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1 Úvod 
 

V současné době bereme dopravu jako samozřejmost, zejména ve větších 

městech. Ta je provozována nejen mezi městy, ale i ve městech samotných. Druh 

dopravy pak závisí na rozloze dané oblasti a její charakteristice. Nejběžnější  a 

nejrozšířenější je autobusová doprava. Autobusová doprava má v současnosti 

největší význam a počtem přepravených cestujících překonává dopravu páteřní 

tramvajovou i nejméně rozšířenou trolejbusovou.  Dopravní podnik Ostrava a.s. dále 

jen DPO  používá několik druhů autobusů včetně nízkopodlažních, které umožňují 

pohodlnější nastup a výstup cestujících. Zejména pak imobilních seniorů nebo 

maminek s kočárky apod.  

 

Po roce 1989 prošlo v tehdejším Československu bouřlivým vývojem 

ekonomické zefektivnění fungování samotných dopravních podniků.  Které 

zahrnovalo jak efektivní výběr vedení linek, jejich vytíženost  apod.  V posledních 

letech se pak zaměřuje pozornost na rozšíření nízkopodlažních autobusů ( včetně  

tramvají a trolejbusů ). A dále pak další finanční úspory v nákladech, které jsou 

ovlivňovány zejména spotřebou PHM.  

 

Požadavky na dopravu v dnešní době jsou hlavně bezpečnost, rychlost, přesnost 

a spolehlivost. Splnění těchto požadavků je velice obtížné a hlavně také finančně 

náročné. Pohodlnost při nastupování a vystupování, bezpečnost a rychlost dnešních 

moderních autobusů je však bohužel odražena ve vysoké pořizovací ceně daného 

dopravního prostředku.  

 

Přibližná cena vozu:   

Solaris Urbino je 5 395 000 Kč 

Karosa Renault  5 775 000 Kč 

Škoda 21 AB 5 500 000 Kč 

 

Kdežto vysokopodlažní Karosa  B 950 stojí 3 656 000 Kč. 
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Volbu výběru jednotlivých autobusů pro DPO v krátkodobém horizontu příliš 

neovlivníme a její problematikou se již zabýval vedoucí Odboru Silniční vozidla DPO 

a.s.  Ing. Gebauer ve své diplomové práci.  

 

Co však ovlivnit můžeme, je přiřazení jednotlivých typů již současných autobusů 

k jednotlivým linkám, podle jejich charakteristiky spotřeby PHM na dané lince. Této 

problematice rozřazení stávajícího vozového parku doposud nebyla věnovaná příliš 

velká pozornost.  A většina autobusů byla přiřazována na jednotlivé linky zejména 

s ohledem na jejich kapacitní možnosti.  
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1.1 Cíl práce  

 

Ve své diplomové práci se budu věnovat spotřebě pohonných hmot autobusů 

dle použitých motorů na linkách DPO a.s. provozovanými na provozovně Autobusy 

Poruba.  Protože spotřeba pohonných hmot je v současné době celosvětově 

sledovaná položka, které se přikládá stále větší význam. Podílí se taktéž  významnou 

měrou na konečné ceně za přepravu. V současné době je již její nejvýznamnější 

položkou.  

 

 Z tohoto důvodu se zaměřím na faktory ovlivňující cenu motorové nafty.  Ta je 

totiž jednou z položek ovlivňujících schopnost konkurovat nebo být alternativou  

k jiným druhům dopravy. Zejména pak individuální automobilové dopravě.  Která 

představuje celosvětový problém a velkou ekologickou zátěž. Zejména pak v hustě 

osídlených oblastech, zejména pak centrech velkých měst.  

 

Ve své diplomové práci budu proto porovnávat tyto autobusy z hlediska 

spotřeby s přihlédnutím k jejich kapacitním možnostem. Rozeberu faktory ovlivňující 

spotřebu. Nakonec se velmi okrajově zmíním i ohledně  jejich dalších provozních 

nákladech, což však rozhodně není hlavní náplní práce.  

 

 

1.2 Vývoj cen nafty v ČR 
 
Cena ropy, jakožto strategické suroviny v posledních letech výrazně stoupla. 

Protože surová ropa je strategickou chemickou resp. energetickou surovinou. Je to 

směs která vznikla během miliónů let fyzikálně-chemickými procesy. Jednotlivá 

naleziště se nalézají na pevnině i na dnech oceánů. Ropa se těží čerpáním 

z hloubkových vrtů provedených různými zařízeními i postupy.  Po základní úpravě 

v místě naleziště se přepravuje ropovody do míst, odkud putuje ke zpracování do 

rafinérií.  

 

Majitelé či provozovatelé dieselů jsou na tom hůře než ostatní motoristé jezdící 

na benzín. Kde jsou tedy příčiny neustálého zvyšování cen? Samotný základ je 

nutné hledat ve světe.  
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Obr.č.1  Vývoj cen ropy ve světe v USD za barel 

 

 Od poloviny roku 2007 je barel ropy dražší o dalších 30 dolarů. Jeho cena však 

v minulých měsících překročila i magickou hranici 100 dolarů za barel. Světový vývoj 

však doprovázely problémy i na domácí scéně. Například není příliš veřejně známo, 

že došlo k neplánovanému prodloužení odstávky v Litvínově v rafinérii. Toto je 

důležitá česká rafinérie, proto její odstávka vnesla na trh nejistotu, snížení zásob a 

tím následné zdražení.  

 

Tento důvod zvyšování cen však již pominul, přesto jsou zásoby od konečných 

distributorů prodávány za vyšší cenu. Proto analytici očekávají vzestup ceny 

motorové nafty v následujících letech 2008-2010  jako velice mírný, někdy dokonce i 

stagnující. Navíc si česká  koruna drží (v letních měsících roku 2008) příznivý kurs 

k americkému dolaru. Tato situace pomáhá k levnějšímu nákupu světové ropy.  

 

Samozřejmě je zde ale také možné uvažovat nad faktem, že světové ceny ropy 

tvoří ve výsledné maloobchodní ceně jen relativně malou část. Velkou část (přibližně 

polovinu) tvoří spotřební daně, kterými je zatížena tato komodita.  Nicméně jde avšak 
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asi pouze o teoretickou úvahu. V podmínkách kdy je tuzemský státní rozpočet 

napjatý, tak je bohužel téměř vyloučeno, aby se snížil podíl daně na výsledné 

prodejní ceně za naftu či benzín.  

 

Rovněž není dobré zapomínat na fakt, že na zdražení pohonných hmot má také 

nově vliv povinnost do nich přimíchávat bioložku.  Nafta od září 2007 obsahuje 

povinně dvě procenta metylesteru z řepky olejné.  Od roku 2009 by to pak mělo být 

pět procent.  Do benzínu se pak od ledna 2008 přidává biolíh.  Biologické složky pak 

hotové paliva citelně zdražují. Cena nafty se právě díky této skutečnosti zvýšila 

v průměru o 80 haléřů  na litr. Ačkoliv předem avizované zdražení bylo přibližně 

poloviční.  Biolíh se pak vyrábí z obilí.  Díky tomu opět roste cena této komodity a tím 

vyvolává následné zdražení potravin. Proto v poslední době někteří odborníci varují 

před nadšeným optimismem pro přidávání bioložek. V poslední době se naopak 

ozývají spíše kritické hlasy poukazující na negativní důsledky tohoto řešení. 

 

Například podle ekologického sdružení DUHA, které uvádí že  aby Česko 

splnilo postupně 10%  podíl bioložky v palivu, potřebovalo by 787 tisíc hektarů řepky 

olejné a pšenice. Kdyby ovšem zemědělci na této ploše pěstovali energetické plodiny 

pro spalování v teplárnách a elektrárnách, získali by takové množství materiálu, které 

pokryje téměř 50% spotřeby elektrické energie všech domácností.  

 

Další vliv na cenu nafty je celosvětově se zvyšující poptávka po této komoditě. 

Ta má ve světě stále zvyšující se tendenci. Doprava v USA spotřebovává přibližně 

25% světové produkce ropy. Avšak prudce se zvyšující ekonomický potenciál Číny 

zvýšil poptávku po ropě tak velkým způsobem, že byly překvapeny i státy OPEC.  

 

Podle MMF roční nárůst ceny surové ropy o 5 USD přináší vysoce negativní 

důsledky.  Například sníží světové HDP o 0,3 procenta. "Černé zlato" jak se ropě 

přezdívá, je pro světovou ekonomiku v současnosti naprosto nenahraditelné. Lidstvo 

v současné době již zřejmě vyčerpalo polovinu ropných zásob. Ale spotřeba nadále 

poroste, rozvoj Číny, Indie apod. Do budoucna lze tedy očekávat značný tlak na růst 

cen pohonných hmot.  
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Na tento vliv má rostoucí poptávka nejen po ropě, ale i po ropných produktech, 

jejíž paleta je velmi široká. Z ropy pak nepochází pouze motorová nafta, avšak celá 

řada produktů jako jsou oleje, maziva,  plasty, kaučuky a mnoho dalších.  

 

 

 

 
Obr.č.2 produkty z ropy 
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1.3  Vyšší ceny nafty oproti cenám benzínu 
 

Důvodu pro tuto situaci je několik. Zprávy o vyšší ceně nafty oproti benzínu 

přichází těsně poté, kdy se evropským automobilkám z marketingových důvodů 

podařilo přesvědčit zákazníky o přednostech dieselových agregátů.  Konec roku 

2004 byl v této situaci historickým milníkem. Vůbec poprvé v historii si naftový motor 

zvolilo v Evropě více zákazníků než benzínový agregát.  

 

Podle zveřejněných údajů společnosti Bosh, která představila světu nyní již 

dominující systém Common Rail, tvořil prodej osobních automobilů s naftovým 

motorem koncem roku 2004 již 52%.  Každoročně pak vzrůstá podíl dieselových 

automobilů přibližně o 5%.  Tato situace je ve světě zcela ojedinělá a například 

v USA, Japonsku atd. stále dominují benzínové osobní automobily. V Evropě však 

tato situace způsobuje zvýšenou poptávku po naftě. Spotřeba benzínu tak zejména 

v západní Evropě v současné době klesá a trh se potýká s relativním přebytkem 

benzínových frakcí, což má vliv na jeho nižší cenu.  

 

Druhou příčinou je celkový prudký rozvoj kamionové dopravy v posledních 

letech, stále se stoupající tendencí.  

 

. 

 
Obr.č.3  Stoupající přepravní výkony v MKD 
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Třetí, avšak ne rozhodující příčinou je zimní období. Zatímco benzín se používá 

výhradně jako palivo pro automobily, motorová nafta se využívá i k vytápění. Tato 

skutečnost zvedá její cenu vzhůru v zimním období.  

 

 Čtvrtým důvodem jsou rozdílné ceny, za které nakupují pohonné hmoty. 

Nákupní ceny nafty jsou již několik let vyšší, než nákupní ceny benzínu. Ty se pak 

promítnou i do cen konečných distributorů. Navíc nafta byla až do roku 2004 zatížena 

nižší spotřební daní než benzín.  To již po roce 2004 neplatí a samotná nafta s touto 

daní je dražší již u velkoprodejců.  

 

Nabízí se tedy otázka, proč ze surové ropy neprodukovat více nafty po které 

rostě poptávka na úkor benzínu. Odpověď je jednoduchá, protože to prostě nejde !  

Benzín i nafta ze vyrábí z ropy její frakční destilací a podíl jednotlivých složek je 

pevně dán. Není proto technicky možné z ropy produkovat pouze naftu nebo benzín 

apod. jak se mnozí lidé stále domnívají.  
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2. Současný stav problému 
 
 

DPO a.s. v současné době (září 2008) disponuje celkem 317 autobusy, z čehož 

je 80 nízkopodlažních. Délka všech provozovaných linek je 887,4 km. Daná 

vzdálenost je pak pokryta celkem 503 zastávkami.  Ročně přepraví autobusy DPO 

přibližně 80 mil. cestujících.  Dopravní výkon autobusů činí 19,077 mil. km. V 

místových kilometrech činí výkon pro autobusový provoz 1 568,703 mil. místových 

kilometrů. Ve špičce je z autobusových provozoven vypraveno 274 kurzů.  

 
Jednotlivé autobusy jsou nasazovány zejména s přihlédnutím k jejich kapacitním 

možnostem. K specifickým jízdním vlastnostem vzhledem k počtu zastavení na 

daném úseku popř. výškové členitosti profilu linky se v současné době moc 

nepřihlíží. Proto se nabízí myšlenka, zda by tyto autobusy neměly být nasazovány 

také v souvislosti s tím, jak jim prospívá daná charakteristika linky a její profil.  

 

 

2.1 Faktory ovlivňující spotřebu PHM 
 
-styl jízdy (řidič) 

- převodovka 

- aerodynamika + pneumatiky 

- roční období 

 

Spotřeba PHM je nejvýznamnější položkou kalkulačního vzorce nákladů 

dopravce. Výše ceny za PHM proto může velmi výrazně ovlivnit formou výběrových 

řízení na dodavatele nových dopravních prostředků. Každý typ autobusu, má svou 

charakteristiku a své specifické vlastnosti.  Ty jsou dány jeho konstrukcí a použitými 

agregáty a velmi se odráží ve výsledné spotřebě PHM. Na výslednou spotřebu nafty 

má tedy u daného autobusu vliv mnoha faktorů. Tím je použitý motor, zejména pak 

jeho zdvihový objem, konstrukční uspořádání, druh použitého vstřikování a množství 

nasávané palivové směsi.  Okamžitá hmotnost autobusu skládající se z provozní 

hmotnosti a hmotnosti přepravovaných cestujících.   
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1) Styl jízdy (řidič) Dynamická jízda řidiče stylem „brzda - plyn“ s daným 

vozidlem je poté vyvážena výrazně vyšší spotřebou paliva. Tento faktor lze taktéž 

označit za významný, proto by mu měla být věnovaná náležitá pozornost. Zejména 

taktéž z důvodu, že tento faktor není stálý a je možné jej poměrně snadno ovlivňovat.  

