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Anotace 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá využitím alternativních paliv v městské 

hromadné dopravě na Mostecku. Analýzou ekonomického a ekologického ukazatele 

provozu autobusů využívajících pohon na naftu, LPG či CNG bylo zjištěno, která varianta 

pohonu v autobusové dopravě je výhodnější jak z ekonomického, tak i z ekologického 

hlediska. Základem pro toto zjištění jsou ceny pohonných hmot, vstupní náklady při 

pořízení autobusů a spotřebou pohonných hmot v závislosti na ujeté kilometry pro danou 

oblast. V závěrečné SWOT analýze je uvedena výhodnost a nevýhodnost alternativních 

paliv.  

klíčová slova: nafta, LPG, autobus, městská hromadná doprava, životní prostředí 

 

 

Annotation:  

The presented Bachelor Thesis deals with the use of alternative fuels in Most urban 

transport. The analysis of its economic and ecological indicators of bus operation using 

diesel drive, LPG or GNG showed which variant drive in bus transport is preferable from 

both the economic and ecological points of view. As the basis for this finding we can use 

the fuel prices, input costs for the purchase of buses and fuel consumption, depending on 

the mileage for the area concerned. The closing SWOT analysis states the advantages and 

disadvantages of alternative fuels.  
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DP                                                   Dopravní podnik 

DPH                                                daň z přidané hodnoty 

DPmML, a.s.                                   Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. 

km                                                    kilometry   

LPG                                                 zkapalněný propan-butan 

MHD                                                městská hromadná doprava 

PHM                                                pohonné hmoty           
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1 Úvod 

Motorová vozidla se spalovacími motory výrazně přispívají k nadměrné závislosti 

Evropské Unie na dovážených palivech, podílejí se významně na emisních skleníkových 

plynech a jsou jedním z hlavních zdrojů znečištění ovzduší ve městech. Normy pro emise 

motorových vozidel jsou stále přísnější, stejně tak i normy pro kvalitu pohonných hmot. 

Vzhledem k rostoucí intenzitě dopravy ale normy nejsou dostačující pro ochranu životního 

prostředí.  

Jediným kladným trendem v oblasti emisí CO2 z dopravy je klesající průměrná 

spotřeba pohonných hmot u nových vozidel (především u naftových motorů), protože 

vozidla s nižší spotřebou mají logicky i nižší specifické emise CO2. Předpokládané 

zvětšování globální spotřeby energie, stav celkových zásob zdrojů fosilního uhlíku a snaha 

o zlepšení kvality ovzduší jsou příčinou hledání alternativních energetických zdrojů, které 

by mohly alespoň částečně fosilní zdroje energie nahradit a současně přispět ke snížení 

emisní zátěže, především pak ke snížení emisí skleníkových plynů. Také v dopravě se 

hledá alternativa ke klasickým pohonným hmotám, benzinu a motorové naftě, vyráběným 

na bázi ropy. Alternativou pohonných hmot ke klasickým kapalným palivům je zkapalněný 

propan-butan (dále jen LPG) nebo stlačený zemní plyn (dále jen CNG). Alternativních 

paliv lze využít také při výrobě elektrické energie a tepla.  

Důvody využívání alternativních paliv jsou: a) rostoucí celková spotřeba energie 

včetně energie na dopravu, b) nedostatečné zásoby ropy v zemích EU, c) obava z rostoucí 

ceny ropy, d) rostoucí emise skleníkových plynů, e) závazky na snižování emisí 

skleníkových plynů vyplývající z Kjótského protokolu. Toto dokládá i dokument 

Ministerstva dopravy – Dopravní politika České republiky pro léta 2005 -2013 [3].  

Vypracováním SWOT analýzy zhodnotím výhodnost jednotlivých paliv pro městskou 

hromadnou dopravu.  

Vzhledem k tomu, že v současné době jediný výrobce autobusů s pohonem na LPG 

přestal tyto autobusy vyrábět, je nutné pro společnost Dopravní podnik měst Mostu a 

Litvínova, a. s. tuto problematiku řešit. V závěrečné části bakalářské práce jsou navržena 

opatření k řešení situace. 
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2 Historie a současné využití alternativních paliv 

v městské hromadné dopravě na Mostecku 

2.1 Vývoj dopravy na Mostecku 

Rozvoj těžby uhlí na Mostecku na konci 19. stol. vedl zároveň i k rozvoji dopravní 

infrastruktury mezi městy Most a Litvínov. V okolí velkých šachet vyrůstaly hornické 

kolonie (v r. 1898 bylo již postaveno 281 kolonií). Začaly vyrůstat průmyslové podniky 

např. továrna na hračky, nábytek, textilní průmysl, na sanitní zboží, lihovar. Město Most 

mělo v roce 1895 15 tis. obyvatel a usilovalo o to stát se významným centrem v oblasti, 

k tomu ale potřebovalo fungující místní dopravu.  

V r. 1893 se začalo uvažovat o spojení měst Mostu a Litvínova silniční parní tramvají. 

