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Abstrakt

Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou a vyhodnotením prevádzkových nákladov

autobusovej linky č. 107 s dôrazom na náklady na pohonné hmoty. V prvej časti sa venuje

histórií  a  vzniku  autobusovej  dopravy,  založeniu  vybranej  autobusovej  spoločnosti  a  jej

súčasným stavom. Druhá časť sa zaoberá vybranou autobusovou linkou č. 107. Tretia čast je

venovaná  analýze  prevádzkových  nákladov.  Posledná  časť  navrhuje  opatrenia  eliminujúce

náklady na spotrebu pohonných hmôt. 

Abstract

This diploma thesis deal with analysis and evaluation of the operating costs of bus line no.

107 with emphasis of fuel costs. The first part is devoted to the history, formation of bus transport,

foundation of selected bus company and current status. The second part deals with the selected bus

line  no.  107.  The third  part  is  devoted  to  analysis  of  operating  costs.  The last  part  proposes

measures for eliminating the costs of fuel consumption. 
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ÚVOD

Počiatky autobusovej dopravy pred vznikom Československej štátnej automobilovej

dopravy  siahajú  do  rokov  pred  prvou  svetovou  vojnou.  Vtedajšie  autobusové  linky  boli

prevádzkované rakúskou poštovou správou a riadené viedenským ministerstvom obchodu.  

Prvé štátne  autobusové linky,  na ktorých jazdili  autobusy Laurin  & Klement  typu

HOS s drevenou karosériou, boli slávnostne spustené 13. mája 1908. Autobusy disponovali

štvorvalcovým benzínovým motorom a  reťazovým pohonom zadných  drevených  kolies  s

obručami z plnenej gumy. Neskôr v roku 1948 vznikol štátny monopol autobusovej dopravy,

ktorý bol národným majetkom. [1] 

Štátna autobusová doprava vtedy ale nemala jediné zastúpenie. Tak ako je to dnes

bežné, že na trhu majú zastúpenie súkromní dopravcovia, nebolo tomu inak ani v minulosti.

Za prvú súkromnú autobusovú linku v Českej republike je považovaná autobusová linka z

Frýdlantu nad Ostravicí do Horní Čeladné v roku 1907. [32]

Autobusové spoločnosti, či už štátne alebo súkromné, by sa pri svojej podnikateľskej

činnosti  nezaobišli  bez  dopravných  prostriedkov.  Ešte  v  19.  storočí  bol  prvým  sériovo

vyrábaným autobusom na  svete  autobus  od  automobilovej  spoločnosti  Daimler-Motoren-

Gesellchaft  z roku 1898. Štyri  rôzne modely pre šesť až šestnásť cestujúcich s výkonom

motora od štyroch do desať konských síl. [3]

V súčasnosti výrobu autobusov v Českej republike zaisťujú dvaja hlavní výrobcovia.

Jedným z nich je spoločnosti IVECO Czech Republic s podielom 90,6 % a SOR Libchavy s

podielom 8,2 %. Za prvé tri mesiace v roku 2016 bolo v Českej republike vyrobených 989

autobusov. [4]

Diplomová  práca  sa  vo  svojej  úvodnej  fáze  zaoberá  počiatkami  vzniku  štátnej

autobusovej dopravy. Predmetom analýzy je vybraná konkrétna autobusová spoločnosť. Jej

vznik, história, súčasnosť a vozový park sú nosné piliere druhej kapitoly. 

Nasledujúca tretia kapitola je venovaná charakteristike vybranej autobusovej linky č.

107 medzi mestami Brno – Rousínov – Vyškov. Finančná analýza a vyhodnotenie fixných,

variabilných a režijných nákladov na prevádzku linky č. 107 sú obsiahnuté v štvrtej kapitole.

Výpočet  priemernej  jednotkovej  ceny  na  jeden  kilometer  je  taktiež  predmetom  štvrtej

kapitoly tejto diplomovej práce. V piatej kapitole s názvom Možnosti zníženia nákladov boli

navrhnuté opatrenia vedúce k eliminácií nákladov na prevádzku autobusov. V tejto kapitole je
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navrhnutých niekoľko možností vedúcich k zníženiu nákladov na pohonné hmoty. Kapitola

analyzuje  a  porovnáva  náklady  súčasných  a  navrhovaných  úsporných  autobusov.  Medzi

navrhnuté úsporné autobusy boli zaradené vozidlá značky SOR C 12 od jedného z hlavných

výrobcov autobusov v Českej republike a autobusy značky MAN Lion´s Regio L, s ktorými

je vybraná autobusová spoločnosť podľa informácií jej obchodného referenta spokojná. Práca

sa ďalej zaoberá analýzou prekážok na trase linky č. 107 a s nimi súvisiaci návrh na zníženie

spotreby pohonných hmôt formou školenia defenzívnej jazdy. Najdôležitejšou časťou práce je

návrh efektívneho systému kontroly jazdného štýlu vodičov pomocou systému Echotrack.

Praktickou časťou diplomovej práce je vytvorenie systému hodnotenia vodičov v programe

MS Excel.
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1 HISTÓRIA AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

1.1 ŠTÁTNA AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Počiatky autobusovej dopravy pred vznikom Československej (štátnej) automobilovej

dopravy (ďalej len ČSAD) sa datujú od roku 1908. Autobusové linky boli prevádzkované

rakúskou poštovou správou a riadené viedenským ministerstvom obchodu. V Čechách, na

Morave a v Sliezsku bolo pred prvou svetovou vojnou zavedených 20 štátnych autobusových

liniek  s  celkovou  dĺžkou  približne  500  km.  Pre  potreby  mobilizácie  vojska  bola  všetka

autobusová doprava českých krajín zastavená a spojená so skonfiškovaním vozidiel. Od roku

1919  sa  začala  postupne  obnovovať.  Autobusové  linky  v  Československu  boli  tiež

prevádzkované štátnymi železnicami Československé štátne dráhy (ďalej len ČSD) riadené

ministerstvom železníc. 

Štátny monopol na autobusovú dopravu bol zavedený v roku 1948. Z paragrafu pre

jeho zavedenie vyplývalo, že pravidelná cestná doprava mohla byť len národným majetkom.

Národný podnik Československá automobilová doprava bol zriadený znárodňovacím

zákonom č. 311/1948 Sb. o národných dopravných podnikoch, vyhláškou č. 122/1949 Sb. o

dni  zriadenia  národných  dopravných  podnikov  a  nariadením č.  124/1949  Sb.,  ktorým sa

vydáva  organizačný  status  národného  dopravného  podniku  Československá  automobilová

doprava, národný podnik. Zákon o národných dopravných podnikoch dňom vyhlásenia 24.

novembra 1950 zaviedol nový názov Československá štátna automobilová doprava. Sídlo a

ústredné riaditeľstvo bolo v Prahe a na Slovensku mu podliehalo Oblastné riaditeľstvo v

Bratislave.  Podniky  ČSAD  v  päťdesiatych  rokoch  zaviedli  ucelenú  a  jednotnú  sieť

autobusovej dopravy v Československu s jednotnými tarifnými podmienkami. Označovanie

autobusových zastávok sa začalo štandardizovať začiatkom šesťdesiatych rokov. Najprv to

boli interné predpisy a v polovici sedemdesiatych rokov technické normy. [2]
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2 VYBRANÁ AUTOBUSOVÁ SPOLOČNOSŤ 

S ohľadom na skutočnosť, že vybraná autobusová spoločnosť si neželala v diplomovej

práci  zverejniť  jej  presný  názov  podľa  obchodného  registra,  je  ďalej  vedená  len  ako

spoločnosť.   Jej  história,  súčasné  fungovanie a  vozový park je  predmetom tejto  kapitoly.

Predpis  č.  111/1994  Sb.  „Zákon  o silniční  dopravě“  upravuje  podmienky prevádzkovania

cestnej dopravy cestnými motorovými vozidlami vykonávanej pre vlastnú a cudziu potrebu za

účelom podnikania, ako aj práva a povinnosti právnických a fyzických osôb s tým spojené

a právomoci a pôsobnosť orgánov štátnej správy na tomto úseku. [5]

2.1 ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť, bola založená v roku 1993 ako dcérska spoločnosť ČSAD Brno-mesto.

Od  počiatku  sa  zaoberá  prevádzkovaním  cestovnej  kancelárie  a  medzinárodných

autobusových liniek. V roku 2004 sa obidve tieto spoločnosti zlúčili pod jeden názov, ktorý

dnes už patrí medzi významné firmy v oblasti prevádzkovania pravidelnej a nepravidelnej

autobusovej dopravy. 

Výberové konanie v roku 2012, prinieslo spoločnosti stratu linky 301, ale zároveň

zisk v podobe prevádzkovania linky č. 107 a ďalších spojov na niekoľkých linkách v okolí

Vyškova a Rousínova. Spoločnosť odkúpila pre tento účel ojazdené autobusy značky Irisbus

Ares 15M od iného dopravcu a tri nové autobusy MAN Lion´s Regio L o dĺžke 13,9 metrov.

Na linku č. 107 previedla dva autobusy značky Volvo 8700 LE z linky 301 a tiež pre tento

účel vyhradila autobus Karosa C 954 E. Denná výprava spoločnosti v pracovné dni na linke č.

107 vrámci Integrovaného dopravného systému Juhomoravského kraja (ďalej len IDS JMK)

tak činila 13 autobusov. [6]

2.2 SÚČASNOSŤ SPOLOČNOSTI A VOZOVÝ PARK

V  súčasnosti  spoločnosť  prevádzkuje  niekoľko  autobusových  liniek,  ktoré  sú

rozdelené  na  medzinárodné  a  vnútroštátne.  Medzinárodné  autobusové  linky  spoločnosť

prevádzkuje  do  nasledujúcich  krajín:  Slovensko,  Ukrajina,  Švajčiarsko,  Litva,  Nemecko,

Chorvátsko, Taliansko a Rakúsko. Vnútroštátne linky sú rozdelené na linky, ktoré sú zaradené

v IDS JMK, diaľkové linky a ostatné linky. [7]
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2.2.1 Vozový park spoločnosti

V  súčasnosti  spoločnosť  disponuje  vozovým  parkom  tvorený  autobusmi  rôznych

značiek. Najväčšie zastúpenie majú autobusy značky Karosa C 954 a autobus MAN Lion´s a

jeho  rôzne  variácie.  Prehľadné  usporiadanie,  počet  a  zaradenie  autobusov sa  nachádza  v

tabuľke č. 1. 