Dalším souvisejícím faktorem, který ovlivňuje spotřebu paliva je nesprávný způsob 

jízdy a již zmiňovaná trasa linky. 

 

2) Převodovka Velmi důležitá je také volba převodovky.  Použitím samočinné 

převodovky se autobusu zvýší spotřeba PHM až o 4 - 6l/100 km.  To podle typu 

autobusu a také obtížnosti linky, na které je autobus provozován. Podle zástupců 

výrobce samočinných převodovek je tento nárůst spotřeby ovlivněn hlavně 

nesprávnou technikou jízdy řidiče. Stejně jako nesprávným využíváním rychlostních 

stupňů. V praxi většinou co nejrychlejším zařazením nejvyššího stupně či 

zasahováním řidiče do volby automatu. V praxi pak taktéž ztrátami při přenosu hnací 

síly v automatické převodovce.  

Výsledná spotřeba je taktéž velmi závislá na tom, v jakých provozních otáčkách 

se bude daný vůz pohybovat nejčastěji. Přesné ideální otáčky nikdy říct bohužel 

nelze. Vždy jde o souhru mnoha faktorů, jako povahu reliéfu, rychlost jízdy či 

decelerace, zatížení atd. Obecně by se ale motor měl vždy pohybovat v okolo 

spodního okraje křivky měrné spotřeby. Při vyšším zatížení při jejím pravém okraji, 

při nižším zatížení při levém.  Při ostré akceleraci lze považovat za prokázané, že 

úspornější je motor krátkodobě vytočit víc, než se rozjíždět delší dobu při nižších 

otáčkách.  

 - 13 - 



 

Obr.č.4 parametry motoru Liaz 636 

 Správné otáčky řazení vychází ze zkušenosti a citu řidiče, pro daný vůz. Proto 

považuji za nevhodné časté střídání řidičů mezi jednotlivými vozy, neboť v těchto 

případech nejsou dostatečně sladěni. V takových případech i u zkušeného řidiče 

vzrůstá průměrná spotřeba o 10 – 15 %. Naopak při dlouhodobém používání 

jednoho typu vozidla dochází ke stejně velkému poklesu spotřeby. V případě 

autobusů tvoří tento rozdíl ve spotřebě dle zkušeností DPO řádově 4 – 6 L nafty na 

100km, což představuje významný rozdíl.  

 

3) aerodynamika vozidla, pneumatiky a jejich nahuštění. Počet zastavení či 

průměrná rychlost na dané lince.  Některé tyto faktory neovlivníme, jiné ovlivnit 

můžeme. Avšak můžeme sledovat, jak si jednotlivé typy autobusů s těmito faktory 

poradí. Vliv aerodynamiky je však v případě jednotlivých autobusů MHD vykazuje 

minimální rozdíly, neboť tyto autobusy se pohybují nízkými rychlostmi, řádově do 60 

Km/h. Větší vliv zde proto hrají pneumatiky a jejich valivý odpor.    
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V městské dopravě je nutno s vyšší spotřebou počítat z důvodu nutnosti častých 

rozjezdů a brzdění z důvodu krátkých vzájemných vzdáleností zastávek. Velkého 

množství přechodů pro chodce a křižovatek atd. Spotřeba v rovinaté oblasti se liší od 

spotřeby na linkách s častým stoupáním. 

          

4) Roční období Nenápadným, ale taktéž velmi významným faktorem, 

ovlivňující spotřebu paliva, je druh ročního období. Resp. teplota okolního prostředí.  

Spotřeba v zimních měsících je vždy vyšší než v měsících letních. V zimě je 

ovlivněna spotřeba nízkou teplotou paliva přicházejícího do válců a nedokonalým 

spálením. Používání předehřívacího zařízení autobusu, které zvýší spotřebu o 3l za 

hodinu při použití   předehřevu. U všech typů autobusů se v zimním období 

prokazatelně zvýší spotřeba paliva řádově o  3 - 5 l/100 km. 

 

 
Obr.č.5  Graf průměrné spotřeby paliva a venkovních teplot v průběhu roku 

 

 

V DPO, a.s., je používána nafta NM (třídy F), odpovídající normě ČSN EN 590– 

třída F. Každá dodávka paliva musí odpovídat atestu ADR . Stejně jako atestu jakosti 

zboží k dodacímu nákladnímu listu. Dodavatelem je firma Unipetrol rafinerie, a.s. 
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2.2 Nové metody měření spotřeb autobusů - SORT 

Prvotní problém nastává v udávané spotřebě autobusů. Spotřeby jednotlivých 

typů autobusů vychází vždy z dlouhodobých zkušeností dopravních podniků. 

Bohužel spotřeby udávané výrobcem lze chápat pouze jako přibližné, neboť každý 

výrobce má svoji vlastní metodiku. Proto byla snaha zavést jednotný systém měření 

spotřeby i u městských autobusů.  

Přestože pro osobní vozy jsou informace o jejich normalizované spotřebě 

většinou běžně dostupné  např. v tisku, pro autobusy tomu tak většinou není. 

Výsledky od  jednotlivých provozovatelů, které jsou získané vlastními zkouškami 

za různých podmínek, však nejsou příliš využitelné. Proto bylo třeba najít řešení, 

které by poskytovalo objektivní nástroj na měření spotřeby paliva.  Definovaný za 

přesných a jednoznačných podmínek měření. Právě z těchto  důvodů vznikla na 

UITP (International Association of Public Transport) iniciativa, která pozvolna 

začala hledat takovou metodologii na měření spotřeby autobusů.  

Ta která by jejich provozovatelům poskytla co nejpřesnější objektivní 

informace pro vyhodnocení provozních nákladů zvolených autobusů. Výsledkem 

práce UITP je projekt SORT. Jehož cílem je hlavně definování cyklů 

opakovatelných zkoušek. Se zaměřením pro silniční zkoušky autobusů pro měření 

jejich spotřeby paliva. 

Během projektu SORT se jevilo jako nutné nadefinovat cykly silničních zkoušek 

pro celé vozidlo. Ty byly založené na statisticky vygenerovaných údajích ( průměrný 

čas strávený na zastávkách, průměrná vzdálenost mezi jednotlivými zastávkami, 

cestovní rychlost, zatížení atd.) od mnoha evropských dopravních podniků.  

I přes skutečnost, že je dnes díky projektu SORT je poprvé umožněno 

teoretické a opakovatelné srovnání spotřeby paliva různých autobusů, tak nelze 

výsledky jednotlivých měření zkušebních cyklů považovat jako naprosto určující a 

skutečnou spotřebu PHM.  Ta závisí, na stylu jízdy, zeměpisných a klimatických 

podmínkách apod.  

Tovární zkušebna Karosy (dnes Iveco) již testuje měření spotřeby dle normy 

SORT u současných modelů městských autobusů. Prvotní zkušenosti při srovnání 

 - 16 - 



výsledků měření spotřeby u nízkopodlažního městského autobusu dle norem SORT 

a dle krátkodobých zkoušek u ČSAD Havířov vypovídají, že vypočtené hodnoty se 

vzájemně příliš neliší.  

Cykly speciálních silničních zkoušek byly vyvinuty pouze pro městské prostředí. 

Vlastní cyklus se skládá z tzv. modulů, které jsou opakovány podle potřeby pro 

dosažení dostatečné přesnosti. Každý modul se poté sestavuje ze tří samostatných 

sekcí. Jednotlivé sekce se skládají ze zrychlení, jízdy při konstantní rychlosti a 

následném zpomalení. Při ukončení každé sekce je přesně definována doba 

zastávky. Ta představuje zastávky, které jsou závislé na dopravní situaci (bez 

otevření dveří). Modul je poté ukončen dobou zastávky, která představuje čas pro 

nástup a výstup cestujících (tedy již s otevřením a zavřením dveří). Jednotlivým 

opakováním zvolených kombinací z totožných modulů lze poté definovat již 

normalizovaný provozní cyklus s danou charakteristikou. Z typických (ne zcela 

ideálních) provozních cyklů byly definovány tři typy provozních modelů:  

- městský cyklus           SORT 1 
- kombinovaný cyklus   SORT 2 
- příměstský cyklus       SORT 3 

Projekt  SORT je samozřejmě doplněn o přesný popis podmínek během 

měření. Ty se vztahují  k vozidlu, jeho komponentům a dílům. V další části ke 

geografickým a klimatickým podmínkám. Výsledky takto získané z jednotlivých 

zkoušek využívajících cykly 1, 2 a 3. Odpovídají konkrétním zkoušeným situacím. 

Z tohoto důvodu je zřejmé, že naměřené hodnoty spotřeby PHM ve skutečném 

provozu se výrazně neliší od udávaných spotřeb. Velkou výhodou tohoto projektu je, 

že údaje spotřeby dle SORT poskytované výrobci umožňují dopravním podnikům 

srovnání mezi zvolenými výrobci autobusů. Poté je již na zadavateli, aby si k 

vlastním cyklům přiřadil určitou váhu a parametry, které budou odpovídat jeho 

konkrétním podmínkám. Cykly tohoto projektu v podstatě odpovídají podmínkám 

rozdělení linek DPO (lehké, střední a těžké) použitém v diplomové práci. Nabízí se 

tedy paralela využití tohoto typu měření výrobce pro předpokládané údaje spotřeby 

pro danou linku DPO.  Díky tomuto srovnání může DPO přesně odhadnout spotřebu 

nového, doposud neznámého autobusu pro zvolenou linku. Toto pak lze výraznou 

měrou zohlednit do kalkulačního vzorce  při výběrovém řízení pro nákup nových 

autobusů.   
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2.3 Vedení linek 

Nejzásadnějším vlivem na spotřebu PHM je délka trasy, vycházející z úvahy, 

že čím delší je linka, tím více PHM je potřeba.  Je třeba proto volit navržení 

jednotlivých linek efektivně, s co nejmenší ujetou vzdáleností při obsloužení co 

největšího území. Dopravní síť nesmí být příliš hustá, neboť poté by bylo její 

využívání finančně velice neefektivní a docházelo by k malému vytížení neboli 

obsazení dopravních prostředků.  

Rovněž je třeba citlivě volit překrývání jednotlivých linek. Pokud se linky velmi 

výrazně překrývají, tak je to pohodlné pro cestujícího, pro DPO však bohužel 

neekonomické.  Stejně jako není ekonomické malé překrytí linek, neboť zde na 

sebe spoje navazují minimálně a je proto třeba zvolit velmi krátký interval spoje.  

Optimální překrytí jednotlivých linek se pro středně velká města typu Ostrava 

jeví dle dlouhodobých odborných zkušeností o asi o hodnotě 1/3. Při této hodnotě 

je ekonomický zisk nejvyšší a spoje na sebe stále dostatečně navazují. Druhým 

velmi významným faktorem, je počet zastavení. Ať už klasických zastávek či 

z provozních důvodů, např. v křižovatce atd. Proto je zde vhodné využívat 

křižovatky se zařízením s preferencí MHD či zajistit jeho instalaci na co největší 

počet křižovatek. 
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3 Analýza používaných vozidel a linek  
 
 
        Dopravní podnik Ostrava ,a.s., používá ke své přepravní činnosti ještě typy 

Karosa B 730 a Karosa B 740. Tyto vozy nejsou pro mé hodnocení z důvodu stáří 

(jsou starší jak 10 let a v křivce intenzity poruch se nacházejí v oblasti mezního 

stavu) vhodné, tudíž se jimi nezabývám. Jednotlivé typy vozidel zn. Karosa jsem 

ještě rozdělil na podtypy (označené „E“) pro lepší porovnatelnost podle roku výroby. 

 

3.1 Použitá vozidla 
 

Ve své diplomové práci budu porovnávat a vybírat nejvhodnější typ autobusu pro 

provozování MHD z hlediska spotřeby PHM z těchto typů autobusů:  

 

- Karosa B 932, Karosa B 932 E 

- Karosa B 952, Karosa B 952 E 

- Karosa B 941, Karosa B 941 E 

- Karosa B 961 

- Karosa Renault City bus 

- Škoda 21 Ab 

- Solaris Urbino 12  

- Solaris Urbino 15 
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3.1.1 Karosa B 932 
 
        Jde se o městský autobus, který je určen pro hromadnou dopravu osob, 

s častými zastávkami a provoz ve městě. Tomuto provozu odpovídá rozmístění 

sedadel s volným prostorem v zadní části pro dětský kočárek, nebo invalidní vozík. 

Autobus je určen pro přepravu 31 sedících a 63 stojících osob. Je vybaven 

mechanickou převodovkou Praga 5P115.25 s motorem Liaz ML 636 N o výkonu 155 

kW. Zdvihový objem válců 11,94 dm3  a spotřebou paliva dle ČSN 30 05 15 - 19 l/100 

km při rychlosti 60 km/h.  Hlučnost a emise splňují normu pro ochranu životního 

prostředí Euro2. Karosérie je polonosného typu, montovaná z panelů s dokončenou 

povrchovou úpravou, spojených vzájemně šrouby.  

 

Nosný rám podvozku je zhotoven jako prostorový rám z uzavřených ocelových profilů 

propojených příčkami, přizpůsobené k šroubovému spojení s boky karosérie. 