V r. 1897 byl vídeňskou firmou Leo Arnoldi zpracován projekt zvaný Mostecká okružní 

dráha (v té době zvaný Brüxer Ringbahn), 22. 2. 1899 byla povolena a následně zahájena 

stavba ve spolupráci se společností Österreichische Union – Elektrizitäts Gesellschaft 

(Rakouská unie - elektrizační společnost), 22. 7. 1901 se konala technicko – bezpečnostní 

zkouška zařízení. Zahájení provozu tramvají bylo dne 7. 8. 1901 – vyjely 4 tramvaje. 

Tramvajová trať jezdila po trati Most – Janov o celkové délce 11,348 km [Obrázek 1]. 

Účelem malodráhy bylo převážně zásobování elektrárny uhlím, takže se objednávaly i 

nákladní vozy.  

O spojení měst Mostu a Litvínova dopravou – a to tramvajovou dopravou (viz výše 

uvedeno) – se již na konci 19. stol. zasloužila svým projektem vídeňská společnost Leo 

Arnoldi, původně z důvodů průmyslových – rozvoz uhlí, zásobování atd., později se 

spolupráce obou měst přeorientovala převážně na dopravní obsluhu cestujících, a to 

především do zaměstnání. Sílící konkurence soukromé autobusové dopravy a volání obcí 

po spojích donutila Mosteckou pouliční dráhu hledat řešení v zavedení vlastní autobusové 

dopravy. 
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Obrázek 1: Schéma linek – rok 1901 

Pramen:[fotografie společnosti] 
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V roce 1930 si společnost opatřila 5 autobusů (dále jen BUSů), později dalších 5 

výkonnějších. V období po válce v r. 1950 společnost vlastní 9 BUSů. Od roku 1954 

společnost vystupuje pod názvem Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, s. p. V roce 

1975 měl dopravní podnik (dále jen DP) 135 BUSů, které jezdily na trati o celkové délce 

139 km – [Obrázek 2]. 

 
Obrázek 2: Schéma linek MHD – rok 1973 

Pramen:[fotografie společnosti] 
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Vzhledem k zhoršení životního prostředí (dále jen ŽP) rozhodla vláda po roce 1989 o 

zahájení odsiřování velkých severočeských elektráren a zároveň v té době vzniká myšlenka 

přechodu pohonu městských autobusů na plynový pohon, který produkuje minimální 

exhalace.  

Překážkou legálního postupu pro zahájení prací na projektu plynofikace autobusů byla 

začátkem r. 1991 vyhláška 41/84 Sb., která zakazovala používání LPG pro pohon 

motorových vozidel. Iniciativou poslanců ve FS se však podařilo zajistit, aby Správa pro 

dopravu Ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR vydala Vyhlášku č. 248/1991 

Sb., kterou došlo ke zrušení zákazu používat LPG jako paliva k pohonu motorových 

vozidel. Vzniká odborná skupina složená z pracovníků Vysoké školy strojní a textilní 

v Liberci, Libereckých automobilových závodů, společností EKO-GAS-Auto Praha, 

holandské společnosti DELTEC a DPmML, a.s., která zahajuje projekt „Plynofikace 

autobusů ve společnosti DPmML, a.s. 

První prototyp BUSu poháněného plynem byl vyroben v roce 1991. 

Plynofikace byla rozdělena na 2 etapy: plynofikace v Litvínově a v Mostě.  

1. etapa Litvínov = výstavba plnící stanice v Litvínově, upraveno 35 autobusů na 

plynový pohon – 30. 6. 1996 ukončení etapy, 

2. etapa Most = 12. 4. 1994 její zahájení za finanční podpory Státního fondu životního 

prostředí ČR a měst Mostu a Litvínova; výstavba plnící stanice, přestavba a úprava objektů 

údržby autobusů, lakovny, hala diagnostiky; březen 1999 ukončení plynofikace a přestavby 

všech BUSů (celkem 89). Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. se stal jediným 

plně ekologickým dopravním podnikem v republice [1] . 

2.2 Charakteristika společnosti 

Společnost Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. (dále DPmML, a.s.) byla 

založena 1. 1. 1995 Fondem národního majetku České republiky jako nástupce státního 

podniku. Hlavním úkolem společnosti DPmML, a.s. a současně nejdůležitějším smyslem 

jejího podnikání je provozování pravidelné městské hromadné dopravy tramvajemi a 

autobusy, nepravidelné dopravy autobusy a linkové dopravy autobusy. V souladu 

s vývojem regionu se DPmML, a.s. stal jedním z největších dopravců v severních Čechách. 
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Hustá síť linek pokrývá plně přepravní potřeby celého okresu – tj. pro cca 110 tis. 

obyvatel.  

Přehled přepravených osob společností v obsluhované oblasti je uveden v Tabulce 1.  

 

Tabulka 1: Přehled přepravovaných osob 2007 – 2012 

Roky 2007 2008 2009 2010 2011 2012
přepravené osoby 35 226 545 35 218 009 28 959 632 27 258 713 27 308 091 27 417 960  

Její hodnoty jsou znázorněny grafem. 

