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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

ŠIMEK, M. Porovnání vybraných nákladových položek a technických parametrů 

nákladních vozidel pro silniční dopravu: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2012, 66s. Vedoucí práce: Olivková, I. 

Bakalářská práce se zabývá výběrem nového vhodného nákladního vozidla pro silniční 

dopravu. V první části práce je přehled nákladních vozidel dostupných na našem trhu, kde 

jsou stručně popsáni jednotliví výrobci a dále jednotlivé nákladní vozy. U jednotlivých 

nákladních vozidel jsou uvedeny jejich dostupné varianty, motory, převodovky, kabiny 

řidiče atd. Ve druhé části jsou stanoveny jednotlivé technické a ergonomické parametry 

a nákladové položky, které budou dále porovnány. Následuje výběr vhodných metod pro 

samotné porovnání a dále porovnání jednotlivých parametrů. Výsledkem je výběr 

nejvhodnějšího nákladního vozidla pro silniční dopravu. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

ŠIMEK, M. Comparison of given costs and technical parameters of lorries for road 

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

Mechanical Engineering, Institute of Transport, 2012, 66 p. Thesis head: Olivková, I. 

Bachelor thesis is dealing with the selection of suitable new truck for road transport. 

The first part is an overview of available trucks on our market, where are briefly describes 

each manufacturer and each truck. For individual trucks are given their available options, 

engines, transmissions, cab, etc. In the second part are set to specific technical and 

ergonomic characteristics and given costs, which will be compared. Following the 

selection of appropriate methods for comparing and comparison of individual parameters. 

The result is a selection of the best truck for road transport. 
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Seznam zkratek 

ABS – Anti-lock brake system, protiblokovací systém 

ACC – Adaptive cruise control, adaptivní tempomat 

ALM – Axle load monitoring, systém sledování zatížení nápravy 

APM – Air pressure management, systém pro hospodaření se stlačeným vzduchem 

ASR – Anti-slip regulation, systém regulace prokluzu kol 

CDC – Continues damping control, plynulé nastavení tuhosti tlumičů 

EBL – Electronic brakeforce limitation, optimalizace brzdného výkonu dle zatížení 

EBS – Electronic braking system, elektronický brzdový systém 

EEV – Enhanced environmentally friendly vehicles, vozidla zvlášť šetrná k životnímu 

prostředí 

ESP – Electronic stability program, elektronický stabilizační program 

FCW – Forward collision warning, systém varování před kolizí 

LCS – Lane changing support, systém pro varování před možnou boční kolizí 

LDW – Lane departure warning, systém varování při opuštění jízdního pruhu 

LDWS – Lane departure warning system, systém varování při opuštění jízdního pruhu 

LGS – Lane guard system, systém varování při opuštění jízdního pruhu 

LKS – Lane keeping support, podpora udržování jízdního pruhu 

PHM – Pohonné hmoty 

TPM – Tyre pressure monitoring system, systém sledování tlaku v pneumatikách 

TPMS – Tyre pressure management system, systém sledování tlaku v pneumatikách 

VSC – Vehicle stability control, řízení stability vozidla 
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1. Úvod  

Silniční nákladní doprava je souhrn úkonů, jimiž se uskutečňuje přeprava věcí. Je to 

činnost spjatá s cílevědomým přemisťováním hmotných předmětů silničními dopravními 

prostředky v nejrůznějších objemových, časových a prostorových souvislostech za použití 

různých dopravních prostředků a technologií. [2] 

Mezi dnes nejvíce využívané druhy nákladní dopravy se řadí silniční nákladní doprava. 

Snad ve všech ekonomicky rozvinutých i rozvíjejících se zemích patří k nejvíce 

a nejrychleji se rozvíjejícím oborům vůbec. Využívá velmi husté sítě pozemních 

komunikací a mezi její největší přednosti patří např. dobrá dostupnost, relativně velká 

rychlost přepravy na kratší vzdálenosti a přizpůsobivost na změny poptávky. Naopak 

k nevýhodám patří poměrně velký hluk, v porovnání se železniční dopravou větší produkce 

emisí a ze všech druhů dopravy je zde nejnižší bezpečnost přepravy. [2] 

1.1. Historie nákladní dopravy 

Gottlieb Daimler v roce 1892 zvětšil tehdy základní rozměry vozů a vytvořil tak první 

nákladní automobil. V následujících letech postupně docházelo k neustálému vývoji 

a zdokonalování nejen technologií, ale i konstrukcí samotných vozů a jejich spalovacích 

motorů což vedlo ke stavbě stále větších vozů. Pro zvětšení kapacity byly později vozy 

upraveny pro tažení přívěsů a návěsů. V této podobě je také dnes vídáme. [28] 

 

Obr. č. 1.1 První nákladní automobil[28] 
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1.2. Rozdělení nákladních vozidel 

Nákladní vozidla můžeme dle konstrukce rozdělit do dvou základních kategorií: 

1) Nákladní automobil – je automobil, který je svou konstrukcí určen zejména pro 

dopravu nákladu a může zároveň táhnout přívěs. 

a) Valníkový – s valníkovou karosérií a uzavřenou kabinou řidiče, ložný 

prostor může být kryt plachtou. 

b) Sklápěčkový – se sklápěcí valníkovou karosérií nebo korbou 

a uzavřenou kabinou řidiče. 

c) Skříňový – se skříňovou karosérií, která může být celistvá nebo tvoří 

samostatnou nástavbu. 

2) Tahač – druh automobilu určený speciálně k tažení přípojných vozidel. 

a) Tahač přívěsu – určený a konstruovaný výhradně k tažení přívěsu. 

b) Tahač návěsu – určený a konstruovaný výhradně k tažení návěsu. 

Dle EHK spadají nákladní vozidla do kategorie N, kterou dále dělíme: 

1) N1 – vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg. 

2) N2 – vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, ale 

nepřevyšuje 12000 kg. 

3) N3 – vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 12000 kg. 

1.3. Rozdělení přípojných vozidel 

Přípojná vozidla jsou vozidla bez vlastního zdroje pohonu a jsou určena k tažení 

vozidlem motorovým. 

1) Přívěs – je přípojné vozidlo, u něhož se pouze nepodstatná část jeho celkové 

hmotnosti přenáší na vozidlo tažné. 
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2) Návěs – je přípojné vozidlo, u něhož se podstatná část jeho celkové hmotnosti 

přenáší na vozidlo tažné. 

Dle EHK spadají přípojná vozidla do kategorie O, kterou dále dělíme: 

1) O1 – přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg. 

2) O2 – přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 750 kg, ale 

nepřevyšuje 3500 kg. 

3) O3 – přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, 

ale nepřevyšuje 10000 kg. 

4) O4 – přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 10000 kg. 

1.4. Rozdělení jízdních souprav 

Jízdní souprava je souprava skládající se z motorového vozidla spojeného s jedním či 

více vozidly přípojnými. 

1) Přívěsová jízdní souprava – skládá se z motorového vozidla spojeného ojí 

s jedním či více samostatnými přívěsy. 

2) Návěsová jízdní souprava – skládá se z tahače návěsů a návěsu. 

1.5. Motivace pro řešení  

Ačkoliv nevýhody silniční nákladní dopravy nejsou zcela nevýznamné, v nejbližší 

době se nedá počítat s jejím výrazným omezením a naopak výrazným růstem železniční či 

kombinované dopravy. Tohoto jsou si dobře vědomy nejen všechny rozvinuté země, ale 

i přední výrobci nákladních vozů, kteří se neustále snaží redukovat produkci škodlivých 

emisí a dopady na životní prostředí. Dalším velmi důležitým článkem ke snížení dopadů na 

životní prostředí jsou jednotlivé společnosti, respektive jednotliví provozovatelé vozového 

parku nákladních vozidel. Právě oni se můžou na dalším snižování podílet nejvíce a to 

právě výběrem vhodného nákladního vozidla. 
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Obr. č. 1.2 Mapa silniční nákladní dopravy [3] 

1.6. Společnost ČSAD Uherské Hradiště a. s. 

Je česká dopravní společnost s více než šedesátiletou historií, vznik se datuje k roku 

1949. Zásadní změnou v historii prošla společnost v roce 1993, kdy se stala akciovou 

společností. Hlavní podnikatelskou činností společnosti je především mezistátní silniční 

nákladní doprava a autobusová doprava provozována prostřednictvím společnosti ČSAD 

BUS Uherské Hradiště a. s. Mezi další nezanedbatelné činnosti patří servisní služby 

technických středisek včetně autorizovaného servisu vozů MAN, dále celní služby a široká 

nabídka logistických služeb. [3] 

Silniční nákladní doprava je provozována po celé Evropě se specializací na Balkánský 

poloostrov, dále v zemích jako Francie, Španělsko, Rusko, Německo, Švédsko atd. 