Súčasný vozový park vybranej spoločnosti 

Autobus Počet V prevádzke
Zaradené v IDS

JMK
Iné zaradenie

Irisbus Ares 15 M 5 5 5

Irisbus Magelys HD 1 1 1

Iveco Daily 1 1 1

Karosa Axer 2 2 1 1

Karosa B 952 2 2 2

Karosa C 954 19 18 18

Karosa LC 936 1 1 1

Karosa LC 959 7 7 7

MAN Caetano Porto Star 1 1 1

MAN Lion´s 13 13 3 10

SOR CN 12 2 2 2

Volvo 8700 LE 4 4 4

SPOLU 58 57 36 21

Tabuľka č. 1: Súčasný vozový park vybranej autobusovej spoločnosti 

3 CHARAKTERISTIKA LINKY ČÍSLO 107

Autobusovú linku č. 107  začala dopravná spoločnosť realizovať od 1. októbra 2012.

Linka  č.  107  tvorí  autobusové  spojenie  v  systéme  integrovanej  dopravy  medzi  Brnom,

Rousínovom a Vyškovom. Spoločnosť tak nahradila vtedajšieho dopravcu. Autobusy na linke

č. 107 jazdia počas pracovných dní v intervale 20 až 30 minút. Doba jazdy z Vyškova do Brna

je v porovnaní  s  alternatívnou vlakovou linkou R7 rovnaká,  približne 40 minút.  Cena za

dopravu je v oboch prípadoch totožná. Z Vyškova do centra Brna je možné sa dostať šesť

zónovým cestovnými lístkom za 34 Kč, deti do 15 rokov za 17 Kč. V cene cestovného lístka

je zahrnutá aj mestská doprava vo Vyškove a v meste Brno. Po príjazde do Brna je možné bez
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ďalšieho platenia pokračovať električkou, trolejbusom alebo mestskými autobusmi v rámci

časovej platnosti cestovného lístka.[8]

Celková dĺžka štandardnej trasy v smere Vyškov – Rousínov – Brno je 36 km a tvorí

ju 12 zastávok. Počas jedného pracovného dňa je na celej trase týmto smerom realizovaných

27 spojení. Zastávky na trase Vyškov – Rousínov – Brno popisuje tabuľka č. 2. Zastávky v

opačnom smere sú zaznamenané v tabuľke č. 3.

Štandardná trasa linky 107 v smere Vyškov – Rousínov – Brno 

Zastávka Tarifná zóna Vzdialenosť (km)

Vyškov,, aut. nádr. 740 0

Vyškov,, garáže ČSAD 740 1

Vyškov,, Nouzka 740 2

Vyškov Drnovska Bioveta 740 (z) 4

Luleč,, rozc. 730 (z) 5

Tučapy,, rozc. 0.1 730 8

Komořany,, EDP 730 9

Rousínov,, Čechyně, rozc. 0.5 730 (z) 11

Rousínov,, aut. st. 730 12

Brno,, Tržní 100 34

Brno,, Zvonařka 100 35

Brno,, ÚAN Zvonařka 100 36

Tabuľka č. 2: Zastávky linky č. 107 v smere Vyškov - Brno 

 V opačnom smere na trase Brno – Rousínov – Vyškov sa nachádza 11 zastávok.

Celková dĺžka trasy je 35 km. Autobus nezastavuje na zastávke Zvonařka, ktorá sa nachádza

v zóne 100. Počas pracovného dňa je realizovaných 27 spojení na celej trase. [9]
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Štandardná trasa linky 107 v smere Brno – Rousínov – Vyškov 

Zastávka Tarifná zóna Vzdialenosť (km)

Brno,, ÚAN Zvonařka 100 0

Brno,, Tržní 100 1

Rousínov,, aut. st. 730 23

Rousínov,, Čechyně, rozc. 0.5 730 (z) 24

Komořany,, EDP 730 26

Tučapy,, rozc. 0.1 730 27

Luleč,, rozc. 730 (z) 30

Vyškov,, Drnovská Bioveta 740 (z) 32

Vyškov,, Nouzka 740 34

Vyškov,, garáže ČSAD 740 35

Vyškov,, aut. nádr. 740 35

Tabuľka č. 3: Zastávky linky č. 107 v smere Brno - Vyškov

Autobusová linka č. 107 zabezpečuje spojenie aj na skrátených úsekoch štandardnej

trasy. Jedným z týchto úsekov je zabezpečenie spojenia medzi mestami Rousínov – Brno. V

tomto smere sú zabezpečené 3 denné spojenia. V opačnom smere Brno – Rousínov sú denne

zabezpečené 2 spojenia. V tabuľkách č. 4 a č. 5 sú popísané zastávky na skrátenej trase. [9]

Úsek linky č. 107 v smere Rousínov – Brno 

Zastávka Tarifná zóna Vzdialenosť (km)

Rousínov,, aut. st. 730 0

Brno,, Tržní 100 22

Brno,, Zvonařka 100 23

Brno,, ÚAN Zvonařka 100 23

Tabuľka č. 4: Zastávky linky č. 107 v úseku Rousínov - Brno 

Úsek linky č. 107 v smere Brno - Rousínov

Zastávka Tarifná zóna Vzdialenosť (km)

Brno,, ÚAN Zvonařka 100 0

Brno,, Tržní 100 1

Rousínov,, aut. st 730 23

Tabuľka č. 5: Zastávky linky č. 107 v úseku Brno - Rousínov
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Zastávky na úsekoch linky č. 107 smere Vyškov – Rousínov a späť sú zobrazené v

tabuľkách č. 6 a č. 7. V oboch smeroch je denne zabezpečené jedno spojenie. 

Úsek linky č. 107 v smere Vyškov - Rousínov

Zastávka Tarifná zóna Vzdialenosť (km)

Vyškov,, aut. nádr. 740 0

Vyškov,, garáže ČSAD 740 1

Vyškov,, Nouzka 740 2

Vyškov Drnovska Bioveta 740 (z) 4

Luleč,, rozc. 730 (z) 5

Tučapy,, rozc. 0.1 730 8

Komořany,, EDP 730 9

Rousínov,, Čechyně, rozc. 0.5 730 (z) 11

Rousínov,, aut. st. 730 12

Tabuľka č. 6: Zastávky linky č. 107 v úseku Vyškov – Rousínov

Úsek linky č. 107 v smere Rousínov - Vyškov

Zastávka Tarifná zóna Vzdialenosť (km)

Rousínov,, aut. st. 730 0

Rousínov,, Čechyně, rozc. 0.5 730 (z) 1

Komořany,, EDP 730 3

Tučapy,, rozc. 0.1 730 4

Luleč,, rozc. 730 (z) 7

Vyškov,, Drnovská Bioveta 740 (z) 8

Vyškov,, Nouzka 740 11

Vyškov,, garáže ČSAD 740 12

Vyškov,, aut. nádr. 740 12

Tabuľka č.  7: Zastávky linky č. 107 v úseku Rousínov - Vyškov
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Tabuľka  č.  8  obsahuje  zhrnutie  štandardnej  trasy  linky  č.  107  v  oboch  smeroch.

Zaznamenáva dĺžku trasy, čas jazdy a počet zastávok v oboch smeroch. 

Štandardná trasa linky číslo 107

Celková dĺžka trasy 71 kilometrov

Celkový čas jazdy 84 minút

Počet zastávok v smere Brno – Vyškov 9

Počet zastávok v smere Vyškov – Brno 8

Zastávky na znamenie v smere Vyškov – Brno (z) 3

Zastávky na znamenie v smere Brno – Vyškov (z) 3

Tabuľka č. 8: Štandardná trasa linky č. 107

3.1 PODROBNÝ POPIS ŠTANDARDNEJ TRASY BRNO –  VYŠKOV 

Štandardná  trasa  linky  v  smere  Brno  –  Vyškov  začína  po  odchode  autobusu  zo

zastávky Brno,  Ústřední  autobusové  nádraží  Zvonařka  (ďalej  len  ÚAN).  Na  autobusovej

stanici Brno, ÚAN Zvonařka autobus po výjazde zo stanoviska prechádza cez prechod pre

chodcov. Následne odbočuje na križovatke vpravo na ulicu Trnitá. Pred odbočením na ulicu

Zvonařka autobus zastavuje pred svetelnou križovatkou a prechádza cez dva prechody pre

chodcov.  Na tej  istej  ulici  autobus zastavuje na ďalšej  svetelnej  križovatke,  za  ktorou sa

nachádza prechod pre chodcov. Nasleduje svetelná križovatka a dva prechody pre chodcov,

jeden pred križovatkou a druhý za križovatkou. Ďalej autobus pokračuje plynule až k ďalšej

svetelnej križovatke a prechádza cez prechod pre chodcov pred svetelnou križovatkou a druhý

prechod pre chodcov za svetelnou križovatkou. Autobus sa už nachádza na ulici Hladíková,

kde zastavuje na zástavke Brno, Tržní.  Po výjazde zo zástavky nasleduje svetelná križovatka

a dva prechody pre chodcov, jeden pred a druhý za svetelnou križovatkou. Autobus pokračuje

na ulicu Olomoucka, kde nasleduje prechod pre chodcov a svetelná križovatka. Po krátkom

úseku nasleduje ďalšia svetelná križovatka a autobus pokračuje ulicou Ostravská smerom na

diaľnicu  D1.  Autobus  schádza  z  diaľnice  výjazdom Rousínov  (exit  216),  po  ktorom  na

križovatke  pod  diaľnicou  odbočuje  do  mesta  Rousínov.  Autobus  prechádza  ulicou

Slávkovská. Ďalej prechádza cez okružnú križovatku (druhý výjazd) a následne cez prechod

pre chodcov a križovatku, kde odbočí na ulicu Rudé armády.  Po odbočení prechádza cez
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prechod pre  chodcov a ďalšiu okružnú križovatku.  Nasledujú dva  prechody pre chodcov,

svetelná križovatka a ďalšie dva prechody pre chodcov. Ďalej odbočuje na križovatke, ktorá

vedie k zástavke Rousínov, autobusová stanica a prechádza cez prechod pre chodcov. 