35 226 545

35 218 009

28 959 632 27 258 713
27 308 091

27 417 960

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

40 000 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

p
o

če
t 

p
ře

p
ra

v
e

n
ý

ch
o

so
b

sledované roky

přepravené osoby v letech 2007 - 2012

 
graf 1: Přepravené osoby v letech 2007-2012 

Pramen:[[13], vlastní zpracování] 

 

Tabulka a následné grafické vyjádření znázorňují klesající trend v počtu 

přepravovaných osob. I tento klesající trend byl důvodem k přistoupení k regulaci dopravy.
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Obrázek 3: Schéma linek MHD - současnost 

Pramen: [interní zdroj]
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2.3 Současnost  

Společnost DPmML, a.s. nyní vlastní 54 BUSů s pohonem na LPG a 30 BUSů 

s pohonem na naftu, které jezdí po tratích MHD o celkové délce 189,10 km – Obrázek 3: 

Schéma linek MHD - současnost[Obrázek 3]. Dalších 40 BUSů s pohonem na naftu jezdí pro 

zájezdovou dopravu a od roku 2007 (po zavedení provozování linkové dopravy) i pro 

linkovou dopravu. Celkový přehled nákupu vozidel s datem uvedení do provozu je 

znázorněn v tabulkách 2 a 3.  

 
Tabulka 2: Počet vozidel pohonem na LPG a rok uvedení do provozu 

Rok 1993 1995 1996 1997 1999 2003 2004 2005 2006 2007
Počet 2 1 8 9 10 6 2 10 2 4  

 

Tabulka 3: Počet vozidel s pohonem na naftu a rok uvedení do provozu 

Rok 1996 2000 2002 2003 2005 2007 2008 2010 2011 2012 2013
Počet 1 1 3 1 3 4 35 3 3 8 8  

 

Linková doprava se vyznačuje provozováním dopravní obslužnosti pro Krajský úřad 

Ústeckého kraje v oblasti Mostecká pánev (17 linek), Louny – jih (1 linka), Louny – 

východ (11 linek) a Bílinsko (17 linek), vše v souladu s platnými licencemi a schválenými 

jízdními řády. 

MHD zaštiťovala do prosince 2012: a) tramvajovou dopravu o celkovém počtu 5 linek, 

b) autobusovou dopravu v Litvínově s 9 linkami a v Mostě se 14 linkami, tj. celkově28 

linek [Obrázek 3].  

Tato velká a obsáhlá dopravní obslužnost si nutně vyžádala změnu se zaměřením na:  

a) řešení vozového parku – především v oblasti spotřeby pohonných hmot 

provozovaných autobusů,  

b.) řešení regulace dopravy – tzn. regulaci linek. Vzniká projekt nazvaný 

„Optimalizace dopravy“. 



Jaroslava Nováková: Využití alternativních paliv v MHD na Mostecku 

2013  16 
 

Jak již bylo uvedeno, společnost DPmML,a. s. byla v roce 1999 jediným plně 

ekologickým dopravcem v České republice – tzn. všechny BUSy, které společnost v té 

době vlastnila, jezdily na pohon LPG.  

Vzhledem k tomu, že společnost MAN jako jediný výrobce a dodavatel BUSů 

s pohonem na LPG přestal tento typ vyrábět, hledáme alternativní a převážně ekologické 

řešení pohonu BUSů v dopravě v MHD. 

2.3.1 Projekt Optimalizace dopravy 

Potřeba pro optimalizaci dopravy byla vyvolána externími a interními faktory 

ovlivňujícími úspěšnost a možnost podnikání společnosti DPmML, a.s. Důležitým 

faktorem optimalizace bylo rovněž uspokojování potřeb cestujících (lepší návaznost spojů, 

zpřehlednění systému, lepší zapamatovatelnost jízdních řádů).  

Mezi externí faktory ovlivňující úspěšnost podnikatelské činnosti společnosti 

DPmML, a.s. patří růst DPH, růst cen pohonných hmot, růst cen elektrické energie. Tyto 

faktory nejsou společností ovlivnitelné, jelikož jsou dané legislativou. 

Mezi interní faktory, jež jsou ovlivnitelné společností, patří úspora nákladů na provoz. 

Ekonomickým cílem optimalizace je pokrytí všech zmíněných faktorů při zachování 

současné míry dotací. Úspora ujetých kilometrů má vliv na veškeré variabilní náklady 

společnosti spojené s ujetými kilometry (údržba vozidel, pohonné hmoty, pneumatiky, 

životnost vozidel).  

Optimalizací dopravy se společnost DPmML, a.s. začala zabývat již v roce 2011 a 

konečná realizace projektu se uskutečnila v prosinci 2012. Týkala se redukce linek – z 28 

na 23 – tzn., že tramvajová doprava je nyní zaštiťována 4 linkami, autobusová doprava 

v Litvínově 8 linkami a autobusová doprava v Mostě 11 linkami. 

Jak je optimalizace úspěšná pro společnost DPmML, a.s., bude patrné až při 

vyhodnocení ekonomických ukazatelů za rok 2013 a následujících let. 
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3 Ekonomické a ekologické hledisko vyhodnocení 

využití nafty v autobusové dopravě na Mostecku 

Motorová nafta (nebo také diesel) je směs kapalných uhlovodíků, získává se destilací a 

rafinací z ropy. Kvalita motorové nafty se udává cetanovým číslem, které vyjadřuje její 

vznětovou charakteristiku [4]. 