Vozový park se skládá ze 100 vozidel určených převážně pro dálkovou mezistátní 

dopravu. Největší podíl v zastoupení má značka MAN se 60 vozidly s modely TGA 

a TGX, zbytek vozidel zastupuje výrobce Renault se 40 vozidly s modely Magnum, 

Premium a Midlum. [3] 
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2. Výběr nákladních vozidel k porovnání 

2.1. DAF 

Kořeny společnosti sahají do roku 1928, kdy bratři Van Doorneovi založili malou 

strojírenskou firmu, která se později začala specializovat na výrobu přívěsů a návěsů 

a v roce 1949 začali vyrábět první nákladní automobily. Dnes je společnost DAF Truck 

N. V. dceřinou společností severoamerické obchodní společnosti PACCAR Inc. [7, 11] 

V nabídce společnosti DAF můžeme najít řadu vozidel určenou pro dálkovou silniční 

nákladní dopravu, která je k dostání v různých provedeních a verzích. Konkrétně to je řada 

XF105. 

2.1.1. DAF XF105 

Model XF105 (obr. č. 3) je řada nákladních vozidel určená pro dálkovou dopravu. 

Model je k dostání jako tahač návěsů nebo podvozek s kabinou řidiče pro dodatečnou 

montáž nástaveb v provedení se dvěma nebo třemi nápravami. Vozidla mohou být 

vystrojena palivovými nádržemi o objemu až 1500 l. Kabina řidiče je vyráběna ve dvou 

provedeních, Space Cab nebo Super Space Cab. 

Šířka kabiny Space Cab (obr. č. 4) je 2490 mm, délka 2250 mm a výška mezi sedadly 

1735 mm. Spodní lůžko má délku 2100 mm a šířku 810 mm, druhé horní sklopné lůžko se 

dodává v příplatkové verzi. [8] 

Kabina Super Space Cab (obr. č. 4) má vnější rozměry shodné s kabinou Space Cab, 

ovšem mezi sedadly nabídne více prostoru s výškou 2105 mm. Spodní lůžko je rozměrově 

stejné, horní je dodáváno standardně. [8] 
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Pohonnou jednotku tvoří vznětový přeplňovaný řadový šestiválec o zdvihovém 

objemu 12,9 l PACCAR MX ve třech výkonnostních verzích, 300 kW, 340 kW a 375 kW 

(obr. č. 3). Motory MX splňují emisní hodnoty Euro 5, na přání také emisní normu EEV. 

Za příplatek je dodávána motorová brzda MX Engine brake o brzdném výkonu až 325 kW 

(obr. č. 3), standardně je dodávaná pneumaticky ovládaná výfuková brzda. Servisní 

interval byl prodloužen až na 150000 km. Vozidlo může být v provedení s manuální nebo 

automatizovanou převodovkou. Manuální převodovka má šestnáct rychlostních stupňů, 

automatizovaná převodovka AS – Tronic má dvanáct nebo šestnáct rychlostních stupňů.[9] 

Obr. č. 2.1 Daf XF105 (vlevo nahoře)[5] 

Charakteristika výfukové a motorové brzdy (vlevo dole)[9] 

Charakteristika motorů Paccar MX (vpravo)[9] 
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Jako standardní prvky jsou dodávány systémy EBS, ABS a pomocný brzdový systém, 

který dokáže v případě potřeby vyvinout maximální brzdný účinek bez závislosti na 

stlačení brzdového pedálu. Vozidla s převodovkou AS – Tronic jsou standardně vystrojena 

asistentem rozjezdu do svahu. 

Na přání je možné do vozidla doplnit systémy jako ASR, ACC, FCW, LDWS, VSC 

a ALM. Taktéž aerodynamické prvky snižující aerodynamický odpor jako střešní spoiler, 

boční límce a podvozkové spoilery nejsou standardní výstrojí. [5, 6] 

 

Obr. č. 2.2 Kabiny řidiče Daf [8] 
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2.1.2. Modely v provedení DAF ATe 

V rámci programu ATe (Advanced Transport efficiency – Zdokonalená efektivita 

dopravy) jsou k dostání verze tahačů návěsů CF85 a XF105 s kabinami Space Cab. 

Vozidla jsou standardně doplněna prvky pro optimalizaci aerodynamiky a tím i pro snížení 

spotřeby paliva. Mezi prvky patří střešní spoiler, boční límce a podvozkové spoilery. Pro 

další snížení odporů a hmotnosti jsou použity pneumatiky s nižším valivým odporem. 

Jako pohonná jednotka je dodáván výhradně vznětový přeplňovaný řadový šestiválec 

o zdvihovém objemu 12,9 l PACCAR MX o výkonu 340 kW splňující emisní normu EEV 

ve spojení s automatizovanou převodovkou s dvanácti rychlostními stupni AS – Tronic. 

Zásah do řazení je možný pouze do rychlosti 30 km/h nebo při použití motorové brzdy MX 

Engine brake, která je taktéž součástí standardních prvků. K dalšímu zefektivnění spotřeby 

přispívají adaptivní tempomat ACC se systémem varování před nárazem FCW a snížení 

maximální rychlosti z 89 km/h na 85 km/h. Samozřejmostí je i asistent rozjezdu do svahu 

a systém ASR. [4, 10] 
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2.2. Iveco 

Společnost Iveco vznikla v roce 1975 po spojení pěti evropských společností a patří 

pod společnost FIAT. V dalších letech docházelo k postupnému rozšiřování nabídky i na 

mimoevropské trhy a v roce 1999 společně se společností Renault došlo k založení 

podniku Irisbus, který se v roce 2003 stal součástí skupiny Iveco. V roce 2007 Iveco 

vstoupilo na trh v USA a stalo se tak předním světovým výrobcem nákladních vozů. [16] 

Pro dálkovou silniční nákladní dopravu v nabídce Iveca nalezneme řady vozů Stralis 

a Ecostralis, které jsou k dostání v různých provedeních a verzích. 

2.2.1. Iveco Stralis 

Řada nákladních vozidel Iveco Stralis je určena jak pro dálkovou nákladní dopravu, 

tak i pro rozvážkové účely ve městě a po regionu. K dostání je s kabinou řidiče pro 

dodatečnou montáž nástaveb nebo jako 

tahač návěsů, v provedení se dvěma 

nebo třemi nápravami. Dle požadavků 

zákazníka mohou být vozidla vybavena 

palivovými nádržemi o objemu až 

1200 l. Kabina řidiče je vyráběna 

celkem v pěti verzích, Active Day – 

určena pro meziměstskou dopravu, 

Active Time se standardní střechou, 

Active Time s vysokou střechou, 

Active Space se standardní střechou 

nebo ve verzi Active Space s vysokou 

střechou. 

 

Kabina Active Time se standardní střechou o šířce 2280 mm, délce 2100 mm a výškou 

mezi sedadly 1210 mm je vhodná pro občasné přespání. Dodává se pouze jedno lůžko 

o rozměrech 2100 mm na délku a 630 mm na šířku. Lednička je dodávaná na přání. 

Obr. č. 2.3 Iveco Stralis [14] 
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Obr. č. 2.5 Kabiny řidiče Active Space 

Obr. č. 2.4 Kabiny řidiče Active Time 

Kabina Active Time s vysokou střechou nabídne více prostoru mezi sedadly a to 

1810 mm. Standardní spodní lůžko má rozměry taktéž 2100 mm na délku a 630 mm na 

šířku, druhé horní lůžko se dodává na přání stejně jako lednička. 

 

Kabina Active Space se standardní střechou o šířce 2460 mm, délce 2215 mm 

a výškou mezi sedadly 1590 mm je vhodná pro delší trasy. Standardní spodní lůžko má 

délku 2060 mm a šířku 630 mm za sedadlem řidiče, respektive 750 mm za sedadlem 

spolujezdce. Horní lůžko se nedodává, lednička je dodávaná na přání. 

Kabina Active Space s vysokou střechou nabídne na výšku ještě více místa mezi 

sedadly a to 2080 mm. Standardní spodní lůžko má rozměry shodné s kabinou Active 

Space se standardní střechou, na přání je možné dodat horní sklopné lůžko a ledničku. 

Vnější sluneční clona je dodávána standardně. Objem úložných prostorů je cca 700 l. 
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Obr. č. 2.6 Charakteristika motorů Cursor 10 

Pohonnou jednotku může tvořit vznětový přeplňovaný řadový šestiválec o zdvihovém 

objemu 7,8 l Cursor 8 o výkonu 243 kW nebo 265 kW, který je vhodný spíše na kratší 

vzdálenosti a pro regionální přepravu. Na delší vzdálenosti je vhodnější vznětový 

přeplňovaný řadový šestiválec o zdvihovém objemu 10,3 l Cursor 10 o výkonu 309 kW 

nebo 331 kW. Pro dosažení vyšší průměrné cestovní rychlosti i na delší vzdálenosti 

a zachování nízké spotřeby je k dispozici vznětový přeplňovaný řadový šestiválec 

o zdvihovém objemu 12,9 l Cursor 13 o výkonu 368 kW nebo 412 kW. Motory Cursor 

splňují emisní normu Euro 5 nebo na přání emisní normu EEV. Všechny motory Cursor 

jsou standardně vybaveny dekompresní motorovou brzdou Iveco Turbo Brake, u motoru 

Cursor 10 dosahuje brzdného výkonu až 280 kW, u motoru Cursor 13 dokonce až 305 kW. 

Servisní intervaly byly stanoveny na 150000 km. 