Po výjazde zo zastávky Rousínov, autobusová stanica autobus prechádza cez prechod

pre  chodcov a následne na križovatke  odbočuje  doprava  na ulicu  U Kapličky.  Nasleduje

prechod  pre  chodcov.  Pred  vjazdom  na  ulicu  Čechyňská  autobus  prechádza  ďalším

prechodom pre chodcov a zastavuje na zastávke Rousínov, Čechyne. Po výjazde zo zastávky

sa na tejto ceste nachádzajú ešte dva prechody pre chodcov. Autobus pokračuje smerom na

Komořany po ceste  č.  430.  V obci  Komořany nasleduje prechod pre chodcov a zastávka

Komořany,  rozc.  Po  výjazde  zo  zastávky  nasleduje  prechod  pre  chodcov  a  okružná

križovatka, za ktorou je ďalší prechod pre chodcov.  Autobus pokračuje cestou č. 430. V obci

Tučapy predchádza cez prechod pre chodcov a následne zastavuje na zastávke Tučapy rozc.

Po výjazde zo zastávky pokračuje plynulou jazdou k zastávke Luleč, z ktorej znova plynulou

jazdou prichádza k zastávke Vyškov, Drnovská Bioveta. Táto zastávka je na znamenie. Po

výjazde zo zastávky Vyškov, Drnovská Bioveta pokračuje do zástavky Vyškov, Nouzka. Po

výjazde z tejto zastávky pokračuje cez prechod pre chodcov a zastavuje v zastávke Vyškov,

garáže ČSAD. Po výjazde nasleduje svetelná križovatka a dva prechody pre chodcov. Jeden

pred  a  druhý  za  križovatkou.  Nasleduje  ďalšia  svetelná  križovatka  pred  ňou  autobus

prechádza cez prechod pre chodcov. Za touto svetelnou križovatkou nasledujú ďalšie  dva

prechody  pre  chodcov  a  tiež  ďalšia  svetelná  križovatka,  kde  autobus  odbočuje  vpravo.

Nasleduje prechod pre chodcov a križovatka, na ktorej autobus odbočuje z hlavnej cesty na

vedľajšiu doprava a následne vchádza na autobusovú stanicu v meste Vyškov. Pred vjazdom

na autobusovú stanicu sa nachádza posledný prechod pre chodcov. [10]

Obrázok č. 2 zobrazuje mapu jednotlivých zastávok v smere Brno – Vyškov. Grafické

znázornenie jednotlivých prekážok na trase medzi Brnom a Vyškovom sa nachádza v tabuľke

č. 10.
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3.2 ANALÝZA ÚSEKU LINKY Č. 107 V MESTE BRNO 

Na obrázku č. 3 je zobrazený úsek linky č. 107 v meste Brno v smere Vyškov – Brno.

Zjazd z ulice Ostravská, zastávky Brno,, Tržní, Brno,, Zvonařka a konečná zastávka Brno,,

ÚAN Zvonařka. V smere Vyškov – Brno je trasa doplnená o zastávku Zvonařka, ktorá tvorí

dopravný uzol  pre cestujúcich k vlakovej  stanici  a  zástavke mestskej  hromadnej  dopravy

(ďalej  len  MHD)  Hlavní  nádraží,  ktorá  tvorí  prestupný  uzol  vrámci  MHD.  Trasa  na

spomínanom  úseku  je  navrhnutá  optimálne.  Vzhľadom  na  prekážky  plynulej  jazdy,

križovatky a prechody pre chodcov na súčasnej trase linky v meste Brno nie sú potrebné

žiadne  úpravy.  Rozloženie  zastávok  v  smere  Vyškov  –  Brno  z  hľadiska  cestujúcich  je

strategicky výhodné. Po príchode do mesta Brno autobus zastaví na zastávke Brno, Tržní,

ktorá  tvorí  prestupný  uzol  s  mestskými  časťami  Židenice,  Černovice,  Juliánov,  Slatina  a

Líšeň. Nasledujúca zastávka Brno, Zvonařka umožňuje výstup cestujúcim smerom k vlakovej

stanici a zastávke MHD Hlavní nádraží, ktorá je prestupným uzlom vrámci MHD v Brne.

Zastávka Brno, ÚAN Zvonařka je konečná zastávka v spomínanom smere. 
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Obrázok č. 2: Trasa linky č. 107 [11]



Tabuľka č. 9 zobrazuje legendu prekážok plynulej jazdy na štandardnej trase linky č.

107. Grafické znázornenie prekážok na trase je zobrazené v tabuľke č. 10. Celkový počet

prekážok plynulej jazdy je 67. 

Prekážky plynulej jazdy 

Prechod pre chodcov

Svetelná križovatka

Križovatka

Okružná križovatka

Zastávka

Zastávka na znamenie 

Tabuľka č. 9: Legenda k tabuľke - Prekážky plynulej jazdy 
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Obrázok č. 3: Úsek trasy linky č. 107 v meste Brno [11]



Prekážky plynulej jazdy na trase Brno – Rousínov - Vyškov

Poradie Prekážka Zastávka Zóna Vzdialenosť (km) Jazda (min.)

1. Brno, ÚAN Zvonařka 100 0 0

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. Brno, Tržní 100 1 4

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
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34.

35.

36. Rousínov, aut. st. 730 23 20

37.

38.

39.

40.

41. Rousínov, Čechyně rozc. 730 24 3

42.

43.

44.

45. Komořany, rozc. 730 26 3

46.

47.

48.

49.

50. Tučapy, rozc. 730 27 2

51. Luleč, rozc. 730 30 3

52. Vyškov,  Bioveta 740 32 1

53. Vyškov, Nouzka 740 34 3

54.

55. Vyškov, garáže ČSAD 740 35 1

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67. Vyškov, aut. st. 740 35 2

Tabuľka č. 10: Prekážky plynulej jazdy na linke č. 107
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Prekážky plynulej jazdy majú vplyv na spotrebu pohonných hmôt (ďalej len PHM)

autobusu. Ide najmä o zvýšenie priemernej  spotreby vozidla pri  rozjazde zo zastávky, pri

rozjazde po zastavení, pred prechodom pre chodcov, pri rozjazde na svetelnej križovatke, na

križovatke s povinnosťou dať prednosť v jazde a iné. V tabuľke č. 11 sú zobrazené jednotlivé

teoretické prekážky na štandardnej trase linky č. 107. 

Počet prekážok plynulej jazdy na trase linky č. 107 v smere Brno – Rousínov – Vyškov 

Prekážky plynulej jazdy Počet teoretických prekážok

Prechod pre chodcov 35

Svetelná križovatka 12

Križovatka 6

Okružná križovatka 3

Zastávka 8

Zastávka na znamenie 3

Celkový počet prekážok na trase 67

Tabuľka č. 11: Počet teoretických prekážok plynulej jazdy 

3.3 PODMIENKY PREVÁDZKY AUTOBUSOV NA LINKE Č. 107

Pri  uzatvorení  zmluvy  o  verejných  službách  v  preprave  cestujúcich  vo  verejnej

linkovej osobnej doprave medzi Juhomoravským krajom (ďalej len JMK) a dopravcom sú

stanovené kritéria, ktoré dopravca, pri zabezpečovaní prepravy musí splniť. 

Spoločnosť, ktorá je predmetom diplomovej práce, musí pri zabezpečovaní prepravy

na  linke  č.  107 dodržiavať  štandard  IDS 2.  Štandard  IDS 2  musí  spĺňať  každé  vozidlo,

ktorého prevažná časť prepravného výkonu je vykonávaná mimo zóny 100 (centrum mesta

Brno) a 101 (okraj mesta Brno),  ktoré ale na území týchto zón obsluhuje viac než jednu

zastávku.  Viac o štandarde IDS 2 hovorí príloha  č. 1.  Rozdelenie doplnkových štandardov k

IDS 2 zaznamenáva tabuľka č. 12. 

Štandardy IDS 2

IDS 2 K Klasický autobus

IDS 2 VA Veľký klimatizovaný autobus

Tabuľka č. 12: Štandardy IDS 2
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Doplnkové  štandardy  „K“  a   „VA“  označujú  vozidlá,  ktorými  musí  dopravca

zabezpečovať obsluhu linky č. 107. 

VA –  do  kategórie  veľký  klimatizovaný  autobus  sú  zaradené  kĺbové  aj  nekĺbové

autobusy. Veľký klimatizovaný autobus musí mať kapacitu minimálne 60 miest na sedenie a

plochu 10 m2 na státie. 

K – klasický autobus musí mať kapacitu minimálne 45 miest na sedenie a plochu 8 m2

na státie. Viac informácií o doplnkových štandardoch obsahuje príloha č. 2. Priemerný vek

vozového parku na linke č.  107 vyplývajúci  zo zmluvy o verejných službách v preprave

cestujúcich vo verejnej linkovej osobnej doprave nesmie byť vyšší ako 120 mesiacov. Viac o

technickom stave vozidiel hovorí príloha č. 4.

3.4 FINANCOVANIE DOPRAVY V SYSTÉME IDS JMK

Vo výberovom konaní vyhlásenom krajom je stanovená nákladová cena za kilometer.

Je to cena, za aké náklady vrátane primeraného zisku je dopravca schopný prevádzkovať spoj

na danej linke, a na ktorú nesmie vo výberovom riadení podať žiadosť. Pri financovaní v IDS

nenesie zodpovednosť za tržby dopravca, ale kraj. Dopravcovi je vždy preukázateľná strata

uhradená, má garantovaný primeraný zisk. Zo skúseností z minulých rokov sa prevedie odhad

tržieb, ktorý je zámerne podhodnotený. Ďalej sa uskutoční odhad preukázateľnej straty, ktorý

je väčší ako by bol skutočne realistický odhad. Je to z dôvodu, aby v prípade dosiahnutia

nižších  tržieb  dopravcom v IDS  bola  väčšia  strata  uhradená,  pretože  v Záväzku  verejnej

služby  (ďalej  len  ZVS)  sa  nesmie  hradiť  vyššia  preukázateľná  strata  ako  je  v odhade.