3.1 Ekonomické hledisko 

Při rozšiřování dopravní obslužnosti v roce 2007 bylo nutné rozšířit i stávající vozový 

park. A vzhledem k tomu, že výroba BUSů s pohonem na LPG byla zastavena, musel DP 

zakoupit BUSy s pohonem na naftu [Obrázek 4]. 

Z toho důvodu i ukazatele spotřeby uvádím až od roku 2007.  

Dalším hodnoceným ukazatelem u autobusů s pohonem na naftu jsou ujeté kilometry 

v dopravě – hodnoty uvedeny v Tabulce 4.  

 
Tabulka 4: Nafta – ujeté km a spotřeba v letech 2007 - 2012 

Roky 2007 2008 2009 2010 2011 2012
litry - nafta [l] 760 173 771 146 870 687 911 081 912 850 915 983
kilometry [km] 2 560 732 2 586 428 2 894 341 3 049 711 3 496 777 3 614 275  

Pramen: [[13], vlastní zpracování] 

Obnova vozového parku má dopad na větší spotřebu nafty a na více ujetých kilometrů 

[graf 2]. Od roku 2009 vidíme nárůst spotřeby nafty a ujetých kilometrů, protože 

společnost DPmML, a.s. v rámci rozšíření dopravní obslužnosti nakoupila nové vozy ve 3. 

čtvrtletí roku 2008.  

Z důvodu další obnovy vozového parku vzhledem ke stáří vozidel – ke konci roku 

2012 a počátkem roku 2013 – společnost DPmML, a.s. nakoupila další vozy s pohonem na 

naftu, takže spotřeba nafty bude mít rostoucí tendenci. 
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 Tabulka 4 je znázorněna i následujícím grafem [graf 2]. 
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graf 2: Nafta - ujeté km a spotřeba v letech 2007 - 2012 

Pramen:[[13], vlastní zpracování]. 

 

Výhody využívání naftového pohonu 

• jedná se o dominantní pohonnou jednotku s nejvyšší možnou 

účinností a tím pádem i nejnižší spotřebou paliva – spotřeba nafty je 

u autobusu cca 28,48 l/100 km – tj. 23,92 kg/100 km 

• náklady na pořízení BUSu [Obrázek 4] jsou cca 4 200 – 4 300 tis. Kč 

• velká účinnost pohonné jednotky 

 

Nevýhody využívání naftového pohonu  

• moderní naftové motory sice splňují emisní úroveň EEV, ale tato 

norma je spojena s novými technologiemi v provozu, diagnostice a 

servisním udržování, proto je nutné zajistit (re)kvalifikaci 

pracovníků a vybavit provozovny novou servisní technikou  

• vyšší riziko lokálního znečištění při nízkých teplotách na 

autobusových zastávkách a při rozjezdech 

• v zimním provozu pro dosažení provozních teplot nutnost dohřívání 

přídavným zařízením, což zvyšuje spotřebu nafty 2,9 – 3,6 l/h 
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• dovybavení selektivními katalyzátory vstřikující roztok močoviny – 

AdBlue – do výfukových plynů, nádrž na 60 l AdBlue vystačí cca na 

3 000 km 

• dalším povinným dovybavením jsou částicové filtry 

 

Cena nafty pro koncového zákazníka1 se stanovuje na základě aktuálních měsíčních 

průměrů kotací Platt’s2. Výpočet ceny v Kč za měrnou jednotku 1 litr produktu při 15°C se 

provádí podle vzorce (1): 

SDxDxKIPPCp RTT ++= 100/))((  (1) 

Cp = cena sjednaná pro fakturaci jednotlivých dodávek v průběhu sjednaného                

               časového období  

PT = aritmetický průměr všech uveřejněných příslušných denních kotací Platt’s ve          

               sjednaném období použitý pro výpočet ceny pro motorovou naftu 

IP = prémie tuzemského trhu v USD za metrickou tunu, vystihující obvyklé náklady      

              prodávajícího na dopravu, skladování a administrativu na tuzemském trhu  

KT = aritmetický průměr všech uveřejněných denních kotací kurzu CZK/USD                        

               vydaných Českou národní bankou pro sjednané období  

DR = referenční hustota motorové nafty = 0,845 kg/m3 při 15°C 

SD = spotřební daň vyjádřená v Kč na 1000 l ropného produktu při 15°C dle zákona o                         

                spotřební dani č. 353/2003 Sb., v současné době 10 950 Kč/ 1000 l, tj. 10,95 Kč/l 

 

 

                                                 
1 K uvedené ceně se při konečném vyúčtování na faktuře ještě připočítává DPH. 
2 Platt’s = přehled evropských a světových cen ropných výrobků, vydávaný společností     
   McDRAW HILL v pracovních, ale i jiných dnech 
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3.2 Ekologické hledisko 

Naftové motory odpovídají evropské emisní normě EURO 5 a také přísnější EEV 

(Enhanced Enviromentally Friendly Vehicles), která byla zavedena již v roce 2000 a má 

podobně přísné limity pro obsah škodlivin ve výfukových plynech jako Euro 5 s výjimkou 

pevných částic, pro něž platí ještě o cca 33 % přísnější limit. Norma EEV je tak v 

současnosti nejpřísnější evropskou emisní normou pro užitková vozidla, autobusy a 

nákladní vozidla.  