Všechny agregáty a zařízení jako motor, nápravy, řízení atd. jsou uloženy v rámu. 

Vozidel tohoto typu má provozovna v počtu 15 kusů, vyrobené v letech 1997-2001. 

 

 
 

Obr.č.6  Karosa B 932 
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3.1.2 Karosa B 941 
 

        Jedná se o kloubový městský autobus, který a je určen pro hromadnou dopravu 

osob pro provoz s častými zastávkami ve městě. Tomuto určení provozu odpovídá 

rozmístění sedadel, které jsou doplněny  prostorem pro dětský kočárek popř. 

invalidní vozík. Autobus je určen pro přepravu 42 sedících a 118 stojících osob. Je 

vybaven samočinnou převodovkou Voith Diwa D 863.3 s hydraulickým retardérem, 

motorem Liaz ML 636E o výkonu 175 kW a objemu 11,94 dm3 a spotřebou paliva 34 

l/100 km při rychlosti 60 km/h. Hlučnost a emise splňují normu pro ochranu životního 

prostředí Euro 2.  

 

 
Obr. č. 7  Motor Liaz ML 636E 

 

Brzdový systém je vybaven protiblokovacím zařízením ABS-ASR značky Wabco D. 

Centrální mazání zajišťuje mazací systém Tribos. Karosérie je polonosného typu, 

sestávající ze dvou dílů spojených kloubovým spojením. Je smontovaná z panelů 

s dokončenou povrchovou úpravou, spojených vzájemně šrouby. Nosný rám 

podvozku je zhotoven jako prostorový rám z uzavřených ocelových profilů 

propojených příčkami, přizpůsobené k šroubovému spojení s boky karosérie. 
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V rámu jsou uloženy všechny zařízení jako motor, nápravy, řízení atd. Vozidel tohoto 

typu má provozovna v počtu 14 kusů, vyrobené v letech 1997-2001.    

 

  
 

Obr.č.8  Karosa B 941 
 
 
 
3.1.3  Karosa B 952 

        Jedná se o městský autobus, určený pro hromadnou dopravu osob. S určením 

pro provoz s častými zastávkami ve městě. Tomuto provozu odpovídá rozmístění 

sedadel s prostorem v zadní části pro dětský kočárek popř. invalidní vozík. Autobus 

je určen pro přepravu 31 sedících a 63 stojících osob. Je vybaven mechanickou 

převodovkou Praga 5PS 120R, motorem Iveco Cursor F2B o výkonu 180 kW a 

objemem válců 7,8 dm3  a spotřebou paliva dle ČSN 30 05 15 - 30 l/100 km při 

rychlosti 60 km/h, hlučnost a emise splňují normu pro ochranu životního prostředí 

Euro 3. Brzdový systém je vybaven protiblokovacím zařízením ABS-ASR značky 

Wabco E a elektromagnetickým retardérem Telma F2400. Centrální mazání zajišťuje 

mazací systém Tribos. Karosérie je polonosného typu, montovaná z panelů 

s dokončenou povrchovou úpravou, spojených vzájemně svařením. Ta byla 

sestavena do základního skeletu. Poté prošla kataforetickou lázní, oplechováním a 

lakováním.  

Nosný rám podvozku je zhotoven jako prostorový rám z uzavřených ocelových profilů 

propojených příčkami, přizpůsobené k svarovému spojení s boky karosérie, na které 

jsou plechy  a zasklení již upevňovány technologií lepením. V rámu jsou uloženy 
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všechny zařízení jako motor, nápravy, řízení atd. Vozidla tohoto typu má provozovna 

v počtu 13 kusů, vyrobené v letech 2002-2003.  Cena tohoto typu vozu byla v roce 

2003  -  3 656 000 Kč. 

 
 

 
Obr.č.9  Karosa B 952 

 
 

3.1.4  Karosa B 961 
        Jedná se o kloubový městský autobus a je určen pro hromadnou dopravu osob 

včetně obsluhy pro provoz s častými zastávkami ve městě. Tomuto provozu 

odpovídá rozmístění sedadel s prostorem pro dětský kočárek popř. invalidní vozík, 

který je umístěn u druhých dveřích.  Nástup a výstup zajišťují čtyři dvoukřídlé dveře.  

Autobus je určen pro přepravu 42 sedících a 118 stojících osob. Je vybaven 

samočinnou převodovkou Voith Diwa D 851.3E s hydrydrodynamickým retardérem, 

motorem Iveco Cursor F2B o výkonu 213 kW a objemem válců 7,8 dm3   a spotřebou 

paliva 30 l/100 km při rychlosti 60 km/h, hlučnost a emise splňují normu pro ochranu 

životního prostředí Euro 3. Brzdový systém je vybaven protiblokovacím zařízením 

ABS - ASR značky Wabco E.  

 

       Centrální mazání zajišťuje mazací systém Tribos. Karosérie je polonosného 

typu, sestávající ze dvou dílů spojených kloubovým spojením a krycím měchem. Je 

montovaná z panelů s dokončenou povrchovou úpravou, spojených vzájemně 

svařením. Nosný rám podvozku je zhotoven jako prostorový rám z uzavřených 
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ocelových profilů propojených příčkami, přizpůsobené k svarovému spojení s boky 

karosérie, na které jsou plechy  a zasklení již upevňovány technologií lepením. 

V rámu jsou uloženy všechny podvozkové skupiny jako motor, nápravy, řízení atd. 

Vozidlo tohoto typu má provozovna v pouze 1 kus, vyrobený v roce 2003. Cena 

vozidla byla v roce 2003-  5 457 000 Kč.  

 
 

 
Obr.č.10  Karosa B 961 

 

 

 

 
3.1.5   Renault City Bus 

         Jedná se o nízkopodlažní autobus vyráběný V Lyonu ve Francii firmou Renault. 

Je prodáván pod značkou Karosa Renault City Bus. Rám je příhradový,  svařovaný 

z profilů a následně ošetřen technologií elektroforézou. Autobus je vybaven motorem 

Renault MIDR ACE.F se zdvihovým objemem 9,83 dm3, s výkonem 186 kW, 

spotřebu paliva výrobce neudává, ale pohybuje se při městském cyklu okolo 

40l/100km.  Hlučnost a emise splňují normu pro ochranu životního prostředí Euro 2. 

Motor je vybaven počítačem, který ovládá funkce motoru a registruje vzniklé závady. 

Dále je vybaven převodovkou Voith 863.3 s hydrodynamickým retardérem 

s možností ručního nastavení účinnosti. Počet míst k sezení je 26 a k stání 73. 

Vozidla jsou vybavena elektricky ovládanou vysouvací plošinou pro usnadnění 
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vjezdu invalidního vozíku. Boční oplechování je provedeno hliníkovým plechem a 

spodní části z plastových vyměnitelných dílů. Zasklení je provedeno tmavenými 

tvrzenými skly. Ovládání vozidla usnadňuje řízení s hydraulickým posilovačem. 

Přední náprava je tuhé konstrukce s kotoučovými brzdami a zadní náprava s 

bubnovými brzdami. Brzdový systém je vybaven protiblokovacím zařízením ABS - 

ASR značky Wabco D. Provozovna je vybavena 13 ks těchto vozidel vyrobených 

v letech 1996-1999. Cena tohoto typu vozidla byla v roce 1999 - 5 775 000 Kč. 
 

 
Obr.č.11  Renault City bus 

 
 

 
3.1.6  Škoda 21 Ab 
        Nízkopodlažní autobus ŠKODA 21 Ab, který je unifikován s trolejbusem Škoda 

21Tr.  Tento  dvounápravový třídveřový vůz a byl vyráběn ve firmě Škoda Ostrov na 

Ohří. Spolu s trolejbusem ŠKODA 21 Tr tvoří unifikovanou řadu prostředků městské 

hromadné dopravy. Výška podlahy s protiskluzovým opatřením je 360 mm nad 

vozovkou v přední a střední části autobusu umožňuje cestujícím velmi pohodlný a 

rychlý nástup i výstup bez schodů. Autobus je určen pro přepravu 26 sedících a 65 

stojících cestujících. Skloněním pravé části autobusu ve stanici ("kneeling") se sníží 

nástupní hrana podlahy na výšku pouhých 270 mm. Snadný nástup  z chodníku či z 

nástupního ostrůvku zastávky přímo na podlahu autobusu ocení především maminky 

s kočárky, imobilní cestující a starší lidé. Vůz je vybaven nájezdovou plošinou. 

Pneumaticky vypružené sedadlo řidiče se stavitelnou výškou i podélnou polohou je 
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vybaveno opěrkou hlavy a elektrickým vytápěním polštářů. Ovládání autobusu je 

ulehčeno výkonným hydraulickým servořízením moderní koncepce a třístupňovou 

automatickou převodovkou s vestavěnou hydrodynamickým retardérem. Velké 

klenuté přední sklo umožňuje řidiči dokonalý výhled.  Prosklená kabina, oddělující 

pracoviště řidiče od prostoru pro cestující, vytváří řidiči příjemné pracovní klima.  

 

Kostra autobusu je ocelová, svařená z tenkostěnných profilů a plechových výlisků. 

Protiblokovací systém brzd ABS - ASR zn. Wabco D je doplněný elektronickým 

závěrem diferenciálu a umožňuje bezpečné brzdění a rozjezd i na kluzké vozovce.  

Bezpečnost cestujících při nastupování a vystupování zajišťují kontaktní lišty bránící 

sevření cestujících dveřními křídly.  Systém blokování jízdy znemožňuje rozjezd 

autobusu pokud nejsou všechny dveře zcela uzavřeny. Hnací jednotkou autobusu je 

přeplňovaný šestiválcový vznětový motor Man DO826 LOH, stojatý, podélně uložený 

na boku vozidla za hnací nápravou o výkonu 162 kW plně vyhovující ekologickému 

předpisu Euro 2,  převodovka je samočinná třístupňová, s věstavěným retardérem, 

Voith DIWA 851.3. Spotřeba paliva je 23 l/100 km při rychlosti 60 km/h. Vozidel 

tohoto typu má provozovna 2 ks, vyrobené v roce 1997. Cena tohoto vozidla byla 

v roce 1997- 5 500 000 Kč. 

 
 

 
Obr.č.12  Škoda 21 Ab 
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3.1.7 Solaris Urbino 12 

         

Jedná se o nízkopodlažní městský autobus vyráběný v licenci firmy Neoplan v Polské 

Poznani a prodávaný  Dopravním podnikem Ostrava, a.s., do dalších dopravních 

podniků v České republice. Karosérie je rámové konstrukce s pokrytím plastovými 

díly s povrchem z plechu. Všechny vnější díly jsou lepeny, karosérie má délku 12 m. 

Zasklení je provedeno tmavenými tvrzenými skly. Autobus je určen pro 30 osob 

sedících a 74 osob stojících. Vybaven je motorem Man  D 0836 LOH03 o výkonu 162 

kW, spotřebu paliva výrobce neudává, ale pohybuje se okolo 36 l/100 km. Hlučnost a 

emise splňují normu pro ochranu životního prostředí Euro 3, motor je vybaven řídícím 

počítačem, který eviduje vzniklé závady. Dále je vůz vybaven čtyřstupňovou 

samočinnou převodovkou Voith Diwa 854 3E s hydrodynamickým retardérem, přední 

náprava je tuhé konstrukce s kotoučovými brzdami a zadní náprava bubnovými 

brzdami. Brzdový systém je vybaven protiblokovacím zařízením ABS - ASR značky 

Wabco E. Bezpečnost nastupování cestujících je zajištěna dvoustupňovým 

olištováním vnějších hran křídel dveří. Provozovna je vybavena 4 ks těchto vozidel 

vyrobených v letech 2004-2005. Cena tohoto vozidla byla v roce 2005- 5 394 000 Kč. 

 

 
 

Obr.č.13  Solaris Urbino 12  
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3.1.8  Solaris Urbino 15 

        Jedná se o nízkopodlažní městský autobus kategorie M3, vyráběný v licenci 

firmy Neoplan v Polské Poznani a prodávaný Dopravním podnikem Ostrava a.s. do 

dalších dopravních podniků v České republice. Karosérie je rámové konstrukce 

s pokrytím plastovými díly s povrchem z plechu a všechny vnější díly jsou lepeny, 

karosérie má délku 15 m. Zasklení je provedeno tmavenými tvrzenými skly. Autobus 

je určen pro 40 osob sedících a 120 osob stojících. Vybaven je motorem Man  D 

0836 LOH02 o výkonu 206 kW, spotřebu paliva výrobce neudává, ale pohybuje se 

okolo 44 l/100 km, hlučnost a emise splňují normu pro ochranu životního prostředí 

Euro 3, motor je vybaven řídícím počítačem, který eviduje vzniklé závady. Dále je vůz 

vybaven čtyřstupňovou samočinnou převodovkou Voith Diwa 854 3E 

s hydrodynamickým retardérem, přední náprava je tuhé konstrukce s kotoučovými 

brzdami a zadní náprava bubnovými brzdami. Rozdíl oproti Urbinu 12 je v počtu 3 

náprav, kde poslední třetí náprava je řiditelná a při couvání je odlehčována. Brzdový 

systém je vybaven protiblokovacím zařízením ABS - ASR značky Wabco E. 

Bezpečnost nastupování cestujících je zajištěna dvoustupňovým olištováním vnějších 

hran křídel dveří. Provozovna je vybavena 6 ks těchto vozidel vyrobených v letech 

2004-2005. Toto vozidlo bylo dodáváno i na Slovensko, kde se v mnoha případech 

objevily vážné technické poruchy. Cena vozů tohoto typu byla v roce 2005 –  

6 995 000 Kč. 