Dopravca  posiela  na  kraj  každý  mesiac  počet  prejdených  kilometrov,  čiastkové  tržby

a dopočty  strát.  Po  uplynutí  roka  dôjde  k záverečnému  zúčtovaniu  medzi  krajom

a dopravcom.  Skutočná  preukázateľná  strata  v prípade  nižších  tržieb  je  dopravcovi  vždy

uhradená. [12]  

3.5 LEGISLATÍVNA ÚPRAVA PREVÁDZKOVANIA AUTOBUSOVEJ 

LINKY

„Linková osobná doprava je pravidelné poskytovanie prepravných služieb na určenej

trase  dopravnej  cesty,  pri  ktorých  cestujúci  vystupujú  a nastupujú  na  predom  určených

zastávkach. Linkovú osobnú dopravu je možne vykonávať formou verejnej linkovej dopravy

alebo formou zvláštnej linkovej dopravy, a to ako vnútroštátnu alebo medzinárodnú. Pritom

sa rozumie: 
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 Verejnou linkovou dopravou doprava, pri ktorej sú prepravné služby ponúkané

podľa predom vyhlásených podmienok a sú poskytované k uspokojovaniu prepravných

potrieb;  pokiaľ  je  doprava  uskutočňovaná  pre  potreby  mesta  a jeho  prímestských

oblastí, jedná sa o mestskú autobusovú dopravu. 

 Zvláštnou linkovou dopravou doprava určených vybraných skupín cestujúcich

s vylúčením ostatných osôb.“ [5]  

3.6  AUTOBUSY NA LINKE Č. 107   

 Výberovým konaním v roku 2012, spoločnosť získala prevádzkovanie linky č. 107 a

ďalších spojov na niekoľkých linkách v okolí Vyškova a Rousínova. Spoločnosť odkúpila pre

tento účel ojazdené autobusy značky Irisbus Ares 15M od iného dopravcu a tri nové autobusy

MAN Lion´s  Regio L o dĺžke 13,9 metrov.  Spoločnosť pre tento účel  vyhradila  aj  svoje

autobusy značky Volvo 8700 LE a autobus Karosa C 954 E. V súčasnosti obsluhu linky č. 107

zabezpečuje päť autobusov značky Irisbus Ares 15M. Štyri autobusy značky Volvo 8700 LE,

tri autobusy značky MAN Lion´s Regio L a jeden autobus značky Karosa C 954 E. Priemerný

vek vozového parku na linke č. 107 vyplývajúci zo zmluvy o verejných službách v preprave

cestujúcich vo verejnej linkovej osobnej doprave je 10 rokov. Spoločnosť realizuje prepravu

cestujúcich na linke č. 107 od roku 2012. [6]

3.6.1 Autobus Irisbus Ares 15M

Autobusy Irisbus  Ares  15M spĺňajú  kritériá  stanovené  JMK o výbave autobusu a

počtu  miest  pre  cestujúcich  na  sedenie  a  státie.  Parametre  autobusu  Irisbus  Ares  15M

zaznamenáva tabuľka č. 13. Autobusy spĺňajú štandard IDS 2 VA. [13]

26

Obrázok č. 4: Autobus Irisbus Ares 15M [33]



Parametre autobusu Irisbus Ares 15M

Rozmery

Dĺžka (mm) 14 995

Šírka (mm) 2550

Výška (mm) 3395

Hmotnosť Celková (kg) 24 600

Kapacita Sedenie 63

Tabuľka č. 13: Parametre autobusov Irisbus Ares 15M

Počet prevádzkovaných autobusov značky Irisbus Ares 15M na linke č.  107 a  ich

priemerný vek zobrazuje tabuľka č. 14. [14]

Autobusy Irisbus Ares 15M

Počet autobusov na linke č. 107 5

Priemerný vek autobusov (roky) 10,8 

Tabuľka č. 14: Počet a vek autobusov Irisbus Ares 15M

V tabuľke č. 15 je zaznamenaná výška investície do autobusov Irisbus Ares 15M a ich

potrebný počet na obsluhu linky číslo 107. [15]

Investícia do vozidiel Irisbus Ares 15 M 

Vozidlo Cena bez DPH (Kč)
Leasingové

navýšenie (%)
Cena po leasingu (Kč)

1 Irisbus Ares 15 M 2 000 000,00 10 2 200 000,00

2 Irisbus Ares 15 M 2 000 000,00 10 2 200 000,00

3 Irisbus Ares 15 M 2 000 000,00 10 2 200 000,00

4 Irisbus Ares 15 M 2 000 000,00 10 2 200 000,00

5 Irisbus Ares 15 M 2 000 000,00 10 2 200 000,00

Celkom 10 000 000,00 11 000 000,00

Tabuľka č. 15: Investícia do autobusov Irisbus Ares 15M
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3.6.2 Autobusy MAN Lion´s Regio L

Autobusy MAN Lion´s Regio L spĺňajú kritériá stanovené JMK o výbave autobusu a

počtu miest pre cestujúcich na sedenie a státie. Parametre autobusu MAN Lion´s Regio L sú

zobrazené v tabuľke č. 16. Autobusy spĺňajú štandard IDS 2 VA. [6]

Parametre autobusu MAN Lion´s Regio L 

Rozmery

Dĺžka (mm) 13 900

Šírka (mm) 2550

Výška (mm) 3400

Hmotnosť Celková (kg) 24 600

Kapacita Sedenie 63

Tabuľka č. 16: Parametre autobusov MAN Lion´s Regio L

Počet  prevádzkovaných autobusov MAN Lion´s  Regio  L na linke  číslo  107 a  ich

priemerný vek zobrazuje tabuľka č. 17. [15]

Autobusy MAN Lion´s Regio L

Počet autobusov na linke č. 107 3

Priemerný vek autobusov (roky) 4

Tabuľka č. 17: Počet a vek autobusov MAN Lion´s Regio L
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Obrázok č. 5: Autobus MAN Lion´s Regio L [34]



V tabuľke č. 18 je zaznamenaná výška investície do autobusov MAN Lion´s Regio L

a ich potrebný počet na obsluhu linky č. 107. [15]

Investícia do vozidiel MAN Lion´s Regio L  

Vozidlo Cena bez DPH (Kč)
Leasingové

navýšenie (%)
Cena po leasingu

(Kč)

MAN Lion´s Regio L 4 500 000,00 10 4 950 000,00

MAN Lion´s Regio L 4 500 000,00 10 4 950 000,00

MAN Lion´s Regio L 4 500 000,00 10 4 950 000,00

Celkom 13 500 000,00 14 850 000,00

Tabuľka č. 18: Investícia do autobusov MAN Lion´s Regio L

3.6.3 Autobus Volvo 8700 LE

Autobusy Volvo 8700 LE spĺňajú kritériá stanovené JMK o výbave autobusu a počtu

miest pre cestujúcich na sedenie a státie. Parametre autobusu Volvo 8700 LE sú zobrazené v

tabuľke č. 19. Autobusy spĺňajú štandard IDS 2 K. [16]
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Obrázok č. 6: Autobus Volvo 8700 LE [35]



Parametre autobusu Volvo 8700 LE

Rozmery

Dĺžka (mm) 12 000

Šírka (mm) 2550

Výška (mm) 3130

Hmotnosť Celková (kg) 18 400

Kapacita Sedenie 45

Tabuľka č. 19: Parametre autobusov Volvo 8700 LE 

Počet prevádzkovaných autobusov Volvo 8700 LE na linke č. 107 a ich priemerný vek

zobrazuje tabuľka č. 20. [15]

Autobusy Volvo 8700 LE

Počet autobusov na linke č. 107 4

Priemerný vek autobusov (roky) 9

Tabuľka č. 20: Počet a vek autobusov Volvo 8700 LE 

3.6.4 Karosa C 954 E 

Autobus Karosa C 954 E  spĺňa kritériá stanovené JMK o výbave  autobusu a počtu

miest pre cestujúcich na sedenie a státie. Autobus spĺňa štandard IDS 2 K a jeho parametre sú

zobrazené v tabuľke č. 21. Na linke číslo 107 je zaradený jeden autobus spomínanej značky,

ktorého vek je 12 rokov. [17] 
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Obrázok č. 7: Autobus Karosa C 954 E [36]



Parametre autobusu Karosa C 954 E

Rozmery

Dĺžka (mm) 11 990

Šírka (mm) 2500

Výška (mm) 3165

Hmotnosť Celková (kg) 18 000

Kapacita Sedenie 49

Tabuľka č. 21: Parametre autobusu Karosa C 954 E 

4 DOPRAVNÉ VÝKONY 

Na základe Zmluvy o verejných službách v preprave cestujúcich vo verejnej linkovej

osobnej  doprave  medzi  vybranou  autobusovou  spoločnosťou  a  JMK  boli  pre  určenie

dopravných  výkonov  a  výpočet  priemerných  jednotkových  nákladov  na  jazdný  výkon

uvažované  kilometre  podľa  počtu  denných  spojov  vyplývajúcich  z  tejto  zmluvy.  Počet

denných  spojov  štandardnej  trasy  linky  č.  107  a  jej  úsekoch  obsahuje  príloha  č.  3.

Autobusová linka č. 107 je vybranou spoločnosťou obsluhovaná v pracovných dňoch, preto

počet vozových dní v prevádzke bol uvažovaný ako počet pracovných dní v roku 2015 tzn.

251 vozových dní v prevádzke.  

4.1 LINKOVÉ KILOMETRE PODĽA CESTOVNÉHO PORIADKU

Linkové kilometre vyjadrujú počet prejdených kilometrov na konkrétnej autobusovej

linke. V tabuľke č. 22 sú zobrazené linkové kilometre jednotlivých úsekov linky č. 107. [18]

Linkové kilometre na jednotlivých úsekoch linky č. 107 za rok 2015

Úsek Počet kilometrov (km)

Brno – Rousínov - Vyškov 71

Brno - Rousínov 46

Rousínov – Vyškov 24

Počet linkových kilometrov 141

Tabuľka č. 22: Linkové kilometre za rok 2015 linky č. 107
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4.2 VOZIDLOVÉ KILOMETRE

Vozidlové  kilometre  udávajú  počet  kilometrov,  ktoré  prejde  vozidlo  na  danej

autobusovej linke. Počet kilometrov na štandardnej trase linky č. 107 a jej úsekoch bol určený

na základe Zmluvy o verejných službách v preprave cestujúcich vo verejnej linkovej osobnej

doprave medzi JMK a vybranou spoločnosťou. Vozové kilometre sú zobrazené v tabuľke č.