 

Iveco Stralis může být v provedení s manuální převodovkou s devíti nebo šestnácti 

rychlostními stupni nebo automatizovanou převodovkou EuroTronic se dvanácti 

rychlostními stupni. Převodovka EuroTronic se díky absenci synchronů vyznačuje 

rychlejším řazením než manuální převodovka a je také díky jednodušší konstrukci 

o přibližně 60 kg lehčí. Řazení rychlostním stupňů je optimalizováno pro nižší spotřebu 

a nižší opotřebení spojky. 

Jako standardní prvky můžeme ve voze najít systémy EBS, ABS, ASR a systém pro 

optimalizaci brzdného výkonu dle zatížení náprav EBL. Na přání zákazníka je možné do 

vozidla doplnit systémy ACC, ESP, LDWS, TPMS nebo asistent rozjezdu do svahu. 

Součástí standardní výstroje nejsou některé aerodynamické prvky jako střešní spoiler 

a boční deflektory. [14, 15, 17] 
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Obr. č. 2.7 Iveco Ecostralis[12] 

Obr. č. 2.8 Charakteristika 

motoru Cursor 10 o výkonu 

338 kW[12] 

2.2.2. Iveco Ecostralis 

Ecostralis je vylepšená řada nákladních vozidel Stralis, která ještě více snižuje 

provozní náklady a vliv na životní prostředí. 

K dostání je tahač návěsů s kabinami řidiče se 

standardní nebo vysokou střechou ve verzi 

Active Time nebo Active Space. Pro snížení 

provozních nákladů a aerodynamického odporu 

jsou vozidla standardně vystrojena 

aerodynamickou sadou obsahující střešní 

spoiler, boční deflektory mezi kabinou 

a návěsem a také boční kryty podvozku. 

Standardně jsou také dodávány pneumatiky 

s nízkým valivým odporem. 

Pohonnou jednotku lze vybrat z motorů Cursor 10 o výkonu 309 kW nebo nově 

vyvinutý vznětový přeplňovaný řadový šestiválec o zdvihovém objemu 10,3 l Cursor 10 

o výkonu 338 kW, popřípadě z motoru Cursor 13 

o výkonu 368 kW. Všechny motory splňují 

emisní normu EEV. Servisní interval zůstal na 

hodnotě 150000 km. Model Ecostralis je 

k dispozici výhradně s automatizovanou 

převodovkou EuroTronic se dvanácti 

rychlostními stupni. Speciálně pro Ecostralis byly 

vyvinuty dva režimy řazení ECOSwitch 

a ECOFleet. Režim ECOSwitch automaticky 

nastavuje logiku řazení a nastavení motoru 

podle zatížení tak, aby bylo dosaženo co nejlepší 

spotřeby při poskytnutí maximálního výkonu 

tehdy, kdy je ho potřeba. Režim ECOFleet umožňuje řidiči řadit rychlostní stupně dle 

potřeby, např. před a za stoupáním, ale částečně omezují jeho volbu s cílem optimalizovat 

řazení a snížit riziko chyb ze strany řidiče, např. přetočení motoru při špatném zařazení. 

Vozidla jsou standardně vystrojena systémy EBS, ABS, ASR, EBL, ESP a asistentem 

rozjezdu do svahu, na přání je možné dodat systémy ACC, LDWS a TPMS. [12, 13] 
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Obr. č. 2.9 MAN TGX [20] 

2.3. MAN 

MAN SE je německá strojírenská společnost zabývající se nejen výrobou autobusů 

a nákladních automobilů, ale vyrábí i vznětové motory, diesel – elektrické agregáty 

a průmyslové stroje. Společnost vznikla již v roce 1898 sloučením dvou významných 

podniků, současný název se zformoval v roce 1908. V roce 2011 se stala společnost 

Volkswagen AG majoritním vlastníkem. [20] 

V současné době v nabídce společnosti MAN můžeme najít řadu vozidel určenou pro 

dálkovou silniční nákladní dopravu a pro přepravu na střední vzdálenosti. K dostání jsou 

v široké škále provedení a uspořádání. Jmenovitě to je řada s obchodním označením TGX. 

2.3.1. MAN TGX 

MAN TGX je určen pro dálkovou dopravu a přepravu těžkých nákladů. K dostání je 

v provedení jako tahač návěsů 

nebo jako podvozek s kabinou 

pro řidiče pro dodatečnou 

montáž nástaveb. Vyrábí se 

v provedení se dvěma nebo 

třemi nápravami. K dispozici 

jsou palivové nádrže o objemu 

až 1340 l. Kabina řidiče se 

vyrábí ve třech verzích, 

jmenovitě kabina XL, XLX 

a XXL. 

Kabina XL o šířce 2440 mm, délce 2280 mm a výšce mezi sedadly 1560 mm se 

dodává pouze s jedním lůžkem o rozměrech 790 mm na šířku a 2200 mm na délku. 

Kabina XLX o shodných vnějších rozměrech nabídne na výšku více prostoru mezi 

sedadly, konkrétně 1875 mm. Standardně se dodává spodní lůžko o šířce 790 mm a délce 

2200 mm, horní sklopné lůžko se dodává na přání. 



Bakalářská práce 

22 

Obr. č. 2.10 Kabiny řidiče [20] 

Kabina XXL má opět shodné vnější rozměry, ovšem mezi sedadly nabídne na výšku 

2130 mm. Standardně dodávané spodní lůžko nabízí stejné rozměry jako u dvou 

předešlých kabin, horní sklopné lůžko je také dodáváno standardně. Celkový objem 

úložných prostorů je cca 920 l. 

U vozidel MAN TGX jsou na výběr tři typy motorů. Prvním je vznětový přeplňovaný 

řadový šestiválec o zdvihovém objemu 10,5 l s typovým označením D2026 o výkonu 

265 kW, 294 kW nebo 324 kW splňující emisní normy Euro 5, na přání EEV. Druhým je 

vznětový přeplňovaný řadový šestiválec o zdvihovém objemu 12,4 l s typovým označením 

D2676 o výkonu 353 kW splňující emisní normy Euro 5 popř. na přání EEV nebo 

o výkonu 397 kW s emisní normou Euro 5. Pro přepravu těžkých nákladů je k dispozici 

vznětový přeplňovaný osmiválec do V o objemu 16,2 l a výkonu 500 kW s typovým 

označením D2868. Standardně plní emisní normu EEV. K nižšímu opotřebení provozní 

brzdy jsou k dispozici motorová brzda EVBec, intardér nebo vodní retardér integrovaný do 

chladícího okruhu MAN PriTarder. Při kombinaci motorové brzdy a vodního retardéru je 

k dispozici brzdný výkon až 600 kW a to i při nízké rychlosti. 

Z převodovek je k dispozici manuální se šestnácti rychlostními stupni, dále manuální 

převodovka MAN ComfortShift taktéž se šestnácti rychlostními stupni, kde spojka je 

ovládána tlačítkem na řadící páce vyjma rozjezdu. Výběr završuje dvanácti stupňová 

automatizovaná převodovka TipMatic. 
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Součástí standardní výstroje jsou systémy ABS, EBS, ASR. Za příplatek je možné 

vozidla doplnit o systémy ESP, LGS, CDC, ACC, TPM a brzdový asistent. Servisní 

interval je až 120000 km. U vozidel s převodovkou TipMatic popř. u vozidel s retardérem 

integrovaným v převodovce je ESP dodáváno standardně. [18, 19, 21, 39] 

2.3.2. MAN TGX Efficient Line 

Vychází ze základní řady TGX a je upraven pro snížení provozních nákladů, 

především spotřeby paliva. Toho je docíleno použitím pneumatik s nižším valivým 

odporem, instalací aerodynamického paketu obsahující střešní spoiler, boční deflektory 

a boční kryty. K dalšímu snížení spotřeby jsou použity hliníkové disky kol, hliníkové 

palivové nádrže, nový účinnější alternátor a nový systém denního osvětlení vozidla. Dále 

jsou standardem systémy TPM pro sledování tlaku v pneumatikách a také systém APM, 

který se stará o využití vzduchového kompresoru. Pokud není nutné do brzdového systému 

dodávat tlakový vzduch, je kompresor odpojen. Sluneční clona již není dodávána ani na 

přání a omezovač rychlosti je nastaven z výroby na 85 km/h. 

Pohonnou jednotku tvoří dle výběru vznětový přeplňovaný řadový šestiválec 

o zdvihovém objemu 10,5 l s typovým označením D2026 o výkonu 294 kW nebo 324 kW 

nebo vznětový přeplňovaný řadový šestiválec o zdvihovém objemu 12,4 l s typovým 

označením D2676 o výkonu 353 kW, všechny splňující emisní normu EEV. Vozidlo je 

k dostání s automatizovanou převodovkou TipMatic se zabudovaným vylepšeným 

intardérem a režimem řazení FLEET, který omezuje zásah řidiče do volby rychlostních 

stupňů. Dodává se jako tahač návěsu s kabinou řidiče ve verzi XLX. 

