,8 

Iveco Daily 93 2,2 

MB Sprinter 95 3,0 

Opel Movano 92 1,8 

Peugeot Boxer 90 1,0 

Renault Master 94 2,6 

VW Crafter 100 5,0 

tab. 4.4 – výkon motoru 

 

Požadavek dopravce na výkon motoru byl v rozmezí 90kW až 100kW, tomuto 

požadavku nejlépe vyhovuje výrobce Volkswagen, který do svého modelu Crafter dodává 

motor o výkonu 100kW (5b.). Naopak nejméně tomuto požadavku vyhovuje Citroën 

Jumper o výkonu motoru 90kW (1b.). Body byly počítány dle vztahu 4.1. 

 

graf 4.2 – bodové hodnocení technických parametrů 
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V grafu 4.2 je bodového hodnocení ve skupině technických parametrů, je z něj čitelné, 

že v téhle skupině parametrů se jako nejvhodnější vozidlo jeví Fiat Ducato, který má 

druhou nejlepší užitečnou hmotnost. Nejvíce zde zaostává Mercedes – Benz Sprinter, který 

má společně s vozidlem Volkswagen Crafter nejnižší užitečnou hmotnost, pouze 960kg. 

 

4.3. Ekonomické parametry 

Kombinovaná spotřeba pohonných hmot na 100km 

váha parametru = 0,11 

 

 

kombinovaná 

spotřeba 

[l/100km] 

body 

Citroën Jumper 8,7 3,0 

Fiat Ducato 8,3 4,3 

Ford Transit 8,6 3,3 

Iveco Daily 8,1 5,0 

MB Sprinter 8,2 4,7 

Opel Movano 9,3 1,0 

Peugeot Boxer 8,7 3,0 

Renault Master 8,5 3,7 

VW Crafter 8,8 2,7 

tab. 4.5 – kombinovaná spotřeba PHM v l/100km 

Čím menší spotřeba, tím větší bodové hodnocení varianta obdrží, proto se jednotlivé 

body počítaly dle vztahu 4.2. Příklad výpočtu dílčího hodnocení (bodů) pro Mercedes – 

Benz Sprinter (5. alternativa, 1. kritérium). 
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Nejúspornější motor z hlediska průměrné kombinované spotřeby pohonných hmot na 

100km má Iveco Daily (5b.), nejméně úsporný motor má Opel Movano (1b.). Pro účely mé 

práce byly voleny tabulkové hodnoty spotřeby, které uvádějí výrobci. Tyto hodnoty se 

však poté s hodnotami z provozu liší, což potvrzuje i zkušenost dopravce se současnými 

vozidly. 

 

Pořizovací cena vozidla 

váha parametru = 0,06 

 

 
pořizovací 

cena [Kč] 
body 

Citroën Jumper 751 680 3,4 

Fiat Ducato 663 641 5,0 

Ford Transit 697 133 4,4 

Iveco Daily 692 000 4,5 

MB Sprinter 811 479 2,2 

Opel Movano 878 080 1,0 

Peugeot Boxer 845 800 1,6 

Renault Master 676 080 4,8 

VW Crafter 853 805 1,5 

tab. 4.6 – pořizovací cena vozidla 

Tento parametr je počítán ze vztahu 4.2. Pořizovací cena vozidla byla určena dealery 

jednotlivých značek na základě sdělení požadavků na vozidlo (příloha 1). Na rozdíl od 

všech technologických a technických parametrů je tento parametr velice proměnlivý, 

protože prodejci můžou nabízet různé akční slevy, nebo například slevy pro stálé 

zákazníky, kteří již nějaké vozidlo dané značky vlastní. Nicméně i ekonomické parametry 

byly do hodnocení zahrnuty.  

Nejlevnějším vozidlem je Fiat Ducato (5b.), naopak nejdražším Opel Movano (1b.). 
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graf 4.3 – bodové hodnocení ekonomických parametrů 

V grafu 4.3 je zobrazeno bodové hodnocení ekonomických parametrů. V této skupině 

parametrů dopadlo nejlépe vozidlo Iveco Daily díky nejnižší spotřebě pohonných hmot a 

také jedné z nejnižší pořizovací ceny. Nejhůře dopadl Opel Movano, který má největší 

spotřebu pohonných hmot a také nejvyšší pořizovací cenu. 
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5. Výběr nejvhodnějšího vozidla 

Nejvhodnější vozidlo, je vozidlo, které dosáhlo nejvyššího počtu bodů dle vztahu 4.3. 