Nařízení EURO 5 navrhuje stanovit ještě přísnější limity pro prachové částice, a to – 

snížení až o 80% pro emise z dieselových motorů. Návrh se v současné době projednává v 

Evropském parlamentu a Radě Evropy. Většina členských států EU spolu s Výborem pro 

životní prostředí Evropského parlamentu usilují o další snížení limitů vydáním normy 

EURO 6 [7]. Tato nová norma má výrazně zlepšit kvalitu životního prostředí a může 

vstoupit v platnost nejdříve 5 let po vydání normy EURO 5, tj. od září 2014.  

Autobus s pohonem na naftu nemá oproti autobusům s pohonem na LPG nebo CNG 

nádrž na střeše – pro představu a názornost dokládám obrázkem [ Obrázek 4]. 

 
Obrázek 4: Autobus s pohonem na naftu 

Pramen:[fotografie společnosti] 
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4 Ekonomické a ekologické hledisko využití LPG/CNG 

v autobusové dopravě na Mostecku 

LPG (Liquefied Petroleum GAS) je obchodní název pro zkapalněnou směs lehkých 

uhlovodíků, zkapalněný ropný plyn, což je vedlejší produkt vznikající při zpracování ropy. 

Jde o směs propanu a butanu, která je za normálních podmínek v plynném stavu. Hlavní 

výhodou použití zkapalněného ropného plynu v dopravě jsou ve srovnání se spalováním 

benzínu nebo nafty nízké emise při spalování v motorech. Při použití zkapalněného plynu 

nevznikají tuhé emise a emise oxidu uhelnatého, oxidů dusíku a dalších jsou podstatně 

nižší. V současnosti autobusy na LPG splňují normu EURO EEV[8] . 

CNG (Compressed Natural Gas) je zemní plyn stlačený pod tlakem 200 barů. Mluví se 

o něm jako o nejčistší fosilní pohonné hmotě a nejperspektivnějším alternativním palivu 

pro následujících 15 let [8]. 

4.1 Ekonomické hledisko 

Podle zákona č. 353/2003 Sb. o spotřební dani a zákona č. 261/2007 Sb. o stabilizaci 

veřejných rozpočtů je na LPG uvalena spotřební daň ve výši 3 933,- Kč/t. V dalších státech 

Evropské unie např. Rakousku, Belgii, Španělsku, Francii, Irsku, Finsku, Portugalsku - 

provozovatelé MHD daň z LPG neplatí [6].  

Oproti tomu podle zákona č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů byla pro 

CNG stanovena nulová spotřební daň do roku 2011. V letech 2012 až 2014 je výše 

spotřební daně 500 Kč/t, od roku 2015 do roku 2017 se navýší na 1 000,- Kč/t . V letech 

2018 až 2019 se daň zvýší na 2 000,- Kč/t a až v roce 2020 dosáhne stejné sazby, jakou má 

LPG – tj. 3 933,- Kč/t [9]. 
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4.1.1 LPG 

Cena pohonné hmoty LPG pro koncového zákazníka3 se stanovuje vždy na měsíční 

období, a to od 5. dne měsíce do 4. dne měsíce následujícího. Pro výpočet se vychází 

z měsíční kotace ANSI4 na uvedený měsíc publikované agenturou Argus Petroleum 

v USD/t  a průměrného kurzu (USD/CZK) – dle kalkulačního vzorce uvedeného v  

Tabulce 3: 

Tabulka 5: Kalkulační vzorec dodávky LPG 

kotace ANSI (USD/t) x kurz ČNB (USD/CZK)
               + pevná prémie (CZK/t)

+ spotřební daň (CZK/t)
            = cena za dodávku (CZK/t)  

Z toho:  

Kotace =  stanovená cena na uvedený měsíc agenturou Argus Petroleum 

Pevná prémie = dohodnutá cena dodavatele a spotřebitele za dodávku 

Spotřební daň = daná Zákonem o spotřební dani č. 353/2003 [14], v současné době       

                                    3 933,- Kč/t 

Kromě spotřební daně, která zvyšuje cenu LPG existuje další ukazatel, který ovlivňuje 

jeho cenu, a tím je kvalita.  Dodávkou LPG se rozumí namíchaná (již od výrobce) směs 

propan-butanu v poměru 60/40 nebo 80/20 dle normy ČSN EN 589 včetně dodržení 

požadovaných limitních hranic u níže uvedených složek. V rámci kontroly zajištění 

požadované kvality směsi LPG – uvedené níže – jsou prováděny odběry vzorku LPG 

z přistavené autocisterny. Odběry se odebírají za účasti dodavatele, rozbory se uskutečňují 

ve vybrané zkušební laboratoři. 

Poměr směsi LPG : 60/40 s tolerancí +/- 10 %,  

                              : 80/20 s tolerancí +/- 10 % 

z toho: propan – obsahuje min. 95 % čistoty, butan – obsahuje min. 95 % čistoty 

Vyšší požadavky na kvalitu: celková síra max. do 7 mg/kg 
                                                 
3 K uvedené ceně se při konečném vyúčtování na faktuře ještě připočítává DPH. 
4 ANSI = American National Standards Institute (Americký národní standardizační institut), organizace,    

           která vytváří průmyslové standardy 
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                                             : olejovitý zbytek max. do 15 mg/kg 

                                             : C5 a vyšší uhlovodíky max. do 3 % 

 V následující tabulce uvádím spotřebu BUSů s pohonem na LPG v závislosti na 
ujetých kilometrech za období 2007–2012.  