Všechny uvedené opatření a vylepšení pro snížení spotřeby paliva v konečném 

důsledku dokážou ušetřit až 3 l paliva na 100 km v porovnání s běžnou verzí vozu MAN 

TGX. [18, 19, 21] 
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Obr. č. 2.11 Mercedes Actros MP3 

[23] 

2.4. Mercedes – Benz 

Mercedes – Benz je nejstarší německý výrobce osobních, užitkových a nákladních 

vozidel a autobusů. Je součástí německé společnosti Daimler AG. Společnost vznikla 

v roce 1926 spojením firem Gottlieba Daimlera a Karla Benze. 

V současné době v nabídce společnosti Mercedes – Benz můžeme najít dvě řady 

vozidel určených pro dopravu na střední a dlouhé vzdálenosti. Jmenovitě Actros MP3 

a Nový Actros. 

2.4.1. Mercedes Actros MP3 

Je řada nákladních vozidel určená pro dálkovou dopravu i přepravu těžkých nákladů. 

K dispozici je v provedení jako podvozek s kabinou řidiče pro dodatečnou montáž 

nástaveb nebo jako tahač návěsů. Na výběr jsou dvě, tři nebo čtyři nápravy. Dle uspořádání 

a počtu náprav může být vozidlo vystrojeno palivovými nádržemi o objemu až 1430 l. 

Kabina řidiče je vyráběna ve dvou velikostech s možností výběru ze dvou verzí. 

Šířka kabiny L je 2500 mm, délka 2277 mm a výška mezi sedadly 1950 mm. 

Standardně dodávané spodní lůžko má délku 1950 mm a šířku 710 mm, horní příplatkové 

lůžko má délku 2020 mm a šířku dokonce 

800 mm. 

Kabina Megaspace má oproti kabině 

L větší celkovou výšku, tudíž nabízí více 

odkládacího prostoru. Spodní lůžko se dodává 

standardně, horní za příplatek a obě mají 

shodné rozměry s lůžky v kabině L. 

Kabiny jak L tak Megaspace je možné 

dodat v provedení Single Cab, kdy místo 

sedadla spolujezdce je v zadní části kabiny 

umístěno pohodlné křeslo pro odpočinek 

řidiče. 
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Obr. č. 2.12 Charakteristika motorů V6 a V8 

[23] 

Pohonnou jednotku lze vybrat ze dvou základních verzí. První je vznětový 

přeplňovaný šestiválec do V o zdvihovém objemu 12 l a o výkonu 235 kW, 265 kW, 

300 kW, 320 kW, 335 kW a 350 kW. Všechny plní emisní normu Euro 5, motory 

o výkonu 235 – 335 kW na přání také emisní normu EEV. Druhou pohonnou jednotkou na 

výběr je vznětový přeplňovaný osmiválec do V o zdvihovém objemu 16 l a výkonu 

375 kW, 405 kW nebo 440 kW. Standardně plní emisní normu Euro 5. Servisní interval je 

až 150000 km. Standardně je dodávána automatizovaná dvanáctistupňová převodovka 

Mercedes PowerShift nebo na přání šestnáctistupňová. Za příplatek je na výběr i částečně 

automatizovaná šestnáctistupňová převodovka ve čtyřech provedeních. 

Standardně jsou vozidla vystrojena brzdovým systémem Telligent, který obsahuje 

ABS, ASR, brzdový asistent a asistent rozjezdu do svahu. Za příplatek jsou k dispozici 

systémy regulace odstupu, stability, varování při opuštění jízdního pruhu a Brake Assist 2, 

který rozpozná překážky, upozorní řidiče a sníží rychlost. Aerodynamické prvky jsou 

dodávány na přání. [22, 23, 24] 



Bakalářská práce 

26 

Obr. č. 2.13 Nový Mercedes Actros [25] 

2.4.2. Mercedes Actros 

Nový Mercedes Actros je určen pro dálkovou přepravu a pro přepravu na střední 

vzdálenosti. K dostání je jako tahač návěsů nebo podvozek s kabinou řidiče pro 

dodatečnou montáž nástaveb se dvěma nebo třemi nápravami. Dle provedení může být 

vozidlo vystrojeno palivovými nádržemi o objemu až 1300 l. Kabina řidiče je vyráběna 

celkem v devíti provedeních. 

Kabina ClassicSpace o šířce 

2300 mm a délce taktéž 2300 mm 

je vhodná pro regionální dopravu. 

K dostání je ve dvou verzích, 

s tunelem motoru s výškou mezi 

sedadly 1460 mm nebo s rovnou 

podlahou s výškou mezi sedadly 

1610 mm. Dodává se pouze 

spodní lůžko. 

Kabina StreamSpace o šířce 

2300 mm a délce taktéž 2300 mm 

je k dostání ve dvou verzích, s tunelem motoru s výškou mezi sedadly 1785 mm nebo 

s rovnou podlahou s výškou mezi sedadly 1970 mm. Standardně se dodává spodní lůžko 

o délce 2000 mm a šířce 750 mm, horní je za příplatek. Jako alternativu lze zvolit šířku 

kabiny 2500 mm s výškou mezi sedadly 1970 mm. Standardně dodávané spodní lůžko má 

rozměry 2200 mm na délku a 750 mm na šířku. Horní sklopné lůžko je v příplatkové verzi. 

Kabina BigSpace o šířce 2500 mm a délce 2300 mm s rovnou podlahou má mezi 

sedadly výšku 1990 mm. Standardně se dodává spodní lůžko o délce 2200 mm a šířce 

750 mm, horní sklopné lůžko o shodných rozměrech je na přání. Objem úložných prostorů 

je 890 l. 

Největší z kabin GigaSpace nabízí oproti BigSpace větší výšku mezi sedadly a to 

konkrétně 2130 mm. Spodní lůžko je rozměrově shodné s BigSpace a je standardem, horní 

sklopné je za příplatek. 
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Obr. č. 2.14 Charakteristika motoru [25] 

U kabin o šířce 2500 mm je k dispozici uspořádání prostoru s názvem SoloStar, kdy 

sedadlo spolujezdce je v zadní části kabiny nahrazeno křeslem pro odpočinek řidiče. Pro 

kabiny s motorovým tunelem je za příplatek k dispozici lednička o objemu 26 l, u kabin 

s rovnou podlahou až 36 l. 

Pohonnou jednotku tvoří nově vyvinutý vznětový přeplňovaný řadový šestiválec 

o zdvihovém objemu 12,8 l. K dispozici jsou čtyři výkonnostní verze, 310 kW, 330 kW 

a 375 kW splňující emisní normu Euro 5, na přání EEV a dále verze o výkonu 350 kW 

splňující s předstihem emisní normu Euro 6. Motory jsou k dispozici s motorovou brzdou 

High Performance Brake o brzdném výkonu 350 kW u motorů s emisní normou Euro 5 

nebo EEV a 400 kW u motoru s emisní normou Euro 6. Volitelně může být vozidlo 

vystrojeno retardérem o brzdném výkonu až 850 kW. Standardně se dodává 

automatizovaná dvanáctistupňová převodovka PowerShift 3 s několika režimy jízdy 

a možným zásahem řidiče do řazení. Servisní interval je stanoven na 150000 km. 

Mezi standardní systémy patří Brake Assist 2, ABS, ASR, asistent rozjezdu do svahu 

a systém stability vozidla. Na přání jsou dále systémy regulace odstupu, kontrola tlaku 

v pneumatikách a asistent pro jízdu v pruhu. Aerodynamické prvky jsou k dispozici na 

přání či standardně dle typu kabiny řidiče. [25, 26, 27] 
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2.5. Renault 

Společnost byla založena v roce 1899 jako Société Renault Frères Louisem Renaultem 

a jeho bratry. Po změně názvu a oddělení části firmy vyrábějící nákladní vozidla vznikl 

Renault Véhicules Industriels a v roce 1990 se ke společnosti připojila legendární americká 

značka nákladních vozidel Mack. V roce 1992 přichází další přejmenování na Renault 

V. I., v roce 2001 se společnost stává součásti skupiny Volvo a v následujícím roce se 

změnil název na Renault Trucks. [29] 

V současné době Renault Trucks nabízí dvě řady nákladních vozidel pro přepravu na 

středně dlouhé a dlouhé vzdálenosti, konkrétně Magnum a Premium Route. 

2.5.1. Renault Magnum 

Renault Magnum je řada nákladních vozidel určená pro dopravu na dlouhé 

vzdálenosti. Vyrábí se v provedení se dvěma nebo třemi nápravami jako tahač návěsů nebo 

podvozek s kabinou řidiče pro dodatečnou montáž nástaveb. Dle uspořádání podvozku 

mohou vozidla disponovat palivovými nádržemi o objemu až 1455 l. Kabina řidiče se 

vyrábí ve dvou provedeních, Solo a Duo a třech stupních výstroje, Classic, Privilege 

a Excellence. 