         
 

 

   

 

 

  
počet 

europalet 

rozměry nákladového prostoru 

délka výška šířka 
šířka mezi 

podběhy 

Citroën Jumper 1 1,0 4,8 5,0 5,0 

Fiat Ducato 1 1,0 4,8 5,0 5,0 

Ford Transit 1 1,3 3,5 1,0 4,6 

Iveco Daily 3 4,0 3,9 2,4 3,8 

MB Sprinter 5 5,0 5,0 1,7 4,2 

Opel Movano 3 3,0 1,0 1,1 1,0 

Peugeot Boxer 1 1,0 4,8 5,0 5,0 

Renault Master 3 3,0 1,0 1,1 1,0 

VW Crafter 5 5,0 5,0 1,7 4,2 

  
užitečná 

hmotnost 

výkon 

motoru 
spotřeba PHM pořizovací cena 

Citroën Jumper 5,0 1,0 3,0 3,4 

Fiat Ducato 4,4 3,4 4,3 5,0 

Ford Transit 2,8 1,8 3,3 4,4 

Iveco Daily 3,2 2,2 5,0 4,5 

MB Sprinter 1,0 3,0 4,7 2,2 

Opel Movano 2,1 1,8 1,0 1,0 

Peugeot Boxer 4,3 1,0 3,0 1,6 

Renault Master 1,6 2,6 3,7 4,8 

VW Crafter 1,0 5,0 2,7 1,5 

tab. 5.1 – bodové hodnocení všech parametrů 
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Příklad výpočtu pro alternativu 5 – Mercedes – Benz Sprinter 

         
 

 

   

      
       

       
       

       
       

   

      
       

       
  

                                                  

                                 

  
celkové 

body 
pořadí 

Citroën Jumper 2,70 5 

Fiat Ducato 3,08 4 

Ford Transit 2,24 8 

Iveco Daily 3,36 3 

MB Sprinter 3,54 1 

Opel Movano 2,11 9 

Peugeot Boxer 2,44 7 

Renault Master 2,60 6 

VW Crafter 3,49 2 

tab. 5.2 – výsledné pořadí automobilů 

 

graf 5.1 – celkové bodové hodnocení 
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graf 5.2 – celkové bodové hodnocení – podíl jednotlivých parametrů 

Nejvhodnějším užitkovým vozidlem je dle mých výpočtů Mercedes – Benz Sprinter, 

který zvítězil s celkovým počtem bodů 3,54. Je následován vozidlem Volkswagen Crafter s 

3,49 body. Poté následuje Iveco Daily. Nejméně vhodným vozidlem je Opel Movano, 

který má sice druhou největší ložnou kapacitu europalet, ale má menší rozměry 

nákladového prostoru, nízký výkon motoru, nejvyšší spotřebu z porovnávaných vozidel a 

také nejvyšší pořizovací cenu. Parametr pořizovací cena není ovšem až tak objektivní, jako 

ostatní parametry, neboť ceny vozidel určují prodejci, kteří mohou konkrétnímu 

zákazníkovi poskytovat různé akční slevy a cena vozidel se tak může měnit v řádech 

desetitisíců korun. 

Do vozidla Mercedes – Benz Sprinter (obr. 5.1) může být umístěno na ložnou plochu 7 

europalet, což je nejvíce ze všech hodnocených vozidel a jeho ložná plocha je také nejdelší 

ze všech. Další výhodou tohoto vozidla je druhá nejnižší kombinovaná spotřeba. 

Nevýhodou tohoto modelu je nejnižší užitečná hmotnost, pouze 960kg, to je ale způsobeno 

tím, že tohle vozidlo má největší karoserii a pohon zadní nápravy, který rovněž zvyšuje 

provozní hmotnost. 
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obr. 5.1 – Mercedes – Benz Sprinter 
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6. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo na základě požadavků dopravce na užitkové vozidlo 

pro přepravu zásilek provést analýzu dostupných vozidel. Z těchto dostupných vozidel poté 

pomocí multikriteriálního hodnocení vybrat vozidlo, které bude dané firmě nejlépe 

vyhovovat. 

V první kapitole jsem se okrajově věnoval shrnutí historie nákladní dopravy, výhodám 

a nevýhodám nákladní silniční dopravy, výkladu základních pojmů v dopravě včetně 

rozdělení nákladních automobilů dle EHK. Uvedl jsem také historii a současnost dopravní 

společnosti pro níž jsem výběr vozidla prováděl. 

Následovala samotná analýza trhu užitkových vozidel, z nichž bylo vybráno devět 

vozidel od devíti výrobců. A to konkrétně Citroën Jumper, Fiat Ducato, Ford Transit, Iveco 

Daily, Mercedes – Benz Sprinter, Opel Movano, Peugeot Boxer, Renault Master a 

Volkswagen Crafter. U každé automobilky jsem udělal stručný přehled její historie a 

vypsal údaje o porovnávaném modelu. Všechny automobilky mají parametry, jako jsou 

rozměry ložné plochy, výkon motoru, užitečná hmotnost, spotřeba pohonných hmot volně 

přístupné ve svých katalozích, či volně přístupné na internetu. Cenu porovnávaných 

užitkových vozidel jsem získal od prodejců na základě zadaných požadavků dopravní 

firmy.  