 
Tabulka 6: LPG – ujeté kilometry a spotřeba v letech 2007-2012 

kilometry 2007 2008 2009 2010 2011 2012
litry - LPG [l] 3 308 947 3 200 774 2 853 836 2 796 884 2 580 306 2 294 947

kilometry[km] 3 561 808 3 714 815 3 297 263 3 123 993 2 929 014 2 587 330  

Pramen:[interní zdroj, vlastní zpracování] 

Spotřeba a ujeté kilometry mají klesající tendenci z důvodu již uvedených – zakoupení 

nových vozidel kvůli obnově vozového parku. Nová zakoupená vozidla mají pohon na 

naftu, protože výroba BUSů na LPG byla zastavena a jediný výrobce přestal BUSy 

vyrábět. Vzhledem k této skutečnosti vozidla s pohonem na LPG již nepokrývají celý 

vozový park společnosti Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s.  

Výše uvedená Tabulka 6 je znázorněna grafem. 
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graf 3: LPG – ujeté km a spotřeba v letech 2007-2012 

Pramen: [[13], vlastní zpracování] 
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Výhody využívání LPG 

• Nízké emisní limity  

• Jednodušší údržba 

• Nižší cena čerpací stanice – oproti CNG 

Nevýhody využívání LPG 

• Vyšší spotřeba paliva – spotřeba LPG u tohoto typu vozu je  

87,8 l/100 km, tj. 47,41 kg/100 km 

• Vysoké náklady na vybavení dílen  

• Autobusy se již nevyrábí – poslední BUS byl vyroben v roce 2007 a 

jeho cena byla 7 200 tis. Kč, [Obrázek 5] 

• LPG není daňově zvýhodňováno, neboť je na něj uvalena spotřební 

daň 

Vyhláška o technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích č. 341/2002 [15] v Příloze č. 1. odstavci 50 uvádí: „Pokud 

výrobce nádrže nestanoví jinak, je životnost nádrže na LPG 10 let a nádrže na CNG 15 

let.“ V minulosti se vedoucím pracovníkům podařilo zajistit u předmětných autobusů 

prodloužení životnosti nádrží LPG na dobu 20 let. V současné době již však výrobce ani 

jeho právní nástupce neexistuje a není tak možné další prodloužení životnosti nádrží. 

Autobusy s pohonem na LPG a CNG mají nádrže – jejichž životnost řeší právě 

Vyhláška o technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích č. 341/2002, umístěné na střeše autobusu [Obrázek 5] a 

[Obrázek 6].  
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Obrázek 5: Autobus s pohonem na LPG 

Pramen:[fotografie společnosti] 

4.1.2 CNG 

je zemní plyn stlačený zpravidla na min 200 bar. V nádržích vozidel je v plynném 

skupenství, je lehčí než vzduch, tedy při případném úniku dojde k samovolnému odvětrání. 

Při jeho spalování jsou produkované emise výrazně nižší než u benzínu či nafty a jsou i o 

desítky procent nižší než u LPG. 

Výhody využívání CNG 

• Nízké emisní limity 

• Nižší spotřeba paliva než u LPG – spotřeba autobusu na CNG je cca 

42, 32 kg/100 km [10] 

• Nižší cena paliva  

• CNG je podporováno státem – až do r. 2020 částečně osvobozeno od 
spotřební daně 
 

     Nevýhody využívání CNG   

• Vyšší cena vozidla cca 5 500 – 5 700 tis. Kč 

• Vysoké náklady na vybavení dílen  

• Vysoká cena čerpací stanice na CNG (cena závisí na počtu a 

rychlosti tankování – pro 50 ks autobusů CNG = cca 60 000 tis. Kč) 
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Obrázek 6: Autobus s pohonem na CNG 

Pramen:[fotografie společnosti TEZAS [5]] 

4.2 Ekologické hledisko 

Autobusy s plynovým motorem jsou ve výhodě oproti autobusům s naftovým motorem 

z pohledu dosažení velmi nízkých výfukových emisí. Technologie úprav výfukových 

plynů pomocí katalyzátorů je jednodušší u plynových motorů. Jejich velkou předností 

oproti naftovému motoru jsou velmi nízké výfukové emise při startu a v zimě při nízkých 

teplotách. To se velmi dotýká autobusových zastávek a okolí, v okolí křižovatek a ve 

stoupání. 

Vzhledem k tomu, že LPG je vlastně vedlejší produkt při zpracování ropy a při jeho 

nadprodukci se někdy neúčelně a bez užitku spaluje, je jeho využitelnost v dopravě velkým 

přínosem.  