Kabina řidiče má vnější délku 2492 mm, šířku 2356 mm a výšku mezi sedadly 

2080 mm. Standardně se dodávají dvě lůžka, spodní o délce 2031 mm a šířce 740 mm, 

horní o délce 2060 mm a šířce 695 mm. Na přání je možné dodat ledničku. Kabina Solo 

má otočné sedadlo spolujezdce, kdežto verze Duo má pevné odpružené sedadlo 

spolujezdce. Základní stupeň výstroje je Privilege. Objem úložných prostorů je 1090 l. 
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Pohonnou jednotku tvoří vznětový přeplňovaný řadový šestiválec DXi 13 o zdvihovém 

objemu 12,8 l o výkonu 323 kW, 353 kW nebo 382kW. Motory splňují emisní normu 

Euro 5 a EEV. Standardně dodávaná motorová brzda Optibrake+ má brzdný výkon 

414 kW. Standardně se také dodává dvanáctistupňová automatizovaná převodovka 

Optidriver +. Pro vozidla o výkonu 323 kW a 353 kW jsou k dispozici i dvě manuální 

šestnáctistupňové převodovky. Servisní interval je 120000 km. 

Systém EBS je nabízen ve dvou verzích. První EBS Basic+ obsahuje systémy ABS, 

ASR, asistent rozjezdu do svahu, APM a asistent nouzového brzdění. Druhá verze 

EBS Full ještě navíc obsahuje ESP s asistentem jízdy v pruhu a asistentem proti 

převrácení. Za příplatek je dále systém asistence při řízení, který dokáže upozornit na 

překážku v jízdním pruhu. [30, 33] 

Obr. č. 2.15 Renault Magnum 

Charakteristika motoru DXi 13 
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2.5.2. Renault Premium Route 

Další zástupce výrobce Renault je určen pro přepravu na střední a dlouhé vzdálenosti. 

Vyrábí se v provedení jako tahač návěsů nebo podvozek s kabinou řidiče pro dodatečnou 

montáž nástaveb se dvěma nebo 

třemi nápravami. Dle uspořádání 

podvozku můžou být instalovány 

palivové nádrže o objemu až 1300 l. 

Kabina řidiče se dodává ve třech 

provedeních, krátká, prodloužená 

a prodloužená s vysokou střechou. 

Výstroj se dodává opět ve třech 

provedeních, Alliance, Privilege 

a Excellence. Krátká kabina řidiče je 

určená pro regionální dopravu 

a dodává se pouze bez lůžka. 

Prodloužená kabina má 

délku 2200 mm, šířku 2300 mm 

a výšku mezi sedadly 1294 mm. 

Standardně dodávané spodní 

lůžko má délku 2020 mm 

a šířku 670 mm, respektive 780 

mm mezi sedadly. Verze 

s vysokou střechou nabídne 

mezi sedadly větší výšku a to 

1752 mm. 

Do řady nákladních vozidel Premium Route se dodávají vznětové přeplňované řadové 

šestiválce DXi 11 o objemu 10,8 l. K dispozici jsou tři výkonnostní verze, 280 kW, 

316 kW a 338 kW, všechny splňující emisní normu Euro 5 a EEV. Příplatková motorová 

brzda Optibrake disponuje výkonem až 303 kW. Standardně se dodává jedna ze čtyř 

šestnáctistupňových převodovek, na přání je možné dodat dvanáctistupňovou 

automatizovanou Optidriver+. Součástí manuální převodovky je i hydraulický retardér, 

automatizovanou lze na přání doplnit o retardér VOITH o brzdném výkonu až 500 kW. 

Obr. č. 2.16 Renault Premium Route [31] 

Obr. č. 2.17 Kabiny řidiče 
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Systém EBS se podobně jako v řadě Magnum dodává ve dvou provedeních. První 

a standardní EBS+ obsahuje systémy ABS, ASR, asistent rozjezdu do svahu, asistent 

nouzového brzdění a APM. Druhý nadstandardní systém obsahuje navíc ještě ESP. Systém 

asistence při řízení je také na přání. Aerodynamické prvky jako střešní spoiler jsou 

dodávány dle druhu výstroje standardně nebo za příplatek. [31, 34] 

Pro další snížení provozních nákladů je k dostání verze s obchodním názvem Optifuel, 

která ve srovnání se standardním modelem dokáže ušetřit až 6,4% paliva. Dodává se 

s motorem o výkonu 338 kW s emisní normou EEV, automatizovanou převodovkou 

Optidriver+, střešním spoilerem a pneumatikami se sníženým valivým odporem. Verze 

Optifuel je určena pouze pro tahače návěsů. [32] 

2.6. Scania 

Historie společnosti Scania se začala psát v roce 1891, kdy byla založena továrna na 

výrobu kolejových vozů s názvem Vabis. V roce 1990 byla založena společnost 

Maskinfabriksaktiebolaget Scania, která vyráběla jízdní kola a později i osobní vozy 

a v roce 1902 také první nákladní vůz. V roce 1911 se společnosti Vabis a Scania sloučily 

a pokračovaly ve výrobě osobních a nákladních vozidel, ke kterým se přidala výroba 

autobusů. Rok 1969 znamenal sloučení společnosti Scania – Vabis se společností Saab, 

toto spojení vydrželo pouze do roku 1995. Od roku 2008 je vlastníkem společnosti Scania 

německá společnost Volkswagen. [35, 38] 

Pro přepravu na středně dlouhé a dlouhé vzdálenosti můžeme v nabídce Scanie najít 

řadu nákladních vozidel s obchodním označením R. 

2.6.1. Scania R 

Řada R je určena pro silniční nákladní dopravu na dlouhé vzdálenosti. K dostání je 

jako tahač návěsů nebo podvozek s kabinou řidiče pro dodatečnou montáž nástaveb 

v provedení se dvěma nebo třemi nápravami. K dispozici jsou palivové nádrže o objemu až 

1500 l. Kabina řidiče se vyrábí v pěti verzích, Denní – která je určena spíše pro rozvážkové 

účely, dále Nízká, Normální, Highline a Topline. 

Nízká kabina s délkou 2260 mm, šířkou 2430 mm a výškou mezi sedadly 1480 mm se 

vyrábí pouze s jedním lůžkem o rozměrech 2050 mm na délku a až 800 mm na šířku. 
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Normální kabina nabízí větší výšku mezi sedadly a to 1690 mm, spodní lůžko je 

rozměrově stejné a k dispozici je také horní. 

Kabina Higline s vnitřní výškou 1900 mm nabízí standardně dvě lůžka a dostatek 

odkládacích prostorů. 

Prostorově největší kabina Topline s vnitřní výškou 2220 mm se dodává se dvěma 

lůžky, horní je oproti předešlým verzím o 100 mm širší, objem úložných prostorů je cca 

940 l. 

Pohonnou jednotku u řady R tvoří vznětový přeplňovaný řadový šestiválec DC12 

o zdvihovém objemu 11,7 l o výkonu 280 kW nebo 309 kW. Obě verze plní emisní normu 

Euro 5, verze o výkonu 309 kW na přání také EEV. Další z nabízených motorů je vznětový 

přeplňovaný řadový šestiválec DC13 o zdvihovém objemu 12,7 l o výkonu 265 kW, 

294 kW, 324 kW nebo 353 kW. Všechny plní emisní normu Euro 5. Pro přepravu těžkých 

nákladů je k dispozici také vznětový přeplňovaný osmiválec do V DC16 o zdvihovém 

objemu 15,6 l o výkonu 368 kW, 412 kW, 465 kW nebo o objemu 16,4 l a výkonu 

537 kW. Všechny standardně plní emisní normu Euro 5 a verze o výkonu 537 kW na přání 

také normu EEV. Scania již s předstihem nabízí motory splňující emisní normu Euro 6. Je 

to vznětový přeplňovaný řadový šestiválec DC13 o zdvihovém objemu 12,7 l a výkonu 

324 kW nebo 353 kW, které jsou opatřeny motorovou brzdou o brzdném výkonu až 235 

kW. Standardně se dodává automatizovaná převodovka Opticruise, dle provedení s osmi, 

dvanácti popř. čtrnácti rychlostními stupni. 

Obr. č. 2.18 Scania R a kabina řidiče Highline 
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Mezi standardně dodávané systémy patří EBS včetně ABS a ASR. Na přání jsou 

dodávány systémy jako ESP, ACC, LDW a TPM. Prvky snižující aerodynamický odpor 

vozidla se dodávají dle aktuální nabídky zčásti standardně nebo za příplatek. [36, 37] 

2.7. Volvo 

Volvo Trucks je švédská společnost vyrábějící silniční nákladní vozy a patří do 

skupiny Volvo Group. Historie společnosti se datuje k roku 1927, kdy byl představen 

jejich první nákladní vůz. Do skupiny Volvo Group spadá taky společnost Renault Trucks. 

V nabídce Volvo Trucks se nachází celkem dvě řady silničních nákladních vozidel pro 

přepravu na dlouhé vzdálenosti, řada FH a řada FH 16 s aktuálně nejvýkonnějším sériově 

vyráběným nákladním vozem vůbec. [40] 

2.7.1. Volvo FH 

První zástupce nákladních vozidel Volvo je určen pro dálkovou dopravu, vyrábí se 

v provedení jako tahač návěsů 

nebo podvozek s kabinou řidiče 

pro dodatečnou montáž nástaveb 

v provedení se dvěma nebo třemi 

nápravami. Pro tahače jsou dle 

uspořádání podvozku k dispozici 

palivové nádrže o objemu až 

1480 l. Kabina řidiče se vyrábí ve 

čtyřech provedeních, první nese 

obchodní název Denní kabina, 

další Spací kabina a dále následují 

kabina Globetrotter 

a Globetrotter XL. 