 

 
Obr.č.14   Solaris Urbino 15  
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3.2  Analýza linek 
 

Dopravní podnik Ostrava provozuje v současné době autobusovou dopravu 

celkem na 67 linkách. Ty jsou zabezpečeny ze dvou provozoven Poruba a 

Hranečník. DPO eviduje spotřebu všech autobusů dle vlastního evidenčního čísla.  

Bohužel většina autobusů se střídá na různých linkách, takže vzájemné porovnání 

jejich spotřeby by bylo neobjektivní.  

 

Protože jednotlivé linky mají svůj vlastní specifický charakter. Ten je dán zejména 

členitostí linky v závislosti na jejím vedení.  Linky vedoucí středem města vykazují 

vysokou členitost, která je dána jednak hustou zástavbou intravilánu a jeho 

charakteristikou. Dále pak množstvím zastávek pro cestující.  Obecně lze říci, že čím 

jezdí linka v hustěji obydlené oblasti, tím jsou rozestupy mezi zastávkami menší a 

počet zastavení tak vzrůstá. K tomu přibývá negativní vliv okolí na počet zastavení 

jako je přítomnost křižovatek, velkého množství přechodů pro chodce apod.  

 

Proto jsem se zajímal o spotřebu všech vozů na všech linkách. Pro přehlednost je  

v příloze č.1  uveden seznam linek včetně jejich trasy.   

 

Rozdělení linek 

Poté jsem všechny linky analyzoval. Rozhodující kritéria byly ty, které mají 

největší vliv na výslednou spotřebu vozu. Zajímal jsem se proto v první řadě na 

četnost předpokládaných zastavení, které považuji za rozhodující faktor.  Počet 

zastavení zahrnuje jak samotné zastávky, tak i předpokládaný počet zastavení 

z dopravních důvodů, tedy například na křižovatce, na přechodu pro chodce apod. 

Celkový počet zastavení v centru města je v některých případech stochastický jev, 

proto v těchto případech pracuji s průměrnou předpokládanou hodnotou při znalosti 

místní situace. Počet zastavení hodnotím vzhledem k jednotce délky 1 km.  
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Za druhé jsem přihlížel rovněž k výškovému profilu linky resp. zda linka projíždí 

stoupáním apod.  Získaná data jsem získal jak z vojenské mapy, zahrnující                       

í podrobný výškový plán města, tak osobní návštěvou dané lokality.  

V prvně jmenovaném případě jsem danou linku sledoval v podrobném 

vrstevnicovém profilu. Linky jsem se proto rozhodl roztřídit do 3 následujících 

kategorií dle obtížnosti (jejich přesný seznam včetně všech hodnot je uveden 

v příloze č.2) 

 

1) Linky těžké 

Tato kategorie představuje nejtěžší linky. Tyto linky jsou náročné z mnoha 

důvodů.  Nejdůležitějším kritériem je velmi vysoký počet zastavení nad hodnotu 2,2 

zastavení /Km.  To je vyvoláno především průjezdem hustě zastavěných oblastní 

centra města. Autobus se na této lince potýká s velkým množstvím křižovatek a 

různých překážek. Množství zastávek na jednotku délky  je taktéž jednoznačně 

nejvyšší. Popřípadě se na této lince přidávají nepříznivé faktory například v podobě 

zvlněného terénu. Tento typ linky odpovídá přibližně cyklu SORT1. 

2) Linky střední 

Druhá kategorie linek obsahuje již střední počet zastavení na jednotku délky, tj. 

1,9 – 2,1 zastavení / Km.  Tato hodnota je dána četností samotných zastávek, tak i 

nutnými zastaveními z dopravních důvodů. Tyto linky vedou většinou průtahem 

centra měst, vykazují průměrný charakter. Není v nich nakumulováno velké 

množství nepříznivých vlivů v podobě křižovatek, ostrých stoupání apod.  Charakter 

linky je blízký cyklu SORT2.  

 

3) Linky lehké 

Tyto linky vynikají nízkou frekvenci zastavení. Hodnota předpokládaného počtu 

zastavení se pohybuje v rozmezí 0,6 < 1,8 zastavení / Km. Linky jsou vedeny po 

topograficky lehkém terénu a nevykazují výraznější stoupání či klesání. Tyto linky 

obsluhují zejména okrajové části města či jsou vedeny komunikací s příměstským  či 
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dálkovým charakterem. Vyznačují se taktéž vyšší průměrnou rychlostí, kterou lze 

snadno určit z jízdního řádu při znalosti délky linky. Vedou většinou mimo hustě 

osídlené lokality, odpovídají kategorii spotřeb SORT3 

Pro linky v dané kategorii pak platí podobné provozní parametry a vykazují tak 

společné vlastnosti. Pokud počet zastavení vychází mezi hodnotami pro zařazení do 

dané kategorie, je ve větší míře přihlíženo k ostatním vlivům, které mají vliv na 

spotřebu PHM a jsou typické pro zvolenou linku. Jak z hlediska počtu zastavení, 

topografické náročnosti terénu, předpokládaná hustota okolní dopravy  a celkové 

náročnosti trasy. Výsledkem zařazení  je pak vhodnost či nevhodnost pro daný typ 

autobusu.  Linky jsou pro přehlednost seřazeny v tabulce č.1 

 

Tabulka č.1 Rozdělení linek podle obtížnosti 

              
lehké linky 20, 21, 24, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 46, 48, 49, 50, 51, 52,  

  x<1,4 zastavení / Km 53, 56, 61, 64, 65, 66, 67, 70, 73, 76, 78, 79, 81, 82, 94, 97, 332  
           

střední linky 22, 29, 31, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 54, 55, 57, 60, 62, 63, 71, 74, 75, 77, 96 
  1,4 - 1,6 zastavení / Km              
           

těžké linky 22, 37, 58, 40, 42, 44     
  x>1,6 zastavení / Km           

 

 Poté jsem z těchto linek vybral pro porovnání spotřeby ty linky, kde jezdí vozy 

z provozovny Autobusy Poruba. Nejlépe ty, kde jezdí daný typ autobusu pravidelně 

na jedné lince. Jedná se zejména o tyto linky 36, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 51, 56, 58, 

61, 64 a 67. Hodnoty spotřeb na těchto linkách jsou uvedeny zde v přehledných 

tabulkách v kapitole 3.3.   
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3.3 Spotřeba PHM za období 1.1.2007  – 31.12.2007 
 

Tabulka č.2  spotřeba PHM kloubové Karosa 

Vůz Kilometry Nafta Průměr na 100 km Linka 

4261 78 446,53 40 142,12 51,17 40 
4272 75 442,95 43 788,59 58,04 40 
4286 73 977,53 39 529,42 53,43 40 
4289 63 064,92 31 693,53 50,26 40 
4291 95 557,46 41 186,94 43,1 56 

                                                

   Tabulka č.3 spotřeba PHM Karosa 12m 

Vůz Kilometry Nafta Průměr na 100 km Linka 
6539 98 647,43 32 584,16 33,03 39 
6542 95 271,63 32 528,70 34,14 39 
6544 93 951,10 28 240,17 30,06 Z1 
6545 99 244,70 32 628,65 32,88 Z1 
6553 83 834,85 26 349,70 31,43 67 
6554 143 400,69 43 059,17 30,03 45 
6555 137 058,02 40 269,63 29,38 45 
6556 158 261,81 44 263,03 27,97 46 
6557 145 266,54 43 025,29 29,62 46 

 

Tabulka č.4 spotřeba PHM Renault City bus 

Vůz Kilometry Nafta Průměr na 100 km Linka 
7002 55 327,60 24 930,80 45,06 58 
7008 65 027,21 30 893,86 47,51 58 
7010 63 711,82 27 564,13 43,26 58 
7008 65 027,21 30 893,86 47,51 58 
7010 63 711,82 27 564,13 43,26 58 

                                                     

Tabulka č.5 spotřeba PHM Solaris 12m 

Vůz Kilometry Nafta Průměr na 100 km Linka 
7711 97 089,48 38 957,10 40,13 42 
7715 122 235,71 42 827,55 35,04 64 
7720 81 984,48 27 911,14 34,04 46 
7721 97 946,53 35 277,58 36,02 51 
7722 114 012,49 40 175,22 35,24 39 
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7723 131 157,76 46 745,60 35,64 39 
7724 126 100,64 44 130,97 35 39 
7725 114 678,19 41 381,86 36,09 39 
7726 120 010,66 41 840,90 34,86 36 
7727 81 950,64 29 514,89 36,02 36 
7728 84 845,38 34 487,90 40,65 42 

                                                

Tabulka č.6 spotřeba PHM Solaris 15m 

Vůz Kilometry Nafta Průměr na 100 km Linka 
7607 90 380,09 40 104,93 44,37 44 
7608 88 621,18 40 677,63 45,9 44 
7609 85 623,29 40 117,13 46,85 44 
7615 111 596,53 44 009,31 39,44 61 
7616 115 471,78 45 759,04 39,63 61 
7617 116 724,92 44 775,88 38,36 61 
7618 53 173,59 23 814,33 44,79 44 

 

Tabulky 1-6 zachycují konkrétní a stručný výběr dat.  Tato data, pocházející z 

DPO zachycují přehled čerpání PHM během 1.1.2007 až 31.12.2007.  Jsou 

kategoricky a barevně rozlišeny pro každý typ autobusu. Jejich důležitost spočívá 

v tom, že vybrané autobusy jezdí pouze na jedné zvolené lince. Nejčastěji pak pouze 

s jedním řidičem. V DPO se snaží řidiče na jednotlivých typech vozů příliš nestřídat a 

s trochou nadsázky lze říci, že každý řidič (řidiči) má svůj vůz. Na ten je pak zvyklý a 

výsledná spotřeba takového vozu je pak nižší, než kdyby se na daném voze střídalo 

velké množství řidičů.  

 

Celkový přehled spotřeby PHM od všech vozů provozovaných na provozovně 

Autobusy Poruba, dle typu a evidenčního čísla, je poté v příloze číslo 3.  Ten je 

ovšem vhodný ke komplexnímu přehledu či pro tvorbu statistických údajů. Obsahuje 

ovšem také velký podíl autobusů, které jsou provozovány na všech linkách. Údaje 

z těchto autobusů pak mají jinou, menší vypovídající hodnotu. Proto nelze sledovat 

hodnotu spotřeby pro danou linku. Proto tyto autobusy jezdící na všech linkách (resp. 

velkém počtu) linek můžeme pouze přibližně porovnat mezi sebou. Ovšem tyto data 

vykazují jíž jistou nepřesnost, neboť každý z těchto autobusů může být provozován 

v mírně odlišných podmínkách.  
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3.4 Porovnání spotřeb  
 
Pro srovnání lze uvést jako výchozí bod výslednou dlouhodobou spotřebu 

jednotlivých autobusů během celého roku 2007. Ta je spočítána jako aritmetický 

průměr všech vozů daného typu, ale bez rozlišení podle jednotlivých linek.  
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Obr.č. 15 Graf průměrné spotřeby za rok 2007 

 

Z obrázku č.15  jasně vyplývá, že nejnižší dlouhodobou spotřebu vykazují 

autobusy Karosa 12m následované Solarisem 12m. Ty jsou svou kapacitou velmi 

podobné. DPO má těchto vozidel nejvíce, proto se věnuji jejich porovnání. 

 

Karosa 12m: 31 sedících + 63 stojících 

Solaris 12m: 30 sedících + 74 stojících 

 

Proto je možné jejich vzájemné zaměňování bez ohledu na dopad na přepravní 

kapacitu. Při pohledu do tabulek č. 2 - 6 udávající spotřebu v závislosti na 

jednotlivých linkách je situace obdobná. Na linkách číslo 39 a 46 jsou souběžně 

provozovány oba tyto typy autobusů. Na lince číslo 39, kterou řadím do kategorie 
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„středně těžké“  činí průměrný rozdíl jmenovaných autobusů 1,91 l/100km ve 

prospěch Karosy.  Kdežto na lince číslo 46, která je zařazena do kategorie „lehké“ 

činí rozdíl ve prospěch Karosy již 5,25 l/100km.  

 

 

 

 

 

    
Karosa 12m  LEHKÁ Solaris 12m LEHKÁ

Karosa 12m STŘEDNÍ
Solaris 12m STŘEDNÍ  

Obr.č.16  Poměr spotřeb na lehké a střední lince 

 

Lehká linka ………………Karosa 12m úspornější o  5,25 l/100km 

Středně těžká linka ……..Karosa 12m úspornější o 1,91 l/100Km. 

 

 

Z toho jasně plyne, že úspora PHM je ve prospěch Karosy 12m oproti Solarisu 

12m tím větší, čím je linka lehčí.  

 

Proto navrhuji nasazování autobusu Karosa 12m na linky, které jsou 
v kategorii lehké.  Jsou to zejména linky číslo 20, 21, 24, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 

33, 34, 35, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 61, 64, 65, 66, 67, 70, 73, 76, 78, 79, 81, 82, 

94, 97, 332.  

 

Naopak nasazení autobusu Solaris 12m doporučuji na linky, které jsou 
v kategorii těžké. 22, 37, 58, 40, 42, 44. 
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U linek v kategorii střední pak závisí nejvíc na tom, který dopravní prostředek je 

právě k dispozici, protože zde rozdíly úspory nebo ztráty nejsou tak markantní.  