23.  [18]

Vozové kilometre na jednotlivých úsekoch linky 107 za rok 2015

Trasa  
Denný počet

spojení
Počet kilometrov
jednej trasy  (km)

Denný počet
kilometrov 

Brno – Rousínov – Vyškov  24 35 840

Brno – Rousínov 2 23 46

Rousínov – Vyškov 1 12 12

Vyškov – Rousínov – Brno 26 36 936

Vyškov – Rousínov 1 12 12

Rousínov – Brno 4 23 92

Počet vozokilometrov na linke číslo 107 za jeden deň 1 938

Počet vozokilometrov na linke číslo 107 za rok 2015 486 438

Tabuľka č. 23: Vozové kilometre na linke č. 107 za rok 2015

4.3 MIESTOVÉ KILOMETRE

Miestové kilometre udávajú počet miest v dopravnom prostriedku násobený počtom

kilometrov, ktorý dopravný prostriedok prejde. Používa sa pri stanovení teoretickej kapacity

hromadnej dopravy. Výpočtu miestových kilometrov na linke č. 107 predchádza rozdelenie

autobusov do dvoch kategórií, ktorých kritériom je obsaditeľnosť autobusu, počet miest na

sedenie a státie. Rozdelenie autobusov do kategórií popisuje tabuľka č. 24.[18]

Rozdelenie autobusov do kategórií

Kategória Autobus Obsaditeľnosť autobusu

Veľký autobus 
Irisbus Ares 15 M 110

MAN Lion´s Regio L 110

Klasický autobus Karosa C 954 E 70

Volvo 8700 LE 70

Tabuľka č. 24: Kategórie autobusov na linke č. 107
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Pri určení miestových kilometrov linky č. 107 je potrebné brať do úvahy nie len jej

štandardnú trasu v smere Brno – Rousínov – Vyškov a späť, ale aj jej  čiastkové spojenia

medzi  mestami  Brno  –  Rousínov  a  späť,  Rousínov  –  Vyškov  a  späť.  Počet  miestových

kilometrov za jeden deň tiež ovplyvňuje kategória zaradeného autobusu vzhľadom k jeho

obsaditeľnosti a počet spojení danou kategóriou vozidla. Počet spojení za jeden deň medzi

jednotlivými mestami je určený na základe požiadaviek stanovených  JMK . Požiadavky JMK

sú obsiahnuté v prílohe č. 2. Počet miestových kilometrov pre kategóriu veľkokapacitných

autobusov zobrazuje tabuľka č. 25. Pre kategóriu klasických autobusov je počet miestových

kilometrov zobrazený v tabuľke č. 26. 

Miestové kilometre pre kategóriu veľkých autobusov s obsaditeľnosťou 110 miest 

Trasa  
Počet

kilometrov
(km)

 Miestové
kilometre

 

Počet spojení
za jeden deň

Miestové
kilometre za
jeden deň 

Brno – Rousínov – Vyškov  35 3 850 21 80 850

Brno – Rousínov 23 2 530 1 2 530

Rousínov – Vyškov 12 1 320 1 1 320

Vyškov – Rousínov – Brno 36 3 960 23 91 080

Vyškov – Rousínov 12 1 320 1 1 320

Rousínov – Brno 23 2 530 3 7 590

Počet miestokilometrov za jeden deň 184 690

Počet miestokilometrov za rok 2015 46 541 880

Tabuľka č. 25: Miestové kilometre veľkokapacitných autobusov na linke č. 107

Miestokilometre pre kategóriu klasických autobusov s obsaditeľnosťou  70 miest 

Trasa  
Počet

kilometrov
(km)

Miestové
kilometre

 

Počet spojení
za jeden deň

Miestové
kilometre za
jeden deň 

Brno – Rousínov – Vyškov  35 2 450 3 7 350

Brno – Rousínov 23 1 610 1 1 610

Vyškov – Rousínov – Brno 36 2 520 3 7 560

Rousínov – Brno 23 1 610 1 1 610

Počet miestokilometrov za jeden deň 18 130

Počet miestokilometrov za rok 2015 4 568 760

Tabuľka č. 26: Miestové kilometre klasických autobusov na linke č. 107
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Celkový počet miestových kilometrov za jeden deň pri spomínaných kategóriách 

autobusov a ich obsaditeľnosti zobrazuje tabuľka č. 27. 

Počet miestokilometrov v roku 2015

Kategória autobusu 
Miestové kilometre za

jeden deň
Miestové kilometre za rok

Veľký autobus 184 690 46 541 880

Klasický autobus 18 130 4 568 760

Spolu 202 820 51 110 640

Tabuľka č. 27: Celkový počet miestových kilometrov za rok 2015 na linke č. 107

5 FINANČNÁ ANALÝZA 

„Finančná  analýza  je  ekonomické  hodnotenie  podniku  vychádzajúce  z účtovných

podkladov. Finančná analýza je tiež tým čomu sa v riadení hovorí „spätná väzba“ alebo

poskytuje tak podnikateľovi ako aj manažérovi správu o tom, ako úspešné bolo ich riadenie

v predchádzajúcich rokoch.“ [19]  

5.1 MANAŽÉRSKE POŇATIE NÁKLADOV 

 explicitné (skutočné platené) a implicitné (alternatívne náklady),

 prírastkové (celkové, priemerné, marginálne)  a stratené (utopené),

 fixné a variabilné,

 úplné náklady a neúplné, [20]  

 priame sú priamo pripísané produkcií jednej jednotky určitého tovaru alebo služby a

nepriame  (označované aj režijné náklady), sú náklady ktoré sa nedajú jednoznačne

priradiť k jednotke produkcie určitého tovaru alebo služby. [39]

Fixné náklady sú relatívne nezávislé na objeme produkcie alebo služieb. Podnik ich

musí  hradiť  aj  v  prípade,  že  nevyrába  alebo  neposkytuje  služby.  Existujú  situácie,  kedy

dochádza  k  zmene fixných nákladov.  K týmto zmenám dochádza  v  skokoch napríklad  v

prípade  zvýšenia  nájomného.  Variabilné  náklady  sa  s  objemom  produkcie,  respektíve  s

objemom ponúkaných služieb menia. Vzhľadom na objem produkcie alebo služieb môžu mať

rôzny  priebeh.  Náklady,  ktoré  rastú  priamo  úmerne  objemu  služieb  alebo  produkcie,  sú

proporcionálne. [21]
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5.2 NÁKLADY PODNIKU

„Náklady  podniku  vyjadrujú  synteticky  v peňažných  jednotkách  účelovo  zameranú

spotrebu  vstupných  faktorov  pri  činnosti  daného  podniku  za  určité  obdobie,  ktoré  sú

zamerané  na  určitý  výsledok.  Pri  správnom hospodárení  sa  vynaložené  náklady  vracajú

podniku v peňažnom vyjadrení, t. j. vo forme výnosov.“ [22]

5.3 MODEL DYNAMICKEJ KALKULÁCIE NÁKLADOV

Pre určenie celkových nákladov na jazdný výkon bola využitá metóda dynamickej

kalkulácie nákladov. Základom, z ktorého táto metóda vychádza sú vlastné náklady a výkon

za sledované obdobie pre konkrétny typ vozidla. Základnými vstupnými dátami sú:

 vozové dni v evidencii, dávajú informáciu o tom, za aké obdobie máme k dispozícií

vstupné dáta,

 vozové dni v prevádzke (ďalej len VDP),

 celkový jazdný výkon - prejdené kilometre za dané obdobie (ďalej len V).

Ďalšie vstupné dáta sú jednotlivé nákladové položky a jazdný výkon, pre ktorý budú

stanovené celkové vlastné náklady. Vlastné náklady sa rozdelia na fixné náklady (ďalej len

FNC) a variabilné náklady (ďalej  len VN).  Pre  určenie  celkových vlastných nákladov sa

postupuje nasledovne:

 vypočítajú sa náklady na jeden vozový deň v prevádzke: FN = FNC / VDP,

 vypočítajú sa jednotkové variabilné náklady na celkový výkon za dané obdobie (ďalej

len nvP):  nvP  = VN / V (Kč/km),

 stanovenie priemerných jednotkových nákladov na jazdný výkon (ďalej len npj):  

npj = FN / VX +  nvP       (VX – jazdný výkon),

 stanovenie celkových vlastných nákladov pre daný výkon (ďalej len VNX): 

VNX = npj x VX. [23]
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5.4 FIXNÉ NÁKLADY NA LINKE Č. 107

Tabuľky č. 28 a č. 29 zobrazujú fixné náklady na prevádzku autobusov na linke č.

107.  V tabuľke č. 28  sú zaznamenané fixné náklady veľkokapacitných autobusov MAN

Lion´s Regio L a autobusov Irisbus Ares 15M. 

Fixné náklady na prevádzku veľkokapacitných autobusov

Autobus
Povinné ručenie

(Kč)
Havarijné

poistenie (Kč)
Odpisy (Kč) SPOLU (Kč)

1 MAN Lion´s Regio L 11 496 36 444 990 000 1 037 940

2 MAN Lion´s Regio L 11 496 31 440 990 000 1 032 936

3 MAN Lion´s Regio L 11 496 38 100 990 000 1 039 596

1 Irisbus Ares 15 M 11 496 3 444 440 000 454 940

2 Irisbus Ares 15 M 11 496 13 836 440 000 465 332

3 Irisbus Ares 15 M 11 496 12 552 440 000 464 048

4 Irisbus Ares 15 M 11 496 14 448 440 000 465 944

5 Irisbus Ares 15 M 11 496 3 444 440 000 454 940

Fixné náklady spolu: 5 415 676,00

Tabuľka č. 28: Fixné náklady na prevádzku veľkokapacitných autobusov

Tabuľka č. 29 obsahuje fixné náklady klasických autobusov  Volvo 8700 LE a autobus

Karosa C 954 E. Spomínané autobusy sú už odpísané, z toho dôvodu sú náklady na odpisy

nulové.