Spací kabina o šířce 2490 mm a délce 2230 mm se standardně dodává s jedním lůžkem 

o délce 2000 mm a šířce 760 mm, horní je na přání. Výška mezi sedadly je 1400 mm. 

Obr. č. 2.19 Volvo FH 
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Obr.č.2.20 Charakteristika motorů D13C 

Kabina Globetrotter se standardně dodává se dvěma lůžky, u horního jsou na výběr 

dvě šířky, 600 mm nebo 700 mm. Šířka a délka kabiny jsou stejné jako u Spací, pouze 

mezi sedadly je výška větší a to 1760 mm. 

Třetí kabina Globetrotter XL nabídne ze všech předešlých nejvíce vnitřního prostou, 

výška mezi sedadly je 1930 mm. Na přání je také lednička o objemu 27 l. 

U řady FH tvoří pohonnou jednotku 

vznětový přeplňovaný řadový šestiválec 

D13C o zdvihovém objemu 12,8 l. 

K výběru jsou čtyři výkonnostní verze, 

309 kW, 338 kW, 368 kW a 397 kW. 

Všechny motory standardně splňují 

emisní normu Euro 5, na přání kromě 

verze o výkonu 397 kW také EEV. 

Standardně se dodává výfuková brzda 

EPG o brzdném výkonu 170 kW, za 

příplatek je k verzi o výkonu 309 kW 

k dispozici motorová brzda VEB 

o brzdném výkonu 300 kW, pro všechny 

ostatní motorová brzda VEB+ 

o brzdném výkonu 375 kW. Servisní 

interval je až 100000 km. Z převodovek je k dispozici čtrnáctistupňová manuální nebo 

dvanáctistupňová automatizovaná převodovka I-shift. 

Mezi standardní výstroj spadá systém EBS v provedení Medium, který obsahuje 

systémy ABS, ASR, asistent rozjezdu do svahu a asistent při nouzovém brzdění. Na přání 

se dodává systém EBS v provedení High, který navíc obsahuje systém ESP. Další 

doplňkové systémy jsou ACC, LKS a LCS. Aerodynamické prvky jsou k dostání dle 

provedení vozidla. [41, 42, 43, 45] 
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2.7.2. Volvo FH16 

Je řada vozidel určená pro přepravu těžkých nákladů na velké, ale i kratší vzdálenosti. 

K dostání je jako tahač návěsů se dvěma, třemi nebo čtyřmi nápravami. Dle uspořádání 

podvozku jsou k dispozici palivové nádrže o objemu až 870 l. Kabina řidiče se dodává ve 

třech provedeních, Spací, Globetrotter a Globetrotter XL a jsou stejné jako u řady FH. 

Pohonnou jednotku tvoří vznětový přeplňovaný řadový šestiválec D16G o zdvihovém 

objemu 16,1 l. K dispozici jsou čtyři výkonnostní verze, 397 kW, 441 kW, 515 kW 

a 551 kW, všechny plní emisní normu Euro 5 nebo na přání také EEV. Standardně 

dodávaná výfuková brzda EPG o brzdném výkonu 230 kW může být na přání doplněna 

motorovou brzdou VEB+ o brzdném výkonu až 425 kW. Servisní interval je 100000 km. 

Z převodovek je opět k dodání čtrnáctistupňová manuální nebo dvanáctistupňová 

automatizovaná převodovka I-shift. 

Systém EBS se dodává ve stejném provedení jako u řady FH, za příplatek jsou ACC, 

LKS a LCS. Aerodynamické prvky se dodávají dle provedení vozidla. [42, 44, 45] 

Obr. č. 2.21 Volvo FH16 a charakteristika motorů D16G 
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3. Výběr parametrů 

Dopravní prostředky silniční nákladní dopravy nejsou všechny stejné. Liší se od sebe 

svými vlastnostmi, což jsou technické parametry, pořizovací a provozní náklady 

a z pohledu řidiče také ergonomické parametry. Proto je lze pomocí srovnání těchto 

parametrů porovnat a vybrat vhodný dopravní prostředek. 

3.1. Technické parametry 

Mezi důležité technické parametry patří samotná pohonná jednotka. Díky ní je vozidlo 

schopno samostatného pohybu. Samotný spalovací motor charakterizuje počet válců, jejich 

uspořádání atd. Důležité parametry při výběru vozidla jsou ale zdvihový objem, maximální 

výkon, točivý moment a průběh točivého momentu resp. rozpětí maximální hodnoty 

v závislosti na otáčkách motoru. Hodnota maximálního výkonu hraje důležitou roli při 

překonávání velkých stoupání. Vozidlo s vyšším výkonem také dosahuje vyšší průměrné 

cestovní rychlosti, ovšem s vyšší rychlostí také stoupá spotřeba. Neméně důležitým 

parametrem je také emisní norma. 

Dalším technickým parametrem, podle kterého můžeme vozidla rozdělit, je typ 

převodovky. Tu charakterizuje počet rychlostních stupňů a také druh řazení, tj. manuální 

a automatizovaná. Automatizovaná převodovka je místo řadicí páky opatřena řídící 

jednotkou, která vypočítává dle zatížení, profilu silnice a teploty motoru ideální rychlostní 

stupeň s ohledem na spotřebu a požadovaný výkon. Samotná změna rychlostního stupně je 

uskutečněna pomocí pneumatických nebo elektromagnetických členů, proto je samotná 

změna rychlejší, šetří spojku a řidič se může plně věnovat řízení. 

V dnešní době hrají důležitou roli bezpečnostní a asistenční systémy řidiče. Jednak 

zvyšují samotnou bezpečnost přepravy a taky snižují možnost vzniku nebezpečné situace, 

jako např. hrozba smyku nebo převrácení při průjezdu zatáčkou. 

Objem palivových nádrží zvyšuje dojezd vozidla, tzn. zkrátí se nutné prostoje při 

doplňování pohonných hmot. Při větším objemu palivových nádrží je také možno doplnit 

pohonné hmoty tam, kde je to z hlediska ceny nebo kvality výhodnější. 
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Mezi nejdůležitější technické parametry patří také hmotnost. Ta se rozděluje do více 

skupin, největší technicky přípustná, provozní a užitečná. Největší technicky přípustná 

hmotnost vozidla je největší hmotnost vozidla daná konstrukcí vozidla a hmotnost nákladu 

podle výrobce vozidla. Provozní hmotnost je hmotnost nenaloženého vozidla včetně 

spojovacího zařízení. Užitečná hmotnost je pak matematický rozdíl mezi největší 

technicky přípustnou a provozní hmotností. 

3.2. Technologické a ekonomické parametry 

Technologické a ekonomické parametry jsou důležité jak při pořízení vozidla, tak při 

jeho následném provozu. Náklady vyjadřují spotřebu živé a zvěcnělé práce na 

vyprodukované výkony v určitém časovém období. [2] 

Při pořízení nového vozidla jsou důležité pořizovací náklady vyjádřené pořizovací 

cenou vozidla. Při následném provozu jsou nemalé i náklady na provoz. Rozdíly mezi 

jednotlivými typy vozidel jsou především ve spotřebě pohonných hmot a provozních 

kapalin. Ostatní provozní náklady jako pravidelné technické prohlídky se liší jen 

minimálně. 

Mezi technologické parametry lze zařadit servisní intervaly jednotlivých vozidel. 

Kratší intervaly vyžadují častější prostoje a také vyšší náklady. 

Důležitým technologickým parametrem při výběru vozidla je také samotné technické 

zázemí společnosti. Pokud společnost provádí údržbu a opravu sama, je nutné při pořízení 

nového vozidla pořídit také nové nezbytné vybavení pro zabezpečení jeho opravy 

a údržby. To zahrnuje vynaložení nemalých nákladů na pořízení náhradních dílů, 

speciálního nářadí, různých softwarů a v neposlední řadě také na odporné školení 

samotných pracovníků. 
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3.3. Ergonomické parametry 

Při výběru vozidla jsou z pohledu řidiče důležité ergonomické parametry z toho 

důvodu, že při dálkové mezistátní nákladní dopravě v kabině vozidla tráví převážnou část 

své cesty. Při samotné jízdě ocení pohodlné sedadla s variabilním nastavením, dobré 

rozmístění ovládacích prvků a v neposlední řadě také úložné prostory v bezprostředním 

okolí jeho místa. Po dlouhé jízdě ocení pohodlné a rozměrné lůžko a také vnitřní prostor 

kabiny, především výšku mezi sedadly, která je důležitá pro samotný pohyb. Dobře 

odpočatý řidič má nejen lepší a rychlejší reakce na nenadálé situace, ale je i celkově 

pozornější a předvídavější, tudíž se snižuje ohrožení majetku a zdraví ostatních účastníku 

silničního provozu. V neposlední řadě právě samotný řidič ovlivňuje spotřebu vozidla a to 

až ve výši 10 %. 