 

Autobus Renault City Bus v praxi vykazuje špatné provozní parametry.  Spadá 

do kategorie 12m autobusů. Tomu odpovídá i jeho kapacita 26 sedících a 73 

stojících cestujících.  Tento autobus, který má DPO v počtu 13 ks jezdí na všech 

linkách nebo obsluhuje výhradně linku 58.  Tyto autobusy jsou v této době (2008) již 

ve věku přibližně 8 let. Je měřením dokázáno, že stáří autobusu nemá v těchto 

hodnotách na spotřebu prakticky žádný vliv nebo je vliv minimální, pohybující se 

okolo hodnoty statistické chyby.  Přesto tento autobus jak na lince 58 tak i na směsici 

linek vykazuje spotřeby řádově o 5 l/100km vyšší, než mají ostatní 12m konkurenti 

zastoupeni Karosou a Solarisem. Tento fakt je sám o sobě zarážející. Tato hodnota 

platí pro všechny exempláře, které DPO vlastní. Proto z této skutečnosti nelze 

usuzovat na problém týkající se konkrétního kusu , skrytou technickou závadu či 

nezkušeného dynamického řidiče. Rovněž v nákladech na motorový olej, nemrznoucí 

směsi atd. počítaných na celou dobu životnosti vozidla (cca 700.000 Km) vychází 

tento autobus s výjimkou Škody Ab opět nákladněji než Karosa či Solaris.  Proto 

považuji další nákup těchto autobusů za krajně nevhodný snad ze všech hledisek. 

Použití těchto vozů doporučuji výhradně jako záložní pro mimořádné případy.  Při 

vhodné příležitosti se nabízí otázka vyřazení – odprodeje tohoto autobusu.  Vodítkem 

může být také to, že velké dopravní podniky v západní Evropě se tohoto autobusu 

snažili zbavit již před léty. Proto byl hojně odprodáván na symbolickou cenu do 

ekonomicky méně vyspělých zemí. Zde poté začal svůj druhý život a je tam 

v dnešních dnech často k vidění.  
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                   Obr.č.17 Renault City bus na předměstí Ulánbátaru (Mongolsko) 

Autobus Škoda Ab rovněž vykazuje vyšší spotřeby PHM. Navíc jeho servisní 

náročnost je ve srovnání s ostatními enormní. Servisní náklady tvoří 71% celkových 

nákladů na provoz, u ostatních typů je tato hodnota okolo 30-50%.  

 

Tabulka č.7 Náročnost plánovité údržby * 
Typ vozidla Pracnost plán.údržby 

[hod/1000 km] 

Pracnost oprav 

[hod/1000 km] 

Karosa B 932 16,66 133,44 

Karosa B 932.E 19,01 136,27 

Karosa B 952 16,73 65,67 

Karosa B 952.E 12,25 53,18 

Škoda 21 Ab 49,93 380,51 

Renault City bus 16,77 138,37 

Solaris Urbino 12 2,81 26,88 
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Obr.č.18 Podíl ekonomických složek na celkových nákladech - ŠKODA 21Ab * 

 

Proto zde důrazně doporučuji tento autobus ponechat pouze jako záložní a 

provozovat jej co nejméně. V prosinci 2008 byl pak provoz tohoto autobusu ze strany 

DPO zrušen úplně.  

 

 

 

* zdroj:  Ing. Gebauer, DPO a.s 

4. Návrh vhodných vozidel 
 

Autobusy jsou v současné době nasazovány zejména k přihlédnutí k jejich 

kapacitním možnostem. Ty jsou dány vytížeností dané linky, na kterou má hlavní vliv 

počet cestujících.  Toto řešení je samozřejmě prvořadé.  Dlouhodobé sledování 

spotřeby je mnohdy zavádějící z důvodu, že daný autobus jezdí střídavě na více 

linkách. Přesto se díky pečlivé evidenci spotřeby ze strany DPO podařilo najít více 

typů autobusů, které spolu jezdí na stejných linkách.  Proto je možné díky měření 

dlouhodobé spotřeby vysledovat určité závislosti. Tyto závislosti se na první pohled 

mohou jevit jako nepodstatné a zanedbatelné. Avšak vzhledem k vysokým 

kilometrovým průběhům a počtu autobusů mohou přinést po určité době značné 

úspory. Výše úspor je pak ještě násobena s rostoucí cenou PHM.  

 

Navrhovaná zjištění:  
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1) Autobusy Karosa 12m jsou obecně vhodné především na delší rovinaté tratě 

s menším počtem zastávek vykazující příměstský charakter. Tomu odpovídá cyklus 

SORT 3 při moderním měření spotřeb autobusů MHD.   

 

2) Oproti tomu autobusy Solaris 12m jsou vhodnější do členitějšího terénu 

s větším počtem zastávek vykazující čistě městský charakter. Odpovídající cyklus 

výrobce podle moderního měření je pak SORT 1. 

 

3) Autobusy Solaris 15m jsou obecně úspornější oproti kloubové Karose. Jejich 

poměrná úspora dále vzrůstá s náročností linky. Proto kloubové Karosy navrhuji 

zařadit na méně náročnější linky, nejlépe s menším kilometrovým průběhem.   

 

4) Autobusy Škoda Ab  a Renault City bus doporučuji zařadit jako záložní vozidla 

s minimálním průběhem. Rovněž také zvážit při vhodné příležitosti jejich případné 

vyřazení v pořadí:  nejdříve Škoda, poté  Renault. 

 

 
 
4.1 Vyčíslení úspor pro linku č.39  
 

Přesvědčit nás o tom, že přiřazování autobusů nejen podle kapacitních 

možností, ale i podle jejich značky k daným linkám není jen bezvýznamný krok, by 

pak měla finanční kalkulace.  Tuto konkrétní kalkulaci provedu pro přiřazení autobusů 

pro linku č. 39  a porovnám ji se stávajícím stavem. Výběr této linky není náhodný. 

Zvolen je z důvodu, že na této lince jezdí souběžně autobusy 2 typů, avšak tyto 

konkrétní vozy nejezdí dál na žádné jiné lince. Proto data o jejich provozu nejsou 

zkreslena průběhem na jiných linkách a lze je vzájemně naprosto přesně porovnat.  

 
Linka č. 39 vede na trase  Otakara Jeremiáše – Jana Šoupala – Svinov mosty 

horní zastávka – Sídliště Fifejdy – Mírové náměstí – Nám. Jiřího z Poděbrad – 

Dřevoprodej – Benzina – Šídlovec – Beta – Hrabová statek – Důl Paskov.  
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Na ní jsou souběžně používány  2 typy autobusů, které pak jezdí pořád po této 

lince. Jedná se o vozy Solaris 12m ev.č. 7722, 7723,7724 a 7725 a vozy Karosa 12m 

ev. č. 6539 a 6542.  

 

Dohromady autobusy Solaris najely 485.947 Km a spotřebovali 172.431 litrů nafty 

pro obsluhu této linky.  Tomu odpovídá průměrná spotřeba pro tuto linku 35,48 

l/100km.   Autobusy Karosa najely na této lince dohromady  193.918 Km a 

spotřebovaly 65.112 litrů paliva. Tomu odpovídá průměrná spotřeba 33,57 l/100km. 

Za rok 2007 tedy bylo celkem na této lince spotřebováno celkem  237.543 litrů nafty. 

Pokud by všechny autobusy, pohybující se na této lince byly značky Karosa, lze 

spočítat při zachování průměrných spotřeb, že roční spotřeba pro tuto linku by činila 

228.827 litrů. Představovaná  úspora je 8.716 litrů nafty ročně.  

 

Tab.č.8 Obsluha linky č.39 

současný stav 237.543 l/rok 
pouze Solaris 12m 241.193 l/rok 
pouze Karosa 12m 228.827 l/rok 

 

 

 

4.2 Vyčíslení úspor pro linku č. 46 
 

Linka č. 46 vedoucí po trase Polanka – Dolní Polanka – Jelínkova – Svinov 

nádraží – Svinov mosty dolní zastávka – Poruba vozovna – Pustkovecká – Družební 

– Pustkovecká – Poruba vozovna – Svinov mosty dolní zastávka – Svinov nádraží – 

Jelínkova – Dolní Polanka – Polanka 

 

Na této lince jsou provozovány dva autobusy Karosa ev.č. 6556 a 6557 a Solaris 

ev.č. 7220. Tato linka je poměrně velice lehká a vykazuje vyloženě příměstský 

charakter. Proto je zde úspornost Karosy vysoká a použití autobusu Solaris hodnotím 

jako vysoce nevhodné.  

 

Autobusy Karosa zde najely 303.527 Km při průměrné spotřebě 28,75 l/100 km 

což odpovídá hodnotě 87.288 litrům spotřebované nafty.  Autobus Solaris zde najel 
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81.984 Km při průměrné spotřebě 34,04 litrů nafty což odpovídá spotřebovaným 

27.911 litrům.  Celkem tedy pro zabezpečení linky bylo potřeba 115.199 litrů paliva. 

Pokud by byl autobus Solaris z této linky vynechán, činila by spotřeba po 

zabezpečení provozu této linky 110.858 litrů.  Při nahrazení autobusu Solaris ev.č. 

7220 vznikne roční úspora ve 4.341 litrů.  

 
Tab.č.9 Obsluha linky č.46 

současný stav 115.199 l/rok 
pouze Solaris 12m 131.224 l/rok 
pouze Karosa 12m 110.858 l/rok 

 

 

4.3 Příklad doporučení pro ostatní linky 
 

Výběr těchto linek je náhodný a slouží pouze k ukázání charakteristik pro dané 

linky, které jsou rozděleny v tabulce č. 1 v kapitole 3.2. Úspora na těchto linkách po 

přiřazení vhodných autobusů bude zřejmá, bohužel její přesné vyčíslení je obtížné 

s ohledem na skutečnost, že na této lince jezdí v současné době velké množství 

různých typů autobusů.  

 

1) Linka č. 40  

 

Tato linka patří do kategorie SORT1 neboli těžké  Během víkendového provozu 

je obsluhována kloubovými autobusy Karosa.  Proto navrhuji na této lince během 

víkendového provozu nasazení autobusu  Solaris 15m oproti stávající obsluze 

kloubovou Karosou. Solaris 15m vykazuje obecně nižší průměrnou spotřebu. Linka je 

navíc zařazena do kategorie těžké, proto je pro autobus Karosa tímto ještě méně 

vhodná a rozdíl ve spotřebách obou autobusů tímto ještě vzrůstá.  Jejich přepravní 

kapacita je téměř stejná.  

 

Solaris 15m   40 sedících +120  stojících 

Karosa kloub 42 sedících +118 stojících 
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Proto považuji záměnu při nasazení těchto autobusů za plně kompatibilní a 

nedojde k ovlivnění nabídnutých míst pro cestující.  

 

2) Linka č. 46 

 

Tato linka je lehká s malou hustotou nutných zastavení a vykazuje „dálkový“ 

charakter SORT3. Na této lince je v současné době přepravováno menší množství 

cestujících.  Proto pro tuto linku navrhuji pouze použití krátkého  autobusu Karosa 

12m. Tento autobus je již na této lince výhradně k vidění a jeho nasazení zde 

hodnotím jako zcela správné. Autobus Solaris ev.č. 7720 doporučuji přeřadit na 

náročnější linku například číslo 40 během provozu ve všední den.  

 
3) Linka č. 56 

 

Opět vykazuje „dálkový“ charakter s malou hustotou zastavení dle kategorie 

SORT3. Podle dlouhodobých měření dle DPO jsou zde v průměru jasně úspornější 

autobusy Karosa včetně kloubové verze ve špičce, oproti autobusům Solaris. Na této 

lince je přepravováno velké množství cestujících, proto je zde vhodné nasazení 

kloubového nebo 15m autobusu. Proto pro tuto linku doporučuji nasazení 

kloubového autobusu Karosa kde vynikne svou velkou přepravní kapacitou a díky 

„dálkovému“ charakteru trasy i celkovou relativní úsporností.  

5. Zhodnocení výsledků a doporučení 
 
V této kapitole se budu věnovat zhodnocení výsledků a doporučením. Rozeberu 

vlivy mající vliv na spotřebu, které jsou ze strany DPO snadno ovlivnit nebo by jim 

měla být věnována pozornost.  Výsledné zhodnocení výsledů je mnohdy relativní 

věc, která závisí na mnoha faktorech a úhlu pohledu hodnocení. Záleží, které faktory 

lze přesně vyčíslit a které mají pouze obecnou, byť nezpochybnitelnou platnost. 

Jednoznačným hodnotícím kritériem je konkrétní úspora nafty pro danou linku za 

dané období. Její výši je možno určit porovnáním aritmetických průměrů spotřeby 

PHM zvoleného  typu autobusu na příslušné lince a sledováním dlouhodobých 

závislostí.  
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5.1 Vlivy a doporučení  
 

1) Přiřazováním autobusů k jednotlivým linkám opravdu vznikají prokazatelné 

úspory paliva. Ty mohou být až ve výši několika tisíc litrů nafty za rok pro danou 

linku. Na tento výsledek je však nutno pohlížet jako na dílčí.  Protože výrazná úspora 

na jedné lince může být vykoupena menší ztrátou na lince druhé.. Přes tuto 

skutečnost lze považovat sledování závislosti spotřeb autobusů MHD v závislosti na 

lince za rozumné řešení, které přináší nezpochybnitelné výsledky.  Zejména proto, 

protože samo o sobě téměř nic nestojí. Při správné a pečlivé aplikaci může poté 

dosáhnout zajímavých hodnot v úspoře PHM. 