Fixné náklady na prevádzku klasických autobusov

Autobus
Povinné ručenie

(Kč)
Havarijné

poistenie (Kč)
Odpisy (Kč) SPOLU (Kč)

1Volvo 8700 LE 11 147 25 728 0 36 875

2 Volvo 8700 LE 11 147 25 728 0 36 875

3 Volvo 8700 LE 11 147 25 728 0 36 875

4 Volvo 8700 LE 11 147 25 728 0 36 875

Karosa C 954 E 11 147 8 832 0 19 979

Fixné náklady spolu: 167 479

Tabuľka č. 29: Fixné náklady na prevádzku klasických autobusov 
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5.5 VARIABILNÉ NÁKLADY 

Tabuľky  č.  30  a  č.  31  zaznamenávajú  jednotlivé  druhy  variabilných  nákladov

spoločnosti, ktoré vynakladá na prevádzku linky č. 107. V tabuľke č. 30  sú zaznamenané

variabilné náklady veľkokapacitných autobusov MAN Lion´s Regio L a autobusov Irisbus

Ares 15M.

Variabilné náklady na prevádzku veľkokapacitných autobusov (Kč)

Autobus
Náklady

PHM 
Pneu Opravy 

Osobné
náklady

Ostatné
náklady 

1 MAN Lion´s Regio L 387 940,97 23 245,0 251 519,0 370 537,14 20585,30

2 MAN Lion´s Regio L 372 817,41 23 245,0 251 519,0 370 537,14 20585,30

3 MAN Lion´s Regio L 341 310,01 23 245,0 251 519,0 370 537,14 20585,30

1 Irisbus Ares 15 M 515 230,87 24 128,0 311 248,0 370 537,14 20585,30

2 Irisbus Ares 15 M 488 764,65 24 128,0 311 248,0 370 537,14 20585,30

3 Irisbus Ares 15 M 459 777,84 24 128,0 311 248,0 370 537,14 20585,30

4 Irisbus Ares 15 M 463 558,73 24 128,0 311 248,0 370 537,14 20585,30

5 Irisbus Ares 15 M 491 285,25 24 128,0 311 248,0 370 537,14 20585,30

SPOLU 3 520 685,73 190 375,00 2 310 797,00 2 964 297,12 164 682,40

Variabilné náklady spolu: 9 150 837,25

Tabuľka č. 30: Variabilné náklady na prevádzku veľkokapacitných autobusov

 Tabuľka č. 31 obsahuje variabilné náklady klasických autobusov  Volvo 8700 LE a 

autobus Karosa C 954 E.

Variabilné náklady na prevádzku klasických autobusov (Kč)

Autobus
Náklady

PHM 
Pneu Opravy

Osobné
náklady

Ostatné
náklady

1 Volvo 8700 LE 98 096,87 12 104,00 59 264,00 370 537,14 20 585,30

2 Volvo 8700 LE 106 522,85 12 104,00 59 264,00 370 537,14 20 585,30

3 Volvo 8700 LE 94 039,92 12 104,00 59 264,00 370 537,14 20 585,30

4 Volvo 8700 LE 94 039,92 12 104,00 59 264,00 370 537,14 20 585,30

Karosa C 954 E 105 586,63 15 561,00 89 138,00 370 537,14 20 585,30

SPOLU 498 286,19 63 977,00 326 194,00 1 852 685,70 102 926,50

Variabilné náklady spolu: 2 844 069,39

Tabuľka č. 31: Variabilné náklady na prevádzku klasických autobusov 
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V  tabuľkách  č.  32  a  č.  33   sú  zobrazené  režijné  náklady  veľkokapacitných  a

klasických autobusov na linke č. 107. 

Režijné náklady na prevádzku veľkokapacitných autobusov (Kč)

Autobusy Režijné náklady

1 MAN Lion´s Regio L 342 627,41

2 MAN Lion´s Regio L 342 627,41

3 MAN Lion´s Regio L 342 627,41

1 Irisbus Ares 15 M 342 627,41

2 Irisbus Ares 15 M 342 627,41

3 Irisbus Ares 15 M 342 627,41

4 Irisbus Ares 15 M 342 627,41

5 Irisbus Ares 15 M 342 627,41

Režijné náklady spolu: 2 741 019,28

Tabuľka č. 32: Režijné náklady veľkokapacitných autobusov 

 

Režijné náklady na prevádzku klasických autobusov (Kč)

Autobusy Režijné náklady

1 Volvo 8700 LE 342 627,41

2 Volvo 8700 LE 342 627,41

3 Volvo 8700 LE 342 627,41

4 Volvo 8700 LE 342 627,41

Karosa C 954 E 342 627,41

Režijné náklady spolu: 1 713 137,05

Tabuľka č. 33: Režijné náklady klasických autobusov

Do  nákladov  na  PHM  sú  započítané  aj  náklady  na  prevádzkové  kvapaliny.  V

nákladoch na opravy sú započítané náklady na opravy autobusov, ostatné opravy a náklady na

materiál a náhradné diely. V ostatných nákladoch sú započítané ostatné prevádzkové náklady,

náklady na zmluvné pokuty, úroky z omeškania, ostatné dane a poplatky, náklady na emisné a

technické kontroly a diaľničné poplatky. V režijných nákladoch sú započítané ostatné sociálne

náklady, náklady na hygienické a kancelárske potreby, náklady na pracovný odev a ostatné

úroky.  V  osobných  nákladoch  sú  započítané  mzdové  náklady,  náklady  na  sociálne

zabezpečenie a zdravotné poistenie a sociálne náklady. 
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5.6 CELKOVÉ NÁKLADY

V tabuľke č. 34 sú zobrazené celkové náklady autobusov na prevádzku linky č. 107.

Tabuľka  obsahuje  rozdelenie  na  fixné,  variabilné  a  režijné  podľa  príslušnej  kategórie

autobusov.

Celkové náklady v roku 2015

Kategória autobusu Druh nákladov Náklady (Kč)

Veľkokapacitné autobusy

Fixné náklady 5 415 676,00

Variabilné náklady 9 150 837,25

Režijné náklady 2 741 019,28

Klasické autobusy

Fixné náklady 167 479,00

Variabilné náklady 2 844 069,39

Režijné náklady 1 713 137,05

Spolu 22 032 217,97

Tabuľka č. 34: Celkové náklady na prevádzku autobusov linky č. 107 v roku 2015

Súčet celkových fixných, variabilných a režijných náklady na prevádzku linky č. 107 

sú zaznamenané v tabuľke č. 35. 

Náklady na prevádzku linky č. 107 v roku 2015 (Kč)

Fixné náklady 5 583 155,00

Variabilné náklady 11 994 906,64

Režijné náklady 4 454 156,33

Celkové náklady 22 032 217,97

Tabuľka č. 35: Celkové fixné a variabilné náklady na prevádzku autobusov v roku 2015
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V tabuľke  č.  36  sú  zaznamenané  priemerné  fixné  a  variabilné  náklady  na  jeden

autobus na jednotlivé obdobie. Na linke č. 107 má spoločnosť zaradených 13 autobusov. 

Náklady na jeden autobus 

Druh nákladov Obdobie

Rok (Kč) Mesiac (Kč) Deň (Kč)

Fixné náklady 429 473,46 35 789,46 1192,98

Variabilné náklady 922 685,13 76 890,43 2563,01

Režijné náklady 342 627,41 28 552,28 951,74

Celkové náklady 1 694 786,00 141 232,17 4 707,74

Tabuľka č.  36: Celkové náklady na jeden autobus v roku 2015

 
Tabuľka č. 37 zobrazuje priemerné fixné náklady na vozový deň v prevádzke všetkých

autobusov.  Náklady na jeden vozový deň v prevádzke sú 22 243,65 Kč pre všetky súčasné 

používané autobusy. Počet vozových dní v prevádzke za rok 2015 bol 251. 

Celkové fixné na jeden vozový deň v prevádzke v roku 2015

5 583 155,00 / 251 dní = 22 243,65 Kč

Tabuľka č. 37: Fixné náklady na jeden vozový deň v prevádzke v roku 2015

V tabuľke č.  38 sú zobrazené variabilné náklady na celkový výkon v danom období.

Variabilné náklady na jeden rok prevádzky autobusov sú 11 994 906,64 Kč a jazdný výkon

486 438 km. Jazdný výkon 486 438 km je počet kilometrov za rok 2015 pripadajúci pre

všetky  autobusy  na  linke  č.  107  zistený  zo   Zmluvy o  verejných  službách  v  preprave

cestujúcich  vo  verejnej  linkovej  osobnej  doprave  medzi  JMK  a  vybranou  autobusovou

spoločnosťou.

Celkové Variabilné náklady pripadajúce na jazdný výkon v roku 2015

11 994 906,64 Kč / 486 438  km = 24,66 Kč 

Tabuľka č. 38: Variabilné náklady na jazdný výkon v roku 2015 na linke č. 107
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V tabuľke č. 39 sú zobrazené celkové režijné náklady na celkový výkon v roku 2015.

Celkové režijné náklady predstavujú 4 454 156,33 Kč a celkový jazdný výkon za rok 2015 je

486 438 km. 

Celkové režijné náklady na jazdný výkon za rok 2015

4 454 156,33 Kč / 486 438 km = 9,16 Kč/km 

Tabuľka č. 39: Režijné náklady na jazdný výkon v roku 2015

V  tabuľke  č.  40  sú  zobrazené  priemerné  jednotkové  náklady  na  jazdný  výkon.

Hodnota priemerných jednotkových nákladov na jazdných nákladov je  33,87 Kč/km

 

Priemerné jednotkové náklady na jazdný výkon za rok 2015

22 243,65 Kč / 486 438  km + 24,66 Kč/km + 9,16 Kč/km = 33,87 Kč/km 

Tabuľka č. 40: Priemerné jednotkové náklady v roku 2015

Tabuľka č. 41 zaznamenáva celkové vlastné náklady pre ročný jazdný výkon. Hodnota

týchto nákladov je 16 475 655, 06 Kč  za rok 2015. 