3.4. Parametry k porovnání 

Mezi technické parametry, které budou dále porovnávány, patří maximální výkon 

motoru, maximální točivý moment a jeho rozsah, maximální možný objem palivových 

nádrží, typ převodovky dodávané ze série, ABS a ESP v sériovém provedení a provozní 

hmotnost základního modelu (provozní hmotnost se liší dle požadované konfigurace 

vozidla, proto uvažuji hmotnost základního modelu). 

V technologických a ekonomických parametrech budou dále porovnávány pořizovací 

cena základního provedení vozidla, spotřeba paliva vztažena na 100 km, délka servisního 

intervalu a technické zázemí pro opravu daného vozidla. 

Porovnávané ergonomické parametry budou objem úložných prostorů, vnitřní výška 

kabiny mezi sedadly, počet dodávaných lůžek ze série, délka a šířka spodního lůžka. 
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4. Porovnání zvolených parametrů 

Porovnání zvolených parametrů je rozděleno do několika kroků. V prvním kroku jsou 

společností ČSAD Uherské Hradiště a. s. stanoveny požadavky na nové vozidlo. V další 

části je proveden výběr vhodné metody pro stanovení vah důležitosti jednotlivých kritérií, 

dále výběr vhodné metody pro samotný výběr dopravního prostředku a na závěr výběr 

nejvhodnějšího dopravního prostředku. 

4.1. Požadavky pro výběr nového vozidla 

Dle požadavků budou vybrány jednotlivé typy vozidel pro samotný výběr včetně výběru 

typu motoru a kabiny řidiče. Požadavky na nové vozidlo jsou: 

 Typ vozidla tahač návěsů 

 Počet náprav dvě 

 Výkon motoru 330 kW nebo jiná nejbližší hodnota 

 Kabina řidiče střední velikosti (viz. příloha A) 

4.2. Stanovení vah důležitosti kritérií 

Stanovení váhy jednotlivého kritéria (relativní důležitosti) pomocí číselné hodnoty je 

tím větší, čím je kritérium významnější. Aby byly jednotlivé váhy porovnatelné pomocí 

různých metod tak se tyto váhy zpravidla normují tak, aby jejich součet byl roven jedné. 

Pro hodnocení v rámci dopravy se používají metoda párového porovnání a metoda 

postupného rozvrhnutí vah. [1, 2] 

Pomocí metody párového porovnání se určují jednotlivé vztahy (preference) mezi 

dvojicí kritérií a podle počtu preferencí a jeho pořadí se určí jeho váha jako podíl z čísla 

jedna. U každé dvojice se určí preference a to vyznačením čísla kritéria v příslušném poli. 

Počet preferencí je pak roven počtu záznamů daného kritéria v matici, čímž je předurčeno 

jeho pořadí. Pokud u dvou kritérií dojde ke shodě počtu preferencí, pak se pořadí určí 

vzájemným porovnáním daných dvou kritérií. [1, 2] 
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Metoda postupného rozvrhnutí vah je vhodná v případě více kritérií. Vytvoří se 

jednotlivé skupiny kritérií podle jejich podobnosti či příbuznosti. Dále pomocí metody 

párového porovnání se v každé skupině určí jednotlivé váhy kritérií (jejich součet je 

zpravidla jedna) a také váhy samotných skupin (jejich součet je také zpravidla roven 

jedné). Výsledná číselná hodnota jednotlivých vah je pak rovna součinu vah ve skupině 

a vah dané skupiny. [1, 2] 

Pro stanovení vah důležitosti volím metodu postupného rozvrhnutí vah z důvodu 

rozsáhlejšího souboru kritérií a také proto, že lze jednotlivá kritéria rozčlenit dle 

příbuznosti do daných skupin. V jednotlivých skupinách budou dílčí váhy určeny pomocí 

metody párového porovnání. 

Váhy jednotlivých skupin jsem určil následovně. Skupina technické parametry 

a skupina ekonomické a technologické parametry dostaly shodnou váhu 0,4 z toho důvodu, 

že jejich význam při výběru vozidla považuji za stejně významný. Skupina ergonomické 

parametry dostaly nižší váhu 0,2 z toho důvodu, že pro dopravce není při výběru vozidla až 

tak významná. 

 

Obr. č. 4.1 Váhy jednotlivých skupin 
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Stanovení vah v rámci skupin je pomocí metody párového porovnání. Pro příklad 

uvádím stanovení vah ve skupině technologické a ekonomické parametry. 

 

Váha i – tého kritéria ve skupině se vypočte postupně ze vztahů: [1, 2] 

 [-]  (4.1) 

 [-], kde  (4.2) 

ki – nenormovaná váha i – tého kritéria [-] 

pi – pořadí i – tého kritéria v jeho preferenčním uspořádání [-] 

n – počet kritérií v souboru [-] 

vi – normovaná váha i – tého kritéria ve skupině [-] 

Tab. č. 4.1 Stanovení vah ve skupině ekonomické a technologické parametry 
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Stanovení vah důležitosti pro parametry ve skupině ergonomické parametry jsem 

provedl následovně. Pro přehlednost uvádím místo názvu parametrů jiné označení, viz. 

tabulka níže. Jednotlivé hodnoty byly vypočítány dle vztahů 4.1 a 4.2. 

 

Tab. č. 4.3 Stanovení vah ve skupině ergonomické parametry 

Obr. č. 4.2 Rozložení vah ve skupině ekonomické a 

technologické parametry 

Tab. č. 4.2 Legenda ergonomické parametry 
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Nejvyšší váhu má parametr výška kabiny mezi sedadly, nejnižší naopak počet lůžek. 

Na obrázku č. 4.3 je grafické vyjádření rozložení vah skupiny ergonomické parametry. 

Stanovení vah důležitosti technický parametrů jsem provedl následovně: 

 

Tab. č. 4.5 Stanovení vah ve skupině technické parametry (1) 

Tab. č. 4.4 Legenda technické parametry 

Obr. č. 4.3 Rozložení vah ve skupině ergonomické parametry 
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Nejvyšší váhu ve skupině má technický parametr točivý moment motoru, nejnižší 

naopak systém ASR. Na obr. č. 4.4 je zobrazeno rozložení vah ve skupině technických 

parametrů. 

 

Obr. č. 4.4 Rozložení vah ve skupině technické parametry 

Tab. č. 4.6 Stanovení vah ve skupině technické parametry (2) 
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Pro celkový přehled zde uvádím celkové rozložení normovaných vah parametrů a také 

jednotlivé rozložení vah v jednotlivých skupinách (tab. č. 4.). Grafické znázornění je 

zobrazeno na obr. č. 4.5. 

Tab. č. 4.7 Váhy ve skupinách a normované váhy 
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4.3. Porovnání parametrů 

V tomto kroku jsou porovnány zvlášť parametry technické, ergonomické a také 

skupina s parametry technologickými a ekonomickými. Nakonec jsou všechny skupiny 

vyhodnoceny společně. Pro porovnání parametrů jsem vybral metodu bodovací, pro kterou 

jsem stanovil následující stupnici: [1] 

- 100 – 81 vyhovuje výborně 

- 80 – 61 vyhovuje velmi dobře 

- 60 – 41  vyhovuje dobře 

- 40 – 21 vyhovuje málo 

- 20 – 0  nevyhovuje 

Obr. č. 4.5 Rozložení normovaných vah parametrů 
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Celkové bodové hodnocení je nakonec vypočítáno dle následujícího vztahu: [1] 

    (4.3) 

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

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

vi – váha důležitosti i - tého kritéria [-] 

n – počet kritérií hodnocení 

m – počet alternativ 

4.3.1. Ohodnocení jednotlivých parametrů dle bodovací stupnice 

V tomto kroku jsou jednotlivým parametrům přiřazeny body. Nejlepší hodnota daného 

kritéria (které nejvíce vyhovuje) je přiřazena hodnota 100 bodů. Zbývající hodnocení jsou 

vypočítána v závislosti na nejlepším dle pravidel pro počítání matematických rovnic. 

Výsledné hodnoty jsou zaokrouhleny dle matematických pravidel na celá čísla vyjma 

celkového hodnocení. Samotné dílčí hodnocení je uvedeno v příloze B, zde uvádím pouze 

postup dílčího hodnocení a pro lepší orientaci u některých parametrů také jejich grafické 

znázornění. 

Výkon motoru  

Největší výkon motoru mají shodně vozidla Daf XF105 a XF105 ATe a to 340 kW, 

proto jsou ohodnoceny maximálním počtem bodů, tj. 100. Následující vozidlo Iveco Stralis 

má výkon motoru 331 kW. Jeho bodové ohodnocení je dopočteno následovně. 

     (4.4) 

Výkon motoru modelu Stralis po zaokrouhlení tedy obdrží hodnotu 97 bodů. Obdobně 

jsou vypočteny zbylé hodnoty i u ostatních parametrů. 
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Točivý moment 

Nejlépe jsou hodnocena vozidla s největší hodnotou točivého momentu, v tomto 

případě vozidla značky Daf, Scania a Volvo. 

 

Obr. č. 4.6 Výkon motoru 

Obr. č. 4.7 Točivý moment 
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Rozsah maximální hodnoty točivého momentu 

Vozidlo s větším rozpětím hodnoty max. točivého momentu má zpravidla také širší 

oblast hospodárných otáček, ve kterých je motor úspornější, proto jsou hodnocena nejlépe. 