 

2) Otázka přidávání aditiv do motorové nafty nebo motorového oleje se ukázala 

jako nevhodná 

3) V DPO se používají do autobusů v době záruky originální náplně. Po 

ukončení záruky jsou nahrazovány kvalitativně shodnými náplněmi jednotného typu, 

z důvodu zjednodušení. Vliv lehkoběžného oleje má prokazatelný vliv na snížení 

spotřeby. Proto pokud to připouští norma výrobce autobusu i oleje, doporučuji 

nahradit stávající olej 15w40 za řidší, alespoň 10w40 či 5w40.  

4) Energetický přínos a celková ekonomická výhodnost pneumatik Michelin se 

ukazuje jako dostatečně lákavá na to, aby DPO zvážil jejich využívání.  

5.1.1  Vliv jízdního stylu (řidiče) 

Největší vliv na výslednou spotřebu PHM má však jednoznačně řidič. Dynamická 

jízda řidiče stylem „brzda - plyn“ s daným vozidlem je poté vyvážena výrazně vyšší 

spotřebou paliva, mnohdy i v řádu desítek procent.  

Proto navrhuji zavést školení úsporné jízdy, podobně jako je tomu ve většině 

velkých firem provozujících MKD. Je praxe ukazuje,  že i velmi zkušený řidič snažící 

se sám o úsporu  který byl  takto dodatečně proškolen, dokázal dále ušetřit víc jak 

1% PHM.  V případě řidičů mladších nebo méně zkušených, byl rozdíl výrazně větší 

pohybující se okolo hodnoty 3-5%.  Je s podivem, jak velký důraz se i dnes 

v autoškolách klade na výuku teorie a konstrukce vozidel, zatímco o úsporné jízdě 
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se neučí vůbec.  Otázka spotřeby paliva se dotýká nejen financí náš všech a jak již 

bylo řečeno, jedná se o poměrně velké částky. Málokdo si také uvědomuje, že při 

spálení litru benzínu či nafty se spotřebuje přibližně 15 m3 vzduchu. Při současném 

počtu vozidel a jejich spotřebě se tak dostáváme k astronomickým číslům.  

Tyto hodnoty mohou na první pohled vypadat zanedbatelné a téměř 

nevýznamné. Ovšem díky vysoké spotřebě autobusů MHD dané jejich provozem 

výhradně ve městě a jejich vysokému kilometrovému průběhu dosahují 

v absolutních číslech vysokých hodnot. Jejich vyčíslení pak díky dlouhodobé pečlivé 

evidenci spotřeby v DPO nepředstavuje výraznější problém. 

Celé školení může proběhnout pouze vnitropodnikově po menších skupinkách. 

Proto nemusí být nijak nákladné a investice vložená do tohoto školení se 

několikanásobně vrátí. 

Stejně jako motivační program pro řidiče. Ten spočívá v tom, že řidiči jejichž 

spotřeba klesá pod dlouhodobý průměr pro danou linku a typ autobusu, tak jsou 

finančně odměňováni v podobě stanovených prémií. 

 

5.1.2 Otázka dodatečného přidání aditiv 
 

Dodatečné přísady, zejména do motorových olejů jsou dnes populární záležitostí. 

Slibují zlepšení vlastností motoru, zvýšení výkonu a hlavně sníženou spotřebu paliva. 

Proto mě zajímal názor odborníků na tyto látky. Protože jejich prodejem je možné 

vydělat vysoké částky, zkoumal jsem, zda tyto látky opravdu přinášejí přínos nebo 

zda jde jen o zisk prodávajících.  

 

Málokterý motorista by totiž alespoň na chvíli nepodlehl myšlence o vynikajících 

účincích.  Všechny slogany, kterými se aditiva prodávají znějí velice zajímavě. 

Bohužel se jedná dle pracovníků VŠCHT Praha o fyzikální, chemické i logické 

nesmysly. Ty mají zmást zákazníka a přilákat jej ke koupi.  Výběr z reklamních 

sloganů podporujících prodej aditiv.  
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„... je aditivum pro kov,  ne pro motorový olej ... 

... molekulárně se pojí s kovem  a prolíná se  do mezikrystalických prostor povrchové vrstvy ... 

... nová generace aditiv, které pracují na principu penetrantní chemisorpce ... 

... chrání kovy molekulární syntetickou vazbou ... 

... obsahuje chlor, ale ve vázané formě ... 

... pod tlakem se spojí s kovovým povrchem a vytvářejí novou metalo-organickou látku ... 

... díky elektromagnetické polarizaci se molekuly uhlíkového řetězce spojí s povrchem ... 

... metoda permanentí difúze do povrchu kovů ... 

... podporuje hloubkovou mikrodifúzi maziva ...“* 

 

Pokud zákazník není technický odborník, například chemik, tak většina těchto 

formulací jej dokáže přesvědčit o pravdivosti a poté někdy i následné koupi. Právě na 

této neznalosti je založen prodej těchto látek. Tyto praktiky se nepoužívají pouze při 

prodeji aditiv, ale i motorových olejů!  Dodatečných přípravků a aditiv do motorových 

olejů je hned několik.  Mnoho motoristů odmítá aditiva s obsahem pevných částí 

teflonu z důvodu možného pozvolného zanášení olejového filtru po vyčerpání 

disperzních přísad v daném motorovém oleji. Ve všech případech již samotný olej 

obsahuje protizáděrové a mazivostní přísady. 

 

 Ty vytváří mazivostní film, který chrání povrch kovových třecích ploch proti 

přímému kontaktu s protilehlou plochou.  Přesně na identickém principu působí drtivá 

většina mazivostních aditiv, které zdůrazňují použití různých molekulárních 

mechanismů a permanentní difuze.   

* zdroj: http://www.oleje.cz 

Platí tedy zásada, že při použití mazivostních aditiv dodáváme oleji vlastnosti, 

které již má.  

 

Navíc je důležité uvést, že dodatečně přidávaná aditiva obsahují ve většině 

případů jiné mazivostní látky, než ty které jsou v použitém motorovém oleji. 

Mazivostní přísady používané v dodatečných aditivech jsou ve většině případů 

účinnější, než ty  které jsou ve zvoleném motorovém oleji. Proto při jejich použití 

dojde k velmi mírnému snížení tření. To vyvolává pocit, že se pro motor provedlo to 

nejlepší. Je třeba však říci, že olejářské firmy všechny tyto látky znají, přesto je však 
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nevyužívají.  Protože opravdu dobrý motorový olej má totiž chránit motor proti korozi. 

A právě zde nastává jeden zásadní problém.  

 

Motorový olej bývá vyroben tak, aby mazal jak při mezním tak při suchém tření 

a současně nesmí způsobovat korozi motoru.  U  mazivostních přísad používaných 

v aditivech  to však neplatí. Zde je každé zlepšení mazivosti doprovázeno vysokým 

nebezpečím korozivního působení.  Velmi nebezpečné bývají zejména produkty 

které tyto přísady rozkládají.  A při provozu právě k takovémuto rozkladu díky aditivu 

dochází.  Jako příklad poslouží typické přísady s obsahem chloru. Těch se na trhu 

vyskytuje nejvíce.   

 

Pravdou je, že s chlorem ve vázané formě. Jenže jiný chlor ani neexistuje. Po 

použití tohoto aditiva se chod motoru bude jevit jako tišší a lehčí. Což je samozřejmě 

pochopitelné, neboť chlorovaní parafíny doopravdy mají ve skutečnosti jedny 

z nejlepších mazivostních vlastností. Jejich využití je například při obrábění. Bohužel 

motor při jejich použití začíná pozvolna korodovat. Prvních pár let nepůjde nic poznat 

a vše se bude jevit v pořádku.  Ale pozvolna se začnou projevovat příznaky koroze. 

Doprovázené všemi negativními důsledky na vlastnosti motoru a jeho životnost. 

Používání jiných agresivních aditiv, byť ne na bázi chloru má podobný průběh.  

 

Proto lze myšlenku používání aditiv a jiných látek jak do nafty tak motorových 

olejů pro autobusy DPO označit za zcela nevhodnou. Tyto dodatečné látky i přes 

svou mnohdy vysokou cenu nenabízí prokazatelné zlepšení vlastností spalovacích 

motorů. Nevedou k jejich nižšímu opotřebení ani úspoře paliva.   

 

5.1.3  Motorové oleje s přísadou aditiv 
 

je prokázáno, že lehkoběžné oleje snižují spotřebu paliva.  Tutéž vlastnost (a 

mnohé další) slibují i dodatečné přísady do olejů. Mezi nejznámější  patří v současné 

době přísada MoS2.   

 

Oleje s přísadou MoS2
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Použití této přísady jsem konzultoval s Ing. Pavlem Rusňákem, který pracoval 

40 let na zkušebně spalovacích motorů při jejich vývoji a životnostních zkouškách. 

Většinu dnes známých a prodávaných přípravků ověřoval pro různé objednatele a 

výsledky jsou vždy duševním majetkem objednatele. Pokud se zkoušky provedly 

precizně a opravdu srovnatelně, tak byly většinou negativní. Toto ale nechce žádný 

prodejce slyšet, většinou se odvolává na různé zkoušky renomovaných zkušeben. 

Zde ale neuvádí za jakých podmínek a pro jaký účel se zkoušky prováděly. Většinou 

proto jde o zcela vytržené dílčí části pozitivních výsledků odtržených od zbývajících 

negativních a sečtených v jeden celek, jako by se jednalo o jednu zkoušku. 

 

 Každý profesionální motorář proto okamžitě pozná, že tyto přísady nefungují 

dle slibovaných vlastností. Na laickou veřejnost tyto populistické slogany většinou 

platí. Pokud se týká olejů, potvrdil má slova, že  lehkoběžné oleje jsou značným 

přínosem a umožnily velký positivní krok v konstrukci motorů, nejsou ale použitelné v 

motorech, které ve svém vývoji aplikovaly oleje jiných tříd. Pro životnost motoru jsou 

rozhodující vlastnosti oleje v kromě studeného startu i při provozních teplotách 

motoru. Málokdo ví, že u moderního motoru se v běžných provozních režimech 

pohybuje teplota oleje ve výši 100 až 150 st. Celsia.  Po průchodu hlavními ložisky je 

totiž až o 30st vyšší, než teplota oleje ve vaně. Tam se teprve ukazují rozdíly mezi 

jednotlivými druhy olejů 

 

V motoru by při použití správných olejů mělo totiž docházet pouze k tzv. 

kapalinnému tření. Přípravky pro polosuché a suché tření proto nemají prakticky 

žádný vliv. Ten by se uplatnil až v případě, že by motor pracoval bez oleje. Na krátký 

čas by jej to ochránilo před destrukcí. Sirníky wolframu používali Američané úspěšně 

v olejích do stíhaček za druhé světové války, kdy po prostřelení olejové vany motor 

vydržel pracovat nějaký čas i bez oleje. Při provozních zkouškách jsme na motorech 

u MoS2 nenaměřili žádné kladné výsledky. Nicméně použitím olejů s nízkými ztrátami 

v mezní vrstvě lze získat pozitivní výsledky, zejména v režimech chladného provozu. 

 

Hodně řidičů argumentuje tím,  jim po přímém ohřátí motoru s MoS2  výrazně 

klesá na volnoběh tlak oleje.  Proto mazací účinky   MoS2  budou zřejmě přímo 

blahodárné. V nezávislé zkušebně motorů se však dozvíme, že tlak oleje je pouze 

dopravní tlak oleje do ložisek. Nosný klín je daný rozdílem průměrů šálků a průměru 
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klikového hřídele při excentricitě pohybu v důsledku působení sil spalovacího 

procesu. Únosnost tohoto klínu určují vlastnosti oleje , tloušťka mezní vrstvy a rozdíl 

uvedených průměrů. Pokud klesá po ohřátí oleje na volnoběh dopravní tlak více než 

je dáno od výrobce pro daný typ motoru, je vysoce pravděpodobné, že se v motoru 

vyskytují větší vůle v důsledku opotřebení.  Olejové čerpadlo pak nestačí dodávat 

potřebné množství oleje. Možné řešení je v použití oleje, který je schopen v provozní 

teplotě udržovat silnější mezní vrstvu (např. olej Castrol 10W60). Důležité je aby 

dopravní tlak oleje byl ve správných hodnotách v provozních režimech, při volnoběhu 

kdy ložiska nejsou zatížena spalovacími tlaky není nebezpečí poškození ložisek, 

může být ale zhoršena funkce hydrozvedátek. 
 

 Kdyby různé molykové přípravky měly pozitivní vliv na provoz motoru úměrný 

jejich ceně za dobu životnosti motoru, určitě by to výrobce motoru doporučoval, 

případně výrobce oleje alespoň v některém aplikoval. Je to spíše obchodní záležitost 

pro neznalé detailů provozu motoru. U obyčejných olejů neublíží, ale také nepomůže. 

Je lepší v daném cenovém navýšení koupit jakostnější olej. Není rozhodující 

vlastnost nového oleje, ale stav jeho parametrů po ujetí vzdálenosti například 5000 

km. Další negativum je, že motor je poté při rozebrání uvnitř evidentně  tmavě šedý 

od molybdénu.  Ten se poté může usazovat i v olejovém filtru.  