Celkové vlastné náklady na ročný jazdný výkon v roku 2015

33,87 Kč x 486 438 km = 16 475 655,06 Kč

Tabuľka č. 41: Celkové vlastné náklady na jazdný výkon v roku 2015

5.7 PODROBNÁ ANALÝZA NÁKLADOV 

Tabuľka č. 42 zaznamenáva percentuálny podiel jednotlivých nákladov v spoločnosti

vynaložených na realizáciu linky č. 107. Z tabuľky je zrejmé, že najvyšší podiel nákladov

tvoria osobné náklady ďalej ostatné náklady a tretí najvyšší podiel tvoria náklady na PHM.

Keďže  náklady z  vymenovaných  skupín  tvoria  súhrn  niektorých  čiastkových  nákladov  v

nasledujúcich tabuľkách č. 43 a č. 44 sú tieto náklady analyzované. Touto analýzou je tak

možné ozrejmiť, ktoré čiastkové náklady z jednotlivých skupín tvoria najvyšší podiel. 
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Podiel jednotlivých nákladov všetkých autobusov na linke č. 107 za rok 2015 

Druh nákladu Náklady (Kč) Podiel (%)

Náklady PHM 4 018 971,92 18,24

Pneumatiky 254 352,00 1,15

Opravy 2 636 991,00 11,97

Osobné náklady 4 816 982,82 21,86

Ostatné náklady 267 608,90 1,21

Režijné náklady 4 454 156,33 20,22

Fixné náklady 5 583 155,00 25,34

Celkové náklady 22 032 217,97 100

Tabuľka č. 42: Podiel jednotlivých nákladov v roku 2015

V tabuľke č. 43 sú zobrazené čiastkové náklady na PHM. Celkové náklady na PHM

sú tvorené  nákladmi vynaloženými na samotné pohonné hmoty a nákladmi vynaloženými na

prevádzkové kvapaliny. V spomínanej tabuľke sú tieto náklady rozdelené podľa príslušnej

kategória autobusu. Ako je z tabuľky zrejmé náklady na PHM veľkokapacitných autobusov

MAN Lion´s Regio L a autobusy Irisbus Ares 15M tvoria 87,15 % z celkových nákladov na

PHM. 

Podiel čiastkových nákladov na PHM všetkých autobusov na linke č. 107 za rok 2015 

Druh nákladu Kategória autobusu Náklady (Kč) Podiel (%)

PHM
Veľkokapacitné autobusy 3 502 362,86 87,15

Klasické autobusy 486 834,38 12,11

Prevádzkové kvapaliny Veľkokapacitné autobusy 18 322,88 0,46

Klasické autobusy 11 451,80 0,28

Celkové náklady PHM 4 018 971,92 100

Tabuľka č. 43: Podiel čiastkových nákladov na PHM v roku 2015

Tabuľka  č.  44  obsahuje  čiastkové  náklady,  ktoré  spadajú  do  skupiny  osobných

nákladov. Z celkových nákladov osobné náklady tvoria podiel až 21,86 % ako vyplýva z

tabuľky č.  42.  Skupinu osobných nákladov tvoria náklady na hrubé mzdy,  nemocenské a

náklady na zdravotné a sociálne poistenie. 
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Podiel čiastkových nákladov na osobných nákladoch všetkých autobusov na linke č.
107 za rok 2015 

Druh nákladu Náklady (Kč) Podiel (%)

Mzdy 3 562 770,71 73,96

Nemocenské 26 215,43 0,54

Sociálne a zdravotné poistenie 1 227 996,71 25,49

Celkové osobné náklady 4 816 982,82 100

Tabuľka č. 44: Podiel čiastkových osobných nákladov v roku 2015

6 MOŽNOSTI ZNÍŽENIA NÁKLADOV NA PHM

 Diplomová  práca  sa  zaoberá  aj  niekoľkými  vybranými  možnosťami  zníženia

nákladov na PHM. Medzi tieto vybrané možnosti bolo zaradené:

 obstaranie nových autobusov s nižšou priemernou spotrebou PHM,

 plynulosť jazdy na trase štandardnej linky č. 107 a jej úsekoch,

 školenie vodičov za účelom úspornej jazdy a nastavenie kontrolného mechanizmu

jazdného štýlu vodičov – systém Echotrack,

6.1 OBSTARANIE ÚSPORNÝCH AUTOBUSOV  

Jednou z možností zníženia nákladov na PHM a prevádzkové kvapaliny autobusovej

spoločnosti,  ktorá je predmet diplomovej práce je obstaranie úsporných autobusov značky

SOR C 12. Týmito vozidlami je možné nahradiť v súčasnosti využívané autobusy Volvo 8700

LE a Karosa C 954 E.  Pri  veľkokapacitných autobusoch je  možné nahradiť v súčasnosti

používané  autobusy  Irisbus  Ares  15M  autobusmi  MAN  Lion´s  Regio  L.  Obstaraním

autobusov  značky  MAN  Lion´s  Regio  L  by  spoločnosť  rozšírila  súčasný  vozový  park

autobusov tejto značky o ďalších päť vozidiel. Navrhované autobusy  SOR C 12  v porovnaní

so súčasne využívanými klasickými autobusmi Volvo 8700 LE dosahujú úsporu 18,59 %. V

porovnaní s autobusom Karosa C 954 E dosahujú autobusy SOR C 12 úsporu 24,50 %. Pri

veľkokapacitných autobusoch,  náhradou súčasných autobusov Irisbus  Ares  autobus  MAN

Lion´s Regio L je možné dosiahnuť úsporu 24,16 %. [24]
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6.1.1 Analýza nákladov úsporných autobusov 

Nasledujúca  analýza  sa  zaoberá  porovnaním  nákladov  na  spotrebu  v  súčasnosti

zaradených klasických autobusov značky Volvo 8700 LE a autobusu Karosa C 954 E a ich

možnou náhradou za autobusy značky SOR C 12. Navrhované autobusy spĺňajú požiadavku

JMK týkajúcu  sa  minimálnej  obsaditeľnosti.  Náklady na  PHM  a  prevádzkové  kvapaliny

klasických  autobusov  tvoria  12,11  % z  celkových  nákladov  na  spotrebu  PHM.  Ďalej  sa

analýza zaoberá náhradou súčasných autobusov Irisbus Ares 15M za autobusy značky MAN

Lion´s Regio L. Percentuálny podiel v súčasnosti využívaných veľkokapacitných autobusov

tvorí 87,15 % z celkových nákladov na spotrebu PHM. Analýzy sú realizované za účelom

úspory nákladov na PHM a prevádzkové kvapaliny. Pri analýze sa počíta s cenou PHM 23,91

Kč/liter. Táto cena je získaná z údajov poskytnutých spoločnosťou. Pri výpočtoch sa uvažuje

s nákladmi na prevádzkové kvapaliny v priemernej výške 2 290,36 Kč na jedno vozidlo za

rok 2015. [15]

6.1.2 Parametre úsporného autobusu SOR C 12

Medzimestský autobus SOR C 12 je dvojnápravový dvojdverový autobus určený na

hromadnú prepravu osôb na kratšie až stredné vzdialenosti v linkovej prevádzke. Zodpovedá

tomu aj rozmiestnenie sedačiek, priestor pre detský kočík. Autobus má celkovú prepravnú

kapacitu 82 osôb, je vybavený šesťstupňovou mechanickou prevodovkou a motorom značky

IVECO. [25]
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V tabuľke č. 45 sú zaznamenané parametre autobusu SOR C 12, ktorým je možné

nahradiť súčasné využívané autobusy na linke č. 107.  

Parametre autobusu SOR C 12 

Rozmery 

Dĺžka (mm) 11 820

Šírka (mm) 2 525

Výška (mm) 2 950

Obsaditeľnosť 
Sedenie 45

Celková 82

Motor
Výkon (kW) 210

Zdvihový objem (cm3) 6 728

Tabuľka č. 45: Parametre autobusov SOR C 12 

6.1.3 Investície do autobusov SOR C 12 a MAN Lion´s Regio L

V  tabuľke  č.  46  je  zaznamenaná  výška  potrebnej  investície  do  nových

veľkokapacitných a klasických autobusov, ktorými je možné nahradiť momentálne využívané

autobusy Irisbus Ares 15M, autobusy Volvo 8700 LE a autobus Karosa C 954 E. Pri výpočte

investície sú uvažované autobusy MAN Lion´s Regio L a ich potreba 5 vozidiel a autobusy

SOR C 12 s potrebou 5  vozidiel. [24]

Investícia do nových autobusov SOR C 12,  MAN Lion´s Regio L 

Vozidlo Cena bez DPH (Kč)
Leasingové

navýšenie (%)
Cena po leasingu

(Kč)

MAN Lion´s Regio L 4 500 000,00 10,00 4 950 000,00

Potreba 5 vozidiel 22 500 000,00 24 750 000,00

SOR C 12 3 500 000,00 10,00 3 850 000,00

Potreba 5 vozidiel 17 500 000,00 19 250 000,00

INVESTÍCIA 40 000 000,00 44 000 000,00

Tabuľka č. 46: Investície do nových autobusov SOR a MAN 
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6.1.4 Návratnosť investície 

Doba  návratnosti  investície  je  dôležitým kritériom rozhodnutia  každého investora.

Dobu investície je možné vypočítať niekoľkými variantami. V základnej variante sa spravidla

definuje ako počet rokov, za ktoré sa peňažne príjmy z investície vyrovnajú počiatočnému

kapitálovému výdaju na začiatku investície. Pri bližšom rozbore definície doby návratnosti je

zrejmé, že ide o tzv.  jednoduché vyjadrenie návratnosti.  V praxi je táto forma využívaná

často.  Jej  použitie  je  možné  si  predstaviť  pre  orientačné  ocenenie  určitej  investičnej

príležitosti  prípadne  rýchlu  kontrolu  či  určitá  investičná  príležitosť  je  vôbec  reálna  v

podmienkach konkrétnej firmy. [26]

TNP = IN/CF

IN -  náklady na investíciu,

CF – ročný peňažný tok (ročný príjem),

V tabuľke č. 47 je vypočítaná doba návratnosti investície do nových autobusov značky

SOR C 12 a autobusov MAN Lion´s Regio L. Pri výpočte doby návratnosti bolo uvažované s

výškou  samotnej  investície  a  ročnými  nákladmi  na  zabezpečenie  prevádzky  v  pomere  k

ročnému  príjmu  z  investície.  Ročný  príjem  investície  je  určený  na  základe  podkladov

poskytnutých spoločnosťou. 