Jak je vidět z obr. 4.8, nejlépe budou hodnocena vozidla značky MAN.  

 

Automatizovaná převodovka 

Vozidla, která ze sériového provedení disponují automatizovanou převodovkou, jsou 

ohodnocena 100 body. Naopak vozidla, u kterých je k dispozici za příplatek, jsou 

ohodnocena 50 body. 

Systém ASR 

Vozidla se systémem ASR ze série jsou ohodnocena 100 body, vozidla se systémem za 

příplatek jsou ohodnocena 80 body, jelikož parametr vlastnosti vozidla ovlivní minimálně. 

Systém ESP 

Vozidla se systémem ESP ze série jsou ohodnocena 100 body, vozidla se systémem za 

příplatek jsou ohodnocena 61 body, jelikož parametr vlastnosti vozidla ovlivní sice více 

než systém ABS, ale méně než automatizovaná převodovka. 

Obr. č. 4.8 Rozsah max. točivého momentu 
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Provozní hmotnost základního modelu 

Vozidla s nejnižší provozní hmotností jsou ohodnoceny 100 body, zbylé hodnocení je 

vypočteno obdobně jako u výkonu motoru. 

 

Maximální objem palivových nádrží 

Nejlépe jsou hodnocena vozidla s největším možným objemem palivových nádrží. 

 

Obr. č. 4.9 Provozní hmotnost 

Obr. č. 4.10 Maximální objem palivových nádrží 
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Pořizovací cena základního modelu 

Nejlépe jsou hodnocena vozidla s nejnižší pořizovací cenou vozidla vztaženou na 

základní model. 

 

Spotřeba PHM 

Nejlépe jsou hodnocena vozidla s nejnižší spotřebou PHM vztaženou na 100 km. 

 

 

Obr. č. 4.11 Cena základního modelu 

Obr. č. 4.12 Spotřeba PHM 



Bakalářská práce 

52 

Délka servisního intervalu 

Nejlépe jsou hodnocena vozidla s největší hodnotou servisního intervalu. 

 

Technické zázemí společnosti 

Nejlépe jsou hodnocena vozidla, se kterými má společnost nejvíce zkušeností 

s provozem, údržbou a opravou a na které mají dostatek nezbytného vybavení. 

Vnitřní výška kabiny řidiče mezi sedadly 

Nejlépe jsou hodnocena vozidla s největší výškou mezi sedadly.  

   

Obr. č. 4.13 Hodnota servisního intervalu 

Obr. č. 4.14 Výška mezi sedadly 
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Objem úložných prostorů 

Nejlépe jsou hodnocena vozidla s největším objemem úložných prostorů.  

   

Šířka spodního lůžka 

Nejlépe jsou hodnocena vozidla s největší šířkou spodního lůžka.  

   

Délka spodního lůžka 

Nejlépe jsou hodnocena vozidla s největší délkou spodního lůžka. 

Počet lůžek dodávaných standardně 

Vozidla se dvěma lůžky dodávanými standardně jsou ohodnocena 100 body, vozy 

s jedním lůžkem 80 body z toho důvodu, že počet lůžek výběr vozidla ovlivňuje 

minimálně. 

Obr. č. 4.15 Objem úložných prostorů 

Obr. č. 4.16 Šířka spodního lůžka 
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5. Výběr vozidla 

Výběr vozidla je proveden pomocí porovnání jednotlivých parametrů. Samotné 

obodování skupin parametrů je uvedeno v příloze B. U výběru vozidla je nejprve 

hodnocena zvlášť každá skupina parametrů (výpočet dle vztahu 4.3) a následně je 

provedeno celkové vyhodnocení (dle vztahu 4.3).  

Z porovnání technických parametrů vychází jako nejvhodnější vozidlo Iveco 

Ecostralis, které získalo 94 bodů. 

 

Obr. č. 5.1 Vyhodnocení technických parametrů 
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Ze srovnání technologických a ekonomických parametrů vychází jako nejvhodnější 

vozidlo MAN TGX s počtem bodů 92.  

 

Ze srovnání ergonomických parametrů vychází jako nejvhodnější vozidlo Renault 

Magnum s počtem bodů 97. 

 

Obr. č. 5.2 Vyhodnocení technologických a ekonomických parametrů 

Obr. č. 5.3 Vyhodnocení ergonomických parametrů 
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Po celkovém vyhodnocení vychází jako nejvhodnější vůz MAN TGX efficient line se 

ziskem 90,5 bodů. Na druhém místě se umístil vůz MAN TGX s počtem bodů 89,2 což při 

zaokrouhlování bodů není až tak velký rozdíl.  

 

Obr. č. 5.4 Celkové vyhodnocení 
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6. Závěr 

První část práce se zabývá rozdělením silničních nákladních vozidel, stručným 

popisem jejich historie a také stručnou charakteristikou společnosti ČSAD Uherské 

Hradiště a. s. 

Druhá kapitola práce se zabývá představením jednotlivých výrobců nákladních vozidel 

a jejich produktů. Představení vozů je založeno na předešlé analýze českého trhu. Do 

výběru byli zařazení výrobci, kteří mají v České republice obchodní zastoupení a jejichž 

vozy jsou běžnou součástí českých dopravních společností. U představení nákladních vozů 

je uveden typ a provedení, které je pro český trh k dispozici, dále varianty kabin řidiče 

a její základní rozměry a popř. schéma, dále typy motorů, jejich základní parametry, typy 

převodovek a na závěr asistenční a bezpečnostní systémy, které jsou pro daný nákladní vůz 

k dispozici. Uvedené údaje jsou získány převážně z internetových stránek výrobců a jejich 

reklamních materiálů. Uvedená provozní hmotnost odpovídá provozní hmotnosti 

základního modelu daného vozu, protože ta se může v závislosti na typu motoru, 

převodovky a výstroji značně lišit. Uvedené hodnoty spotřeby jsou převzaty z testů 

německého odborného časopisu Trucker a můžou se ve skutečném provoze lišit díky 

jinému profilu silnice, podmínkám provozu, charakteru přepravovaného nákladu, jiné 

konfiguraci vozidla a také samotnému řidiči. Cena odpovídá ceně základního modelu a je 

také převzata z německého odborného časopisu Trucker. Cena byla přepočítána z eur na 

české koruny dle kurzovního lístku České národní banky ze dne 6. 5. 2012, 

tj. 25,02 Kč/1 EUR. 

V následující kapitole jsou charakterizovány jednotlivé parametry, pomocí kterých je 

možné dané vozidla vzájemně rozlišit. Dále jsou parametry s podobnými vlastnostmi 

rozděleny do skupin a na závěr jsou představeny parametry, které budou dále srovnávány. 

Čtvrtá kapitola se zabývá charakteristikou a výběrem jednotlivých metod pro stanovení 

vah a ohodnocení kritérií. Ty jsou také pro lepší přehlednost vyjádřeny graficky. 

V páté kapitole je provedeno vyhodnocení výsledků a proveden výběr nejvhodnějšího 

vozidla. Jako nejvýhodnější vozidlo dle porovnání kritérií vychází MAN TGX efficient 

line, ale těsně za ním se umístilo vozidlo MAN TGX s motorem o výkonu 324 kW 

a kabinou řidiče v provedení XLX. Pořízení vozidel značky MAN se jeví jako nejlepší 
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řešení taky z toho důvodu, že společnost ČSAD Uherské Hradiště a. s. provozuje 

autorizovaný servis vozidel této značky a má s nimi tudíž bohaté zkušenosti.  

Pokud by se společnost ČSAD Uherské Hradiště a. s. rozhodla pouze doplnit stávající 

vozy značky MAN vozy od jiného výrobce, tak v úvahu přicházejí s téměř totožným 

bodovým ziskem vozy Renault Magnum s motorem o výkonu 323 kW a Iveco Ecostralis 

s motorem o výkonu 338 kW a kabinou řidiče v provedení Active Time s vysokou 

střechou. V tomto případě se jako výhodnější jeví vozidlo značny Iveco z toho důvodu, že 

jeho vozidla jsou osazeny motory Cursor, se kterými má společnost již značné zkušenosti 

z provozu autobusů značky Irisbus. Vozidla Renault jsou již osazena novými motory od 

výrobce Volvo, což s sebou nese nutnost pořízení nového vybavení. 

Samozřejmě při výběru nového vozidla nebude záležet pouze na parametrech 

srovnávaných v této práci, např. dopravce bude brát i ohled na délku záruky, záruční 

a pozáruční služby a také na pořizovací cenu, která může být při zakoupení více vozidel 

znatelně nižší. Každopádně pořízení vozů MAN TGX efficient line, které splňují aktuální 

nejpřísnější nepovinnou emisní normu EEV, přispěje i přes vyšší pořizovací náklady 

nakonec k nižším provozním nákladům díky znatelně nižší spotřebě, která u dálkové 

mezistátní dopravy tvoří převážnou část všech nákladů a také ke zvýšení technické 

spolehlivosti přepravy, zvýšení bezpečnosti samotné přepravy a v neposlední řadě také ke 

zvýšení komfortu samotných řidičů nákladních vozidel. 
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