Na základě toho, že se od sebe jednotlivá vozidla vzájemně liší, jsem zvolil parametry, 

které byly dále porovnávány. Parametry jsem rozdělil do tří skupin na technologické, 

technické a ekonomické. Mezi technologické parametry jsem zařadil nejdůležitější 

parametr a to počet europalet naložených na ložnou plochu vozidla, tento parametr je u 

dopravní společnosti nejdůležitější, jelikož určuje objem možné přepravy v paletách. Jako 

další technologický parametr jsou rozměry ložné plochy, které se dělí do subkritérií délka 

ložné plochy, výška, šířka a šířka mezi podběhy kol.  

Do technických parametrů jsem zařadil výkon motoru a užitečnou hmotnost.  
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Mezi ekonomické parametry patří spotřeba pohonných hmot v litrech na 100km a 

pořizovací cena vozidla. Parametr pořizovací cena není až tak objektivní, jako ostatní 

parametry, protože ceny vozidel určují prodejci, kteří mohou konkrétnímu zákazníkovi 

poskytovat různé akční slevy a cena vozidel se tak může měnit v řádech desetitisíců korun. 

V práci uvedené ceny jsou interní informací mezi prodejci vozidel a společností, pro kterou 

byl výběr vozidla prováděn. Také hodnoty průměrných spotřeb pohonných hmot se v praxi 

často liší od tabulkových hodnot uváděných výrobci. 

Pro určení vah důležitosti jednotlivých parametrů jsem použil metodu preferenčního 

pořadí v kombinaci s metodou postupného rozvrhu vah. Nejprve jsem určil preferenční 

pořadí mezi jednotlivými skupinami, poté mezi kritérii ve skupinách a nakonec i mezi 

subkritérii. Roznásobením váhy důležitosti skupiny, kritéria a subkritéria vznikla výsledná, 

v práci použitá, normovaná váha. Nejdůležitější kritérium pro výběr nového vozidla je 

počet europalet naložených na ložnou plochu, poté užitečná hmotnost, výkon motoru, 

spotřeba pohonných hmot, šířka ložného prostoru mezi podběhy, pořizovací cena, délka 

nákladového prostoru, jeho šířka a nakonec výška. 

Ve čtvrté kapitole jsem hodnotil parametry jednotlivých vozidel. Na hodnocení jsem 

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

jednotky. Parametry jsem hodnotil bodovou stupnicí od 1 do 5, kdy 1 je nejhorší a 5 

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

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

Nejvíce prvních dílčích umístění, celkem 3, v jednotlivých parametrech měl 

Volkswagen Crafter, který v celkovém hodnocení nakonec skončil druhý. Jako 

nejvhodnější vozidlo pro dopravní firmu vyšel Mercedes – Benz Sprinter, který měl dílčí 

první místo ve dvou parametrech a to v obou technologických - počtu naložených 

europalet na ložnou plochu a rozměrech ložné plochy. Moc nezaostával ani v kombinované 

spotřebě a výkonu motoru. 

I na základě této práce, která manažery společnosti utvrdila, že nakupují  

správná vozidla, koupila firma před měsícem právě vozidlo Mercedes – Benz  

Sprinter.  
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Příloha 1 

Požadavky na vozidlo 

 