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4 Vliv lehkoběžného oleje 
 
 
Motorové oleje plní v motoru celou řadu funkcí. Jeho hlavním cílem je poté 

minimalizace opotřebení motoru. Tím se prodlužuje jeho životnost. Nejdůležitější 

vlastností motorového oleje je tedy jeho mazivost. Tuto vlastnost samozřejmě 

všechny oleje na trhu plní. Musí ovšem mazat i za ztížených podmínek. Tou je 

například oblast ventilů. Zde oleji pomáhají jeho různé, například protioděrové 
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přísady.  Důležitou vlastností motorového oleje je pak i ochrana motoru před 

korozí. Tu způsobuje zejména kyselost oleje. Ta vzniká z kyselých zplodin od 

spalovaní, které se usazují právě v motorovém oleji. Oleje proto mají tzv.alkalickou 

rezervu, to je vlastnost která umožňuje pohltit tyto kyseliny bez dopadu na kyselost 

oleje a vznik koroze.   

 

Další důležitou vlastností je tzv. vysokoteplotní viskozita. Toto je specifická 

vlastnost, která není příliš často uváděnou vlastností u motorových olejů. Přitom je 

pro motor velmi důležitá. Lze s obecnou platností říci, že vysokoteplotní viskozita 

oleje je jeden z konstrukčních prvků motoru. Rovněž  je součástí všech 

výkonových specifikací moderních motorových olejů. Vysokoteplotní viskozita je i 

důležitým parametrem, který má vliv na spotřebu paliva. 

 

Tato vlastnost, někdy též označována HTHS. Což je zkratka,  znamenající High 

Temperature High Sudar. V daném případě jde o dynamickou viskozitu, která se měří 

při vysoké teplotě okolo 150 °C při velkém smykovém tření (106 s-1). Vysokoteplotní 

viskozita má jistý vztah k síle mazacího filmu. Platí že, čím je tato specifická viskozita 

vyšší, tím olej tvoří tlustší, ne však pevnější mazací film. V případě, že je 

vysokoteplotní viskozita pod zatížením příliš nízká může dojít i k přetržení olejového 

filmu, který je mezi dvěma třecími plochami. Ty pak jsou nedostatečně mazány.  

 

Vždy musí být dodržena předepsaná minimální hodnota vysokoteplotní viskozity 

při výběru motorového oleje. Tím je zaručeno, že olej bude při provozních 

podmínkách dostatečně mazat všechny exponovaná místa motoru. Například 

turbodmychadlo, ventily a skupina pístních kroužků. Při výběru motorového oleje je 

proto velmi důležité dodržovat předepsanou výkonovou charakteristiku (ACEA, VW, 

MB, Ford...).Vždy je výkonová specifikace jakéhokoliv motorového oleje spojena s 

určitou minimální hodnotou vysokoteplotní viskozity. Ta pro daný motor zaručuje 

bezproblémový provoz. Rozhodující hodnotou vysokoteplotní viskozity je 3,5 mPa. s. 

Oleje, které mají vysokoteplotní viskozitu vyšší se nazývají oleje s normální 

vysokoteplotní viskozitou.  Olej s hodnotou pod 3,5 mPa.s se nazývá olej se 

sníženou vysokoteplotní viskozitou. 
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V současné době tíhne u spalovacích motorů trend k používání právě 

lehkoběžných olejů. Ty by měli snižovat spotřebu PHM ve srovnání se standardními 

oleji.  Pro určení této úspory existují specifické testy například M111 Fuel Ekonomy.  

Na tuzemském trhu jsou tyto oleje v kategorii SAE 5w-30.  Při jejich používání je však 

nutné občasně kontrolovat jejich hladinu a jejich použití není vhodné pro motory, 

které již vykazují vysokou spotřebu oleje.  Ve firmách, které provozují nákladní 

automobily, po použití lehkoběžných olejů snížila spotřeba PHM o 1% ve srovnání 

s předchozím stavem.  

 

5.1.5 Obohacování nafty 
 

I když literatura neuvádí tak obsáhlé pasáže o cetanovém čísle nafty jako o 

oktanovém čísle u benzínu, má tato charakteristika paliva pro vznětový motor rovněž 

zásadní důležitost. Cetanové číslo má vliv na celou řadu funkcí motoru. Například na 

snadný studený start, emise, hluk atd. Malé cetanové číslo má negativní vliv na 

výkon a spotřebu paliva.  Při studeném startu může být kompresní teplo jediným 

zdrojem energie potřebné pro vznícení paliva. Ke spontánnímu vznícení dochází při 

teplotách nad 300 oC. 

 

 Prvotním problémem je, že dosažené startovací otáčky studeného motoru jsou 

malé. Komprese je pomalejší, kompresní teplo má více času pro odvod chladnými 

stěnami spalovacího prostoru. V této situaci pomáhají žhavící svíčky jako přídavný 

zdroj energie. Palivo s vyšším cetanovým číslem se vznítí snáze.  Minimální hranice 

CČ pro studený start je kolem 40 jednotek.  Pro snadný studený start nad 50 

jednotek.  

 

Při studeném startu může být dále teplota v okolí chladných stěn válce příliš 

nízká na to, aby se zajistilo dokonalé spálení paliva.  Motor pak vydává bílý kouř, 

který obsahuje mikrokapičky nespáleného paliva. Motorová nafta s vysokým 

cetanovým číslem okolo hodnoty 80 sehraje svou roli zřejmě v budoucnosti.  

V současné době se uvažuje o zvednutí požadavku na hodnotu cetanového čísla na 

hodnotu 58. Moderní motory, které jsou vybaveny elektronickým řízením vstřiku 
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budou schopny vzhledem k výborné regulaci začátku a průběhu vstřiku využít paliva 

s vyšším cetanovým číslem.  Tím dojde ke zvýšení výkonu motoru, zejména pak ve 

velkých otáčkách.  

 

Cetanové číslo má i značný vliv na hlučnost motoru.  Ten je kombinace 

mechanického a spalovacího hluku.  Ve vznětovém motoru se palivo vzněcuje velmi 

krátce po začátku vstříknutí.  Během této doby, resp. okamžiku se musí palivo 

odpařit a smíchat se vzduchem.  V následné fázi hoření dochází k rychlému uvolnění 

tepla a nárůstu tlaku v pracovním prostoru. Rychlý nárůst tlaku způsobuje tzv. tvrdý 

chod, který se u některých motorů projevuje nepříjemným a zřetelně slyšitelným 

zvukem.  Zvýšením hodnoty CČ se zkracuje délka okamžiku zpoždění vznícení a 

zmírňuje projev tvrdého chodu.  Rozptyl cetanového čísla má přesto poměrně malý 

vliv na výkon motoru. V případě kdyby cetanové číslo pokleslo pod určitou mez 

danou normou, mohlo by docházet k nedokonalému spálení paliva a tím 

k zřetelnému zvýšení spotřeby. Vliv cetanového čísla lze tedy spíš spatřovat 

v hodnotách emisí.  

 

Přesto existují dva typy přísad, kterými jsou nitráty a peroxidy.  Jde ve své 

podstatě o silná oxidační činidla, která vytvářejí při rozkladu volné radikály.  Ty 

podporují oxidační reakce, které předcházejí vznícení a tím se zkrátí prodleva pro 

vznícení.  

 

Tyto úpravy však mnohdy nejsou legální, neboť se jako palivo používá látka 

neschválená k tomuto účelu.  V současnosti se nejčastěji používá pro 50 litrů 

motorové nafty směs 2 dcl ředidla S6006D bezaromatik a 5 dcl oleje pro dvoutaktní 

motory M2T.  Touto směsí je obohacována nejčastěji nafta nákladních automobilů 

pohybujících se po bloku bývalých sovětských republik.  Nebo taxikáři, zejména 

pokud používají motory bez turbodmychadla.  Výsledek by mělo být zvýšení výkonu 

motoru řádově o 5-10% a snížení kouřivosti.  Následné snížení spotřeby také 

přibližně o 5-10%.  Zajímavý je vliv směsi na chod motoru. Z hlediska kultivovanosti 

spalovacího procesu a celého samovznícení paliva u dieselů je nejvíce rozhodující:  

 

 

1) cetanové číslo 
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2) atomizace paliva a způsob prohoření v čase včetně charakteru 

víření stlačené vzduchové náplně. 

 

 

Toto je velmi složitý proces a již 2% nevhodně vstřiknutého paliva mohou 

způsobit 100% nárůst kouřivosti. Při vývoji jsou zohledňovány paliva v celém rozsahu 

normy o složení a parametrech paliva. Motor si většinou nechá líbit větší rozptyl 

jakosti, ale už vždy na úkor některého parametru. Například ztráta mazivosti je velmi 

nebezpečná u rotačních čerpadel, proto se zejména u dřívější nafty české výroby 

přidávalo cca 1% oleje dobře rozpustného v palivu tj. oleje pro 2T motory. Dnešní 

značková paliva tyto problémy nemají. Nebezpečí je u různých malých stanic 

prodávajících velmi levně různé armádní skladové zásoby.  

 

Pro motory s řadovým čerpadlem typu Zetor, V3S, Liaz je to úplně v pořádku 

resp. naprosto neškodné. Ale např. pro Mercedes CDI má z dlouhodobého hlediska 

destruktivní charakter. Benzin se do letní nafty, která obsahuje větší množství 

parafinů, přidává pro zabránění vysrážení parafínů, které pak zanášejí palivový filtr 

kde může dojít k jeho rychlému ucpaní. Zhoršuje se tím ale cetanové číslo, je lépe 

použít aditiva, která se za stejným účelem prodávají. Mazivost ani cetanové číslo 

nemění.  

 

Je pravdou, že přidání jakéhokoliv oxidantu do spalovacího prostoru umožňuje 

samozřejmě spálení většího množství paliva. Ale v současné době není třeba při 

dnešní solidní nabídce výkonných alternativ motorových paliv přílišný smysl takového 

počínání.  Platí proto mírné zvýšení výkonu, které je však vykoupeno jinými 

vlastnostmi. Proto obohacování nafty tímto způsobem pokládám za vhodné pouze 

v případě použití nekvalitní nafty s velmi nízkým cetanovým číslem.  

 

Ředitel  ústavu paliv a maziv, a.s. Praha  pan  Auersvald shrnul kritiku této směsi do 

těchto bodů: 

 

1) motorový olej obsahuje uhlovodíky, které ve vznětovém motoru neshoří a 

budou dlouhodobě motor zanášet, především spalovací prostor a pístní 

kroužky, dále mohou také vznikat úsady a jinak se zanášejí vstřikovací trysky 

 - 52 - 



 

2) benzín SNIŽUJE cetanové číslo motorové nafty, ale přídavek bude pro tuto 

vlastnost tak nevýznamný, aby to bylo pozorovatelné negativně či pozitivně 

 

3) benzín sice rozpouští parafíny, ale v koncentracích, které jsou pro trvalý 

provoz vznětového spíše nebezpečné, v možné koncentraci nebude 

pozorovatelný vliv 

 

4)  zlepšení mazivosti motorové nafty vlivem motorového oleje je více než 

pravděpodobné, ale  škody uvedené v bodě 1 za to nestojí.  

 

Pravdou je, že Ústav paliv a maziv nemůže jít proti zájmu ČOI,  ČEPRO a.s. , 

PARAMO, a.s.  , Shell Czech Republic a.s. apod.  a záměrně hovoří o motorovém 

oleji, nikoliv o oleji pro spalovaní  M2T, který se běžně spaluje v benzínových 

motorech, tedy při daleko nižších teplotách a tlacích. 

 

Faktem je, že při automobilových závodech se v kategorií dieselů tato úprava 

nafty často používá.  Je však třeba dát pozor na dávkování aby nedošlo k situaci, že 

vysoké koncentrace ředidla rozpustí usazeniny a ty zanesou palivový filtr,  v horším 

případě pak moderní vstřikovací systém.  Použitím této úpravy lze tedy dosáhnout 

mírného snížení spotřeby, resp. vyššího výkonu.  Toto  zvýšení výkonu lze vysvětlit 

například lepšími mazacími schopnostmi oleje a pročištění palivové soustavy.  

Použitím ředidla (katalyzátor) pak dojde k agresivnějšímu a rychlejšímu hoření 

palivové směsi ve válci.  Zde se veškeré palivo spálí a nedochází již k jeho dohoření 

např. v oxidačním katalyzátoru. Ke zvýšení cetanového čísla, které je rozhodující pro 

výhřevnost nafty však zřejmě výrazně nedochází.  Je třeba zdůraznit, že tato úprava 

je navíc nelegální, proto je její větší rozšíření v oficiálním provozu, např. tedy v DPO 

nevhodné. 

5.1.6 Vliv pneumatik 

Pneumatika také sehrává energetickou roli, ve výsledné spotřebě PHM u 

dopravních prostředků. U osobního automobilu se pro překonání odporu pneumatiky 

spotřebuje asi 20% z celkové spotřeby PHM. U nákladních automobilů či autobusů je 
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to téměř 30%. Proto valivý odpor pneumatiky musí být co nejnižší.  Měřením v MKD 

je dokázáno, že energetické pneumatiky dokáží ušetřit až 5% paliva. Přitom 

pneumatiky s nízkým koeficientem valení vykazují 2x větší životnost. Stále zde však 

zůstává již zmíněná úspora paliva. Kterou lze, v případě autobusů jezdící na menším 

rozměru pneu (275/80 R22,5) a menšími rychlostmi, odhadnout na poloviční 

hodnotu, tedy okolo 2,5 %.  Odpor valení je vyvolán deformací pneumatiky. 

Deformací se pneumatika zahřívá, takže její teplota se může v krajních případech 

přiblížit až ke 100 oC. 