CNG je po ekologické stránce výhodnější a lepší než LPG a nafty, a to v těchto 

ukazatelích: zemní plyn je tvořen z 98 % metanem (CH4),  vozidla na pohon CNG tak 

produkují podstatně méně škodlivin, jako jsou pevné částice, oxidy síry, dusíku a oxid 

uhličitý, než vozidla využívající naftu a LPG. Úroveň hluku je snížena až o 50 % vně 

vozidla a až o 60–70 % uvnitř vozidla. Při manipulaci s palivem a  při tankování nevznikají 

ztráty odparem a nedochází ani ke kontaminaci půdy nebo povrchových vod [11]. 
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4.3 SWOT analýza 

Pro shrnutí předkládám SWOT analýzu jako zhodnocení výhod a nevýhod využívání 

nafty a alternativních paliv v městské hromadné dopravě ve společnosti DPmML, a.s.  

SWOT analýza je jedním ze základních nástrojů strategického managementu. Jedná se 

o zkratku složenou z počátečních písmen slov Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé 

stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby). Je to vlastně „nástroj“, který nám 

pomocí odpovědí na 4 základní otázky vyhodnotí, co ovlivňuje naše podnikání – v našem 

případě, co a jak ovlivňuje využití alternativních paliv v dopravě. SWOT analýza má 2 

části:1. interní analýzu – slabé a silné stránky, ty jsou společností ovlivnitelné a 2. externí 

analýzu – hrozby a příležitosti, ty jsou společností neovlivnitelné nebo ovlivnitelné pouze 

částečně [12]. 

SWOT analýzu jsem při zpracování ohodnotila stupni významnosti a důležitosti pro 

DP. Stupně jsou označeny 1 – 8, z toho 1 znamená nejvíc a 8 nejméně důležitá, podstatná a 

významná pro DP. 

Tabulka 7: SWOT analýza nafty 

NAFTA 
Silné stránky 

- Menší spotřeba paliva u BUSů 

- Je v současné době v DP využívána  

- Existuje infrastruktura pro plnění 

- Existuje infrastruktura pro údržbu a      

  opravy 

- Existuje know-how pracovníků DP 

- rozvinuté tržní prostředí 

  

1   

2  

3 

4 

 

5

6 

Slabé stránky 

- při nízkých teplotách nutné přitápění    

   nezávislým topením, které zvyšuje spotřebu 

   nafty  

- vyšší emisní limity i přes jejich snižování 

- vyšší emisní úroveň je spojena s novými    

   technologiemi   

- nutná vyšší kvalifikace pracovníků 

- dovybavení servisní technikou 

 

1 

 

 

2 

3 

 

4 

5 

Příležitosti 

- více dodavatelů na trhu a tím i větší   

  možnost výběru nákupní ceny 

 

1 

Hrozby 

- Zvyšování ceny a spotřební daně 

 

1 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Dle mého názoru je pro společnost převážně z ekonomického hlediska nejdůležitější 

silnou stránkou nafty její nízká spotřeba u BUSů. Další významná hlediska – uplatnění ve 

společnosti a potřebná infrastruktura. Hlavní slabou stránkou nafty je její využití v zimním 
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období, kdy nutnost dalšího přídavného vytápění zvyšuje její spotřebu. Vyšší emisní 

úroveň je spojená s novými technologiemi (v provozu, v diagnostice i servisním 

udržování), pro které je nutné zajistit potřebnou kvalifikaci personálu a vybavení provozu 

novou servisní technikou. Nejpodstatnější příležitostí pro DP shledávám v tom, že na trhu 

existuje konkurence v dodávání nafty. Společnost má tím pádem možnost většího výběru 

při dodávkách nafty a tím i volby nižší ceny. Největší hrozbou pro DP je stálé zvyšování 

ceny a spotřební daně.     

Tabulka 8: SWOT analýza LPG 

LPG 

Silné stránky 

- Je v současné době v DP využíván 

- Existuje infrastruktura pro plnění 

- Existuje infrastruktura pro údržbu a  

  opravy 

- Existuje know-how pracovníků DP 

- Nejedná se o síťově závislou energii 

- Nižší hmotnost nádrží 

- Větší dojezd než u CNG 

- Rozvinuté tržní prostředí 

 

1 

2 

3 

 

4 

8 

5 

7 

6 

Slabé stránky 

- větší spotřeba LPG než u nafty a u CNG 

- Pro LPG a její použití v dopravě nebylo  

   přiznáno zvýhodnění u spotřební daně  

- vyšší cena BUSů 

- větší požadavek na kvalitu pohonné hmoty 

- LPG je těžší než vzduch, prostory,  

   musí být zabezpečeny proti výbuchu 

- Ve světě je výskyt LPG autobusů  

  vzácnější než CNG a tedy je i menší výběr 

 

1 

2 

 

3 

4 

5 

 

6 

 

Příležitosti 

- Sjednocení přístupu vlády k podpoře  

   alternativních paliv v dopravě, tj.   

   odstranění rozdílnosti ve zdanění LPG   

   a CNG 

 

1 

Hrozby 

- životnost nádrží na LPG 10 let 

 

1 

Pramen:[vlastní zpracování] 