- skříňová dodávka 

- celková hmotnost vozidla 3,5t 

- motor o výkonu 90kW až 100kw 

- nákladový prostor   - největší možná ložná plocha 

- výška nákladového prostoru od 175cm do 200cm 

- obložení stěn 

- boční dveře 

- zadní dveře otvíratelné o 270° 

- převodovka   - šestirychlostní manuální 

- kabina řidiče  - 3 sedadla  

- klimatizace 

- nezávislé topení  

                            - vysílačka 

- rádio na CD 

           - výškově nastavitelné, odpružené sedadlo řidiče 

- nastavitelný volant  

- ABS, ASR, ESP 
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Příloha 2 

Výrobce Citroën  Fiat Ford 

Model Jumper Ducato Transit 

Parametry Jednotky Celková hmotnost vozidla 3500kg 

Motor 

objem [l] 2,2 2,3 2,2 

výkon [kW] 90 96 92 

hnací náprava přední přední zadní 

Převodovka 

typ manuální manuální manuální 

počet rychlostí 6 6 6 

Nákladový prostor 

počet europalet 5 5 5 

nosnost [kg] 1440 1370 1177 

délka [mm] 4070 4070 4122 

výška [mm] 1932 1932 1885 

šířka [mm] 1870 1870 1762 

šířka mezi podběhy [mm] 1422 1422 1390 

zadní dveře 

výška [mm] 1790 1790 1796 

šířka [mm] 1562 1562 1540 

boční dveře 

výška [mm] 1755 1755 1500 

šířka [mm] 1250 1250 1275 

otevírání zadních dveří 

270° 
[ano/ne] ano ano ano 

obložení stěn [ano/ne] ano ano ano 

Výbava 

dvojsedadlo spolujezdce [ano/ne] ano ano ano 

nezávislé  topení [ano/ne] ano ano ano 

klimatizace [ano/ne] ano ano ano 

autorádio [ano/ne] ano ano ano 

komfortní, odpružené 

sedadlo řidiče 
[ano/ne] ano ano ne 

nastavitelný volant [ano/ne] ano ano ne 

vysílačka [ano/ne] ano ano ano 

ABS/ASR/ESP [ano/ne] ano ano ano 

Spotřeba (kombinovaná) [l/100km] 8,7 8,3 8,6 

Pořizovací cena [Kč] 751 680 663 641 697 133 
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Výrobce Iveco  
Mercedes 

Benz 
Opel 

Model Daily Sprinter Movano 

Parametry Jednotky Celková hmotnost vozidla 3500kg 

Motor 

objem [l] 2,3 2,2 2,3 

výkon [kW] 93 95 92 

hnací náprava zadní zadní zadní 

Převodovka 

typ manuální manuální manuální 

počet rychlostí 6 6 6 

Nákladový prostor 

počet europalet 6 7 6 

nosnost [kg] 1220 960 1096 

délka [mm] 4540 4700 4383 

výška [mm] 1900 1940 1798 

šířka [mm] 1800 1780 1765 

šířka mezi podběhy [mm] 1320 1350 1080 

zadní dveře 

výška [mm] 1780 1840 1724 

šířka [mm] 1540 1565 1577 

boční dveře 

výška [mm] 1780 1820 1684 

šířka [mm] 1250 1300 1270 

otevírání zadních dveří 

270° 
[ano/ne] ano ano ano 

obložení stěn [ano/ne] ano ano ano 

Výbava 

dvojsedadlo spolujezdce [ano/ne] ano ano ano 

nezávislé  topení [ano/ne] ano ano ano 

klimatizace [ano/ne] ano ano ano 

autorádio [ano/ne] ano ano ano 

komfortní, odpružené 

sedadlo řidiče 
[ano/ne] ano ano ano 

nastavitelný volant [ano/ne] ano ano ano 

vysílačka [ano/ne] ano ano ano 

ABS/ASR/ESP [ano/ne] ano ano ano 

Spotřeba (kombinovaná) [l/100km] 8,1 8,2 9,3 

Pořizovací cena [Kč] 692 000 811 479 878 080 
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Výrobce Peugeot Renault Volkswagen 

Model Boxer Master Crafter 

Parametry Jednotky Celková hmotnost vozidla 3500kg 

Motor 

objem [l] 2,2 2,3 2 

výkon [kW] 90 94 100 

hnací náprava přední zadní zadní 

Převodovka 

typ manuální manuální manuální 

počet rychlostí 6 6 6 

Nákladový prostor 

počet europalet 5 6 7 

nosnost [kg] 1335 1037 960 

délka [mm] 4070 4383 4700 

výška [mm] 1932 1798 1940 

šířka [mm] 1870 1765 1780 

šířka mezi podběhy [mm] 1422 1080 1350 

zadní dveře 

výška [mm] 1790 1724 1840 

šířka [mm] 1562 1577 1565 

boční dveře 

výška [mm] 1755 1684 1820 

šířka [mm] 1250 1270 1300 

otevírání zadních dveří 

270° 
[ano/ne] ano ano ano 

obložení stěn [ano/ne] ano ano ano 

Výbava 

dvojsedadlo spolujezdce [ano/ne] ano ano ano 

nezávislé  topení [ano/ne] ano ano ano 

klimatizace [ano/ne] ano ano ano 

autorádio [ano/ne] ano ano ano 

komfortní, odpružené 

sedadlo řidiče 
[ano/ne] ano ano ano 

nastavitelný volant [ano/ne] ano ano ano 

vysílačka [ano/ne] ano ano ano 

ABS/ASR/ESP [ano/ne] ano ano ano 

Spotřeba (kombinovaná) [l/100km] 8,7 8,5 8,8 

Pořizovací cena [Kč] 845 800 676 080 853 805 

 