Důležité je sledování tlaku v pneumatice. Pokud má sada pneumatik na vozidle 

tlak nižší než 1 bar ve srovnání s doporučením výrobce,  projeví se tento fakt při 

rychlosti 90 km/h zvýšením spotřeby PHM o 3%.  Společnost Michelin, čelní 

představitel ve výrobě pneumatik se zasazuje o zavedení energetického limitu a tříd 

pro pneumatiky. Ty budou rozděleny do kategorií podle rozměrů, druhu využití, 

sezóny apod.  Při navrhovaném zveřejňování této skutečnosti, pak  budou 

energetické rozdíly mezi pneumatikami zcela zřejmé.  Pro představu je možné jej 

chápat podobně, jako již existující označování elektrospotřebičů energetickými 

třídami.  

Různé vlivy na pneumatiky jsou značné. Pneumatiky pro každodenní použití pro 

městské autobusy se vyznačují specifickým druhem zatížení. Jedná se o neustálé 

brzdění, akceleraci a značné změny směru.  Rovněž pneumatiky pro MHD přicházejí 

velmi často do bočního kontaktu s obrubami zastávek. Je proto třeba aby měly 

zesílenou bočnici. Pneumatikám neprospívá najíždět na okraj chodníku, neboť může 

dojít k poškození boku pneumatiky či kordové výztuže. Na tento fakt samozřejmě 

všichni výrobci pneumatik pamatují, zejména v daném provedení „city“ pro městský 

provoz. Nezávislý srovnávací test nákladních nebo autobusových pneumatik tuto 

skutečnost neměří.  Bohužel letité zkušenosti z praxe ukazují, že i přes provedení 

city, má značka Barum bočnice v praxi vždy hodně měkké ve srovnání s konkurencí.  

Protektorovatelnost  je další důležitá vlastnost. Pro její dosažení je zejména 

důležitá jíž zmiňovaná robustní a celistvá kostra.  Z obrázku jasně vidíme, že 

pneumatiky pro jízdu v terénu jsou pro protektorování velmi vhodné. Kdežto 

pneumatiky pro dálniční provoz se protektorovat příliš nevyplatí.  Městský provoz zde  

má své pro a proti, zvážení je tedy na každém individuálně.  Osobně se domnívám, 
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že po svěření specializované firmě, může protektorování přinést DPO ne příliš 

výrazné, přesto zřetelně měřitelné úspory.  

 

Obr.č.19 určení vhodnosti protektorování 

 Pneumatiky Michelin testovala pro svou interní potřebu i přepravní společnost  

WLS Spedition z SRN. Ta se sama ve svém vozovém parku začala zabývat 

porovnáním levných pneumatik a prémiových. Pro zjednodušení je rozhodující pouze 

spotřeba nafty a cena pneu. Lepší jízdní vlastnosti i delší životnost prémiových pro 

zjednodušení zanedbáváme.  

 

Značková pneumatika 315/80 R 22,5 stojí 400 Euro,  levná 160 Euro.  Cena na 

první pohled jasně hovoří pro levnější nabídku.   Vzhledem k dlouhodobě rostoucím 

cenám PHM si proto firma položila otázku, které pneumatika bude výhodnější.  

Protože reklamě prodejce nebo výrobce firma primárně nevěří.  

 

Proto firma vlastními silami zorganizovala svůj interní test. Za daným účelem 

vybavil jeden tahač s návěsem levnými pneumatikami a druhý prémiovými 

pneumatikami.  Oba tahače poté byly naloženy identickým nákladem.  Souprava byla 

zatížena 10 tunami nákladu. Protože přibližně s touto hmotností se tahače nejčastěji 

pohybují, převládá tedy částečné zatížení. Poté ujely okruh o délce přes 200 km, 

který se skládal ze ¾ z dálnice A30 a zbytek po místních komunikacích.  
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Vozidlo s levnými pneu  vyjelo jako první, druhé s prémiovými jej následovalo.  

Tempovat udržoval  rovnoměrnou rychlost a zabraňoval řidičům překročit rychlostní 

limity, měřiče průtoku paliva monitorovaly spotřebu během jízdy.  Ve sledovaných 

soupravách  seděli dlouholetí profesionálové, kteří své jízdní soupravy dobře znali  a 

vždy řídili ekonomicky. Vliv řidiče ještě více omezovala automatická převodovka, 

která v nákladních automobilech taktéž šetří palivo.  Po příjezdu do sídla firmy se 

pneumatiky mezi jednotlivými jízdními soupravami vyměnily a proběhlo dotankování.  

Poté obě soupravy absolvovaly stejný okruh ještě jednou a výsledky byly 

zprůměrovány. 

 

Výsledek tohoto interního testu po více než 400km hovořil zcela jasně. Jízdní 

soupravy dosáhly  na prémiových pneumatikách v průměru spotřeby 29,3 litru. 

S levnými pneumatikami 30,4 litru.  Což je v průměru rozdíl 1,1 litru, neboli 3 

procenta.  Ačkoliv tento rozdíl na první pohled nevypadá velký, rozdíl pro firmu se 

100 jízdními soupravami s ročním kilometrovým průběhem 120 tkm bude značný. 

 

Nákladní automobily od firmy WLS by s levným pneu spotřebovaly o 132 000 

litrů nafty více.  Za předpokladu ceny nafty 1,09 Euro za litr to představuje finanční 

rozdíl  143 880 Euro ročně.   S vyšším zatížením soupravy by byl rozdíl ještě vyšší.  

Proto se náklady na prémiové pneumatiky velice rychle zaplatí už jen na naftě. Dále 

zde zůstává rozdíl pro životní prostřední, který představuje vyšší spotřeba nafty a tím 

i následná produkce výfukových plynů a CO2  . Firma však levné pneumatiky zatím 

odmontovat nenechala a bude sledovat jejich životnost. Poté bude do finanční 

kalkulace zahrnut i tento faktor, který zatím do výčtu nákladů nebyl zohledněn.  Nižší 

životnost levných pneu je zatím předpokládána odborným odhadem o  30% . 

Nicméně tento fakt bude přesně vyčíslen a rozdíl bude zahrnut do kalkulace, poté 

rozdíl ve prospěch prémiových pneu ještě více poroste.  

 

Proto doporučuji zvážení setrvání u značky Barum. Dle renomovaných 

dlouhodobých testů a ekonomických analýz dopravních firem se totiž používání 

pneumatik Michelin i přes jejich vyšší cenu v konečném součtu právě díky vysoké 
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životnosti a úspoře PHM vyplatí.  Ne nadarmo totiž značka Michelin patří k předním 

výrobcům pneumatik.  Doporučené obutí:  

 

Obr.č.20  Michelin XZU 

PN: Michelin XZU je silniční pneumatika pro řídící nápravu městských autobusů s 

výrazně zesílenými bočnicemi. A se zvýšenou odolností proti tepelnému poškození 

patky, ve srovnání s konkurencí s nižším valivým odporem a výrazně delší životností.    

 

Obr.č. 21 Michelin XM27 (XDU Remix) 

ZN: Michenin XM27 (XDU Remix)  je silniční pneumatika pro záběrovou nápravu 

městských autobusů s výrazně zesílenými bočnicemi. A se zvýšenou odolností proti 

tepelnému poškození patky. Ve srovnání s konkurencí s nižším valivým odporem a 

výrazně delší životností. 

 

5.2 Doporučení pro budoucí nákup vozidel 
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Dříve či později vyvstane v DPO otázka ohledně nákupu nových vozidel, která 

doplní stávající vozidlový park. Zejména pak dosluhující Karosy řady 7 nebo již 

vyřazené (od prosince 2008) Škoda 21 Ab. Výhledově pak Karosy 952E, protože 

jejich průměrné stáří v DPO převyšuje 8 let a patří mezi ostatními k nejvyšším. Tato 

vozidla budou dle současného trendu nízkopodlažní. Kritérií pro výběr daných 

vozidel bude mnoho, počínaje jejich pořizovací cenou, nenáročností na údržbu, 

spotřeby PHM, dílenským  zpracování atd.   

 

Vodítkem mohou být i zkušenosti od dopravních podniků z jiných měst.  

V současné době (rok 2008 – 2009) se v dopravních podnicích po ČR nakupují 

nejvíce tyto nízkopodlažní městské autobusy: 

 

1) Irisbus (Karosa) Citelis 12m   

(Praha, Brno, Děčín, Jihlava,Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Pardubice, Plzeň) 

 

2) Mercedes O 530 Citaro  

(Břeclav, Mělník, Mladá Boleslav, České Budějovice, Třebíč, Ústní n.L.) 

 

3) Solaris Urbino  

(České Budějovice, Ostrava, Olomouc,  Pardubice – vyzkoušení, Plzeň, Teplice ) 

 

4) SOR BN 10,5  

(Most, Teplice) 

 

5) Man D20   

(Česká Lípa, Most) 

 

6) Volvo 7000  

(Kroměříž) 
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Z toho důvodu se doporučuji zaměřit na první 3 nejoblíbenější, tedy Irisbus 

(Karosa) Citelis,  Mercedes O 530 Citaro a Solaris.  

 

Vhodnost výběru je dána množstvím složitých, často vzájemně protichůdných 

kritérií. Z ekonomického hlediska dle odborných zkušeností DPO platí při 

provozování autobusu přibližně tento podíl ekonomických složek. Tento obecný podíl 

se však v praxi může mírně lišit pro každý typ autobusu.  

 

 

 
Obr.č. 22 Podíl ekonomických složek na nákladech při provozování autobusu 

 

Je tedy vodné sledovat parametry, které se na ekonomické stránce podílejí 

nejvíce v tomto pořadí: 

 

1) cenu oprav včetně ND 

2) spotřebu PHM 

3) pořizovací cenu 

 

Zde jasně vidíme, že nejvyšší vliv má cena oprav. Hodnocení ceny oprav a ND 

však není předmětem práce a vyžaduje mnoho zkušeností z praxe. Stejně jako u 

nových neznámých vozidel může být problém dopředu problém s jejich vyčíslením.  
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Druhým nejvýznamnějším údajem je však  spotřeba PHM. Je třeba vzít na 

vědomí, že udávaná spotřeba při konstantní rychlosti může být zavádějící údaj.  

Proto by měl DPO při jejím vyhodnocení zvážit hodnoty spotřeb dle nové metodiky 

SORT, kterou výrobci hodnotí spotřeby v závislosti na typu linky.  

 

 Zde je zřejmé, že na území města Ostravy převládají linky lehké a středně 

náročné, spadající tedy do kategorií SORT2 a SORT3, což je doménou značek 

Irisbus (Karosa) Citelis a Mercedes O 530 Citaro.  Naopak autobusy Solaris se 

z hlediska spotřeb jeví pro linky provozované DPO jako méně výhodné. Jejich úspora 

vynikne na náročných těžkých linkách s množstvím zastavení. Těchto linek však  

není mnoho  (Tabulka č.1 na straně 36) a proto by byl nákup dalších těchto vozidel 

z hlediska spotřeby PHM nevýhodný.  Protože náročné linky spadající do kategorie 

spotřeb SORT1 pokryje DPO již stávajícím stavem těchto autobusů.  Je však třeba 

dbát na to, aby stávající autobusy Solaris byly právě na těchto linkách nasazovány.  

 

Pořizovací cena je vždy věcí složitých jednání a závisí na mnoha faktorech jako 

počet odebraných vozidel, způsob platby, dohodnutých podmínek apod.  Pro 

srovnání uveďme orientační ceny těchto 3 vozidel.  

 

Irusbus (Karosa) Citelis 12m  - 4,8 mil. Kč * 

Mercedes O530 Citaro 12m – 5,6 mil. Kč ** 

Solaris Urbino 12 – 5,4 mil Kč * 

 

Další parametry jako schopnost dodání identického typu autobusu v rozličných 

délkách ( z důvodu jednoduššího servisu ) nechávám na zvážení DPO.  

 

 

 

 

*  zdroj: DPO a.s 

** zdroj: ICOM Transport 
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6.  Závěr 
 
 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval spotřebou pohonných hmot dle použitých 

autobusů na linkách DPO.  Obsah práce jsem pomyslně rozdělil do dvou částí.   

 

Úvodní část jsem věnoval cenovému vývoji nafty v České republice. Poté jsem 

sledoval faktory ovlivňující spotřebu PHM. Zmíním se o moderních metodách měření 

spotřeby u městských autobusů při provozu městem.  Rovněž upozorňuji na efektivní 

vedení linek.  Analyzuji linky DPO a rozdělím je do kategorií dle náročnosti provozu.  

Zaměřím se na autobusy, které jsem na těchto linkách nasazovány a porovnám 

spotřeby pro jednotlivé autobusy z dlouhodobé evidence DPO.  Navrhnu vhodné 

vozidla k danému typu linek s ohledem na co nejnižší spotřebu a pokusím se vyčíslit 

úsporu pro linku ke které je k dispozici nejvíc údajů. 

 

Ve druhé se pokusím zjištěné výsledky zhodnotit. A navrhnout kroky, které by 

vedli k další úspoře motorové nafty pro zvolená vozidla.  Mezi ně patří vliv řidiče, 

použití lehkoběžných olejů a energetických pneumatik apod. Naopak použití aditiv 

jak do motorového oleje, tak do nafty zde zavrhuji.  

 

Závěrem lze konstatovat, že přiřazení jednotlivých typů autobusů pro daný typ 

linky může mít z hlediska spotřeby PHM svůj význam. Jeho přesné vyčíslení ve 

všech souvislostech je obtížné, protože se zde prolíná mnoho faktorů, které jsou 

spolu vzájemně provázány.  S obecnou platností však jde říci, že autobusy Karosa 

jsou z hlediska spotřeby vhodnější na rovinaté linky s menším množstvím zastavení. 

Kdežto autobusy Solaris na topograficky náročnější linky s větším množstvím 

zastavení.  
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