Dle mého názoru je nejdůležitější silnou stránkou LPG uplatnění v DP a existence 

potřebné infrastruktury. Nízká hmotnost nádrží nezvyšuje spotřebu paliva. Hlavní slabou 

stránkou LPG využívání v DP je větší spotřeba než u nafty a CNG, důležitý ukazatel LPG 

je v jeho požadavcích na kvalitu, který zároveň zvyšuje cenu. Zásadní příležitostí je přístup 

vlády k podpoře alternativních paliv v dopravě a odstranění rozdílnosti zdanění. Největší 

hrozbou pro DP je životnost nádrží stanovená zákonem na 10 let. 
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Tabulka 9: SWOT analýza CNG 

CNG 

Silné stránky 

- Nižší cena CNG 

- nižší spotřeba paliva u BUSů 

- dočasné daňové zvýhodnění u   

  spotřební daně 

- Zájem plynárenských společností je  

  vyjádřen příslibem dotací na    

  autobusy i výstavbu plnících stanic 

- CNG autobusy jsou více  

  rozšířeny než LPG a je tedy mezi     

  nimi i větší výběr 

   

 

1 

2 

3 

 

4 

 

 

5 

Slabé stránky 

- Není v současné době v DP pro  

   plynofikaci autobusů vč. BUSů na naftu  

   využíván 

- Neexistuje infrastruktura pro plnění 

- Neexistuje infrastruktura pro údržbu a  

  opravy 

- Neexistuje know-how pracovníků DP 

- Větší hmotnost nádrží 

- Kratší dojezd než u LPG 

- CNG je síťově závislá energie a   

   zásobování je závislé na provozní  

   kapacitě plynárenské soustavy 

 

1 

 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

6 

Příležitosti 

- využití v městské dopravě má   

   stoupající tendenci 

- Veřejné plnící stanice CNG v ČR   

   jsou na vzestupu 

 

 

1 

 

2 

Hrozby 

- životnost nádrží 15 let  

- Při vysoké poptávce v důsledku substituce  

  ropy lze předpokládat větší nárůst ceny a   

  cenové vyrovnání zemního plynu s ropnými  

  produkty (vztaženo na jednotku energie  

  obsažené v palivu) 

 

1 

2 

 

 

 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Dle mého názoru je nejdůležitější silnou stránkou u CNG jeho nižší cena, nižší 

spotřeba paliva u BUSů a daňové zvýhodnění u spotřební daně než u LPG a nafty. Jeho 

hlavní slabá stránka je především v tom, že není v DP využíván, tím pádem společnost 

nemá potřebnou infrastrukturu pro zavedení CNG v městské dopravě. Vzestup CNG a jeho 

čím dál větší využívání v městské dopravě je pro CNG jako alternativní palivo významnou 

příležitostí. Největší hrozbou je životnost nádrží stanovená zákonem na 15 let. Další 

hrozba pro CNG – při zvýšené poptávce lze očekávat růst ceny. 
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5 Závěr  

Bakalářská práce je zaměřená na využívání alternativních paliv v MHD na Mostecku. 

Práce je dělená na kapitoly: a) ekonomické a ekologické ukazatele využívání nafty 

v MHD, b) ekonomické a ekologické ukazatele využívání LPG a CNG v MHD. Analýzou 

výše uvedených ukazatelů bylo zjištěno, která varianta pohonu v autobusové dopravě je 

výhodnější. Pro zjištění výhodnější varianty jsem použila ceny pohonných hmot, vstupní 

náklady při pořízení autobusů a spotřebu pohonných hmot v závislosti na ujeté kilometry v 

dané oblasti. Veškerá zjištění a výhodnost paliv pro společnost DPmML, a.s. jsem shrnula 

v závěrečné SWOT analýze.  

Pro provoz autobusů na LPG a na naftu je ve společnosti DPmML, a.s. vybudovaná 

velmi dobře fungující infrastruktura – infrastruktura pro plnění, pro údržbu, opravy a 

know-how pracovníků DP. Vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje výrobce 

autobusů s pohonem na LPG, lze ve společnosti DPmML, a.s. očekávat postupný přechod 

z autobusů s pohonem na LPG na autobusy s pohonem na naftu. Z provozu autobusů 

s moderními naftovými motory by dle mého názoru nedošlo k dramatickému zvýšení 

emisního zatížení ovzduší ve městě a jeho okolí hlavně i z důvodu připravované normy 

EURO 6.  

Rychlost přechodu autobusů s pohonem na LPG na autobusy s pohonem na naftu je 

ovlivňována nejen délkou použitelnosti a technické způsobilosti autobusů, ale zároveň 

ještě další skutečností, a to životností nádrží u BUSů s pohonem na naftu. Životnost nádrží 

je limitována hranicí 10 let. Hranice životnosti nádrží stanoví „Vyhláška o technické 

způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích č. 

341/2002“. Pro další využívání LPG v autobusovém provozu by bylo adekvátní vyvolat 

jednání o změně hranic životnosti nádrží.  

Na základě uvedených skutečností shrnutých ve SWOT analýze jsem dospěla 

k názoru, že přechod na CNG by byl pro společnost DPmML, a.s. vysokou prvotní 

investicí ekonomicky nevýhodnou. Pro vyhodnocení takovéto investice však doporučuji 

zpracovat ještě projekt studie proveditelnosti, jehož výsledkem by byla odpověď na otázku 

zda se má investice realizovat či nikoliv.  
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