Doba návratností investície do autobusov SOR A MAN 

Náklady na investíciu 44 000 000,00 Kč

Ročné náklady 26 322 028,40 Kč

Ročný príjem 20 991 496,96 Kč

Doba návratnosti (roky) 3,35

Tabuľka č. 47: Doba návratnosti investície do autobusov

Doba návratnosti investície do piatich nových autobusov SOR C 12 a piatich nových

autobusov MAN Lion´s Regio L je zhruba 3 roky a 4 mesiace. Doba návratnosti odzrkadľuje

počiatočnú investíciu do spomínaných autobusov a náklady na prevádzku týchto autobusov.  
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6.1.5 Analýza nákladov pri využití navrhovaných autobusov

Nasledujúca  analýza  sa  zaoberá  zistením  priemerných  jednotkových  nákladov  na

jazdný  výkon.  V tabuľke  č.  48  sú  zaznamenané  predpokladané  fixné  náklady autobusov

MAN  Lion´s  Regio  L.  K  súčasným  trom  autobusom  bolo  pripočítaných  päť  nových

autobusov. Jednotlivé fixné náklady nových autobusov boli určené ako priemerná hodnota

súčasných  používaných  autobusov  MAN  Lion´s  Regio  L okrem odpisov  piatich  nových

vozidiel. [15]

Fixné náklady na prevádzku veľkokapacitných autobusov

Autobus
Povinné ručenie

(Kč)
Havarijné

poistenie (Kč)
Odpisy (Kč) SPOLU (Kč)

1 MAN Lion´s Regio L 11 496,00 36 444,00 510 086,38 558 026,38

2 MAN Lion´s Regio L 11 496,00 31 440,00 510 086,38 553 022,38

3 MAN Lion´s Regio L 11 496,00 38 100,00 510 086,38 559 682,38

4 MAN Lion´s Regio L 11 496,00 35 328,00 990 000,00 1 036 824,00

5 MAN Lion´s Regio L 11 496,00 35 328,00 990 000,00 1 036 824,00

6 MAN Lion´s Regio L 11 496,00 35 328,00 990 000,00 1 036 824,00

7 MAN Lion´s Regio L 11 496,00 35 328,00 990 000,00 1 036 824,00

8 MAN Lion´s Regio L 11 496,00 35 328,00 990 000,00 1 036 824,00

Fixné náklady spolu: 6 854 851,14

Tabuľka č. 48: Fixné náklady na prevádzku autobusov MAN Lion´s Regio L 

V tabuľke č. 49 sú zaznamenané predpokladané fixné náklady autobusov SOR C 12,

ktorými je možné nahradiť momentálne používané autobusy Volvo 8700 LE a autobus Karosa

C 854 E. [15]

Fixné náklady na prevádzku klasických autobusov SOR C 12

Autobus
Povinné ručenie

(Kč)
Havarijné

poistenie (Kč)
Odpisy (Kč) SPOLU (Kč)

1 SOR C 12 11 147,00 25 728,00 770 000,00 806 875

2 SOR C 12 11 147,00 25 728,00 770 000,00 806 875

3 SOR C 12 11 147,00 25 728,00 770 000,00 806 875

4 SOR C 12 11 147,00 25 728,00 770 000,00 806 875

5 SOR C 12 11 147,00 25 728,00 770 000,00 806 875

Fixné náklady spolu: 4 034 375

Tabuľka č. 49: Fixné náklady na prevádzku klasických autobusov SOR C 12
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Tabuľka č. 50 analyzuje predpokladané variabilné náklady autobusov MAN Lion´s

Regio L.  Obsahuje osem vozidiel,  z ktorých tri  vozidlá  spoločnosť v súčasnosti  využíva.

Hodnoty variabilných nákladov jednotlivých položiek boli  určené na základe priemerných

nákladov súčasných využívaných autobusov MAN Lion´s Regio L. [15]

Variabilné náklady na prevádzku veľkokapacitných autobusov  MAN (Kč)

Autobus
Náklady

PHM 
Pneu Opravy 

Osobné
náklady

Ostatné
náklady 

1 MAN Lion´ Regio L 387 940,97 23 245,00 251 519,00 370 537,14 20585,30

2 MAN Lion´ Regio L 372 817,41 23 245,00 251 519,00 370 537,14 20585,30

3 MAN Lion´ Regio L 341 310,01 23 245,00 251 519,00 370 537,14 20585,30

4 MAN Lion´ Regio L 367 398,14 23 245,00 251 519,00 370 537,14 20585,30

5 MAN Lion´ Regio L 367 398,14 23 245,00 251 519,00 370 537,14 20585,30

6 MAN Lion´ Regio L 367 398,14 23 245,00 251 519,00 370 537,14 20585,30

7 MAN Lion´ Regio L 367 398,14 23 245,00 251 519,00 370 537,14 20585,30

8 MAN Lion´ Regio L 367 398,14 23 245,00 251 519,00 370 537,14 20585,30

SPOLU 2 939 059,08 185 960,00 2 012 152,00 2 964 297,12 164 682,40

Variabilné náklady spolu: 8 266 150,60

Tabuľka č. 50: Variabilné náklady na prevádzku autobusov MAN Lion´s Regio L 

V tabuľke  č.  51  je  zaznamenaná  analýza  predpokladaných  variabilných  nákladov

autobusov SOR C 12. Priemerná spotreba autobusov bola určená na základe poskytnutých

informácií od výrobcu autobusov vo výške 25 litrov/100km. [24]

Variabilné náklady na prevádzku klasických autobusov (Kč)

Autobus
Náklady

PHM 
Pneu Opravy 

Osobné
náklady

Ostatné
náklady 

1 SOR C 12 80 308,69 12 104,00 59 264,00 370 537,14 20 585,30

2 SOR C 12 80 308,69 12 104,00 59 264,00 370 537,14 20 585,30

3 SOR C 12 80 308,69 12 104,00 59 264,00 370 537,14 20 585,30

4 SOR C 12 80 308,69 12 104,00 59 264,00 370 537,14 20 585,30

5 SOR C 12 80 308,69 12 104,00 59 264,00 370 537,14 20 585,30

SPOLU 401 543,45 60 520,00 296 320,00 1 852 685,70 102 926,50

Variabilné náklady spolu: 2 713 995,65

Tabuľka č. 51: Variabilné náklady na prevádzku autobusov SOR C 12
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V  tabuľkách  č.  52  a  č.  53   sú  zobrazené  režijné  náklady  veľkokapacitných  a

klasických autobusov na linke č. 107. 

Režijné náklady na prevádzku navrhovaných veľkokapacitných autobusov (Kč)

Autobusy Režijné náklady

1 MAN Lion´s Regio L 342 627,41

2 MAN Lion´s Regio L 342 627,41

3 MAN Lion´s Regio L 342 627,41

4 MAN Lion´s Regio L 342 627,41

5 MAN Lion´s Regio L 342 627,41

6 MAN Lion´s Regio L 342 627,41

7 MAN Lion´s Regio L 342 627,41

8 MAN Lion´s Regio L 342 627,41

Režijné náklady spolu: 2 741 019,28

Tabuľka č. 52: Režijné náklady navrhovaných veľkokapacitných autobusov

Režijné náklady na prevádzku navrhovaných klasických autobusov (Kč)

Autobusy Režijné náklady

1 SOR C 12 342 627,41

2 SOR C 12 342 627,41

3 SOR C 12 342 627,41

4 SOR C 12 342 627,41

5 SOR C 12 342 627,41

Režijné náklady spolu: 1 713 137,05

Tabuľka č. 53: Režijné náklady navrhovaných klasických autobusov

V tabuľke č. 54 sú zobrazené celkové náklady na prevádzku úsporných autobusov

značky SOR C 12 a MAN Lion´s Regio L. 

Náklady na prevádzku úsporných autobusov  (Kč)

Fixné náklady 10 889 226,14

Variabilné náklady 10 980 146,25

Režijné náklady 4 454 156,33

Spolu 26 323 528,72

Tabuľka č. 54: Celkové náklady na prevádzku úsporných autobusov
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Tabuľka č. 55 zobrazuje predpokladaný podiel jednotlivých nákladov  na celkových

nákladoch  vynaložených  na  prevádzku  linky  č.  107.  Analýza  predpokladá  s  využívaním

autobusov značky SOR C 12 a MAN Lion´s Regio L, ktorými spoločnosť môže nahradiť v

súčasnosti používané autobusy. 

Podiel jednotlivých nákladov

Druh nákladu Náklady (Kč) Podiel (%)

Náklady PHM 3 340 602,53 12,69

Pneumatiky 246 480,00 0,94

Opravy 2 308 472,00 8,77

Osobné náklady 4 816 982,82 18,30

Ostatné náklady 267 608,90 1,02

Režijné náklady 4 454 156,33 16,92

Fixné náklady 10 889 226,14 41,37

Celkové náklady 26 323 528,72 100

Tabuľka č. 55: Podiel jednotlivých nákladov navrhovaných autobusov

V tabuľke  č.  56  je  zaznamenaný  percentuálny  rozdiel  nákladov  na  spotrebu  pri

využívaní  navrhovaných  autobusov  SOR  C  12  a  MAN  Lion´s  Regio  L.  Základom  pre

porovnanie  je  výška  nákladov  na  spotrebu  PHM  a  prevádzkových  kvapalín  súčasne

využívanými veľkokapacitnými a klasickými autobusmi.

Porovnanie nákladov na PHM

Autobusy Náklady (Kč)
Podiel na celkových

nákladoch (%)

Súčasné autobusy 4 018 971,92 18,24

Navrhované autobusy 3 340 602,53 12,69

Rozdiel 678 369,39 5,55

Tabuľka č. 56: Porovnanie nákladov na PHM súčasných a navrhovaných autobusov

Tabuľka č. 57 zobrazuje celkové fixné náklady na vozový deň v prevádzke všetkých

autobusov.   Náklady  na  jeden  vozový  deň  v  prevádzke  sú  43  383,37  Kč  pre  všetky

momentálne používané autobusy. Analýza počíta 251 vozových dní v prevádzke za rok 2015. 
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Celkové fixné náklady na jeden vozový deň v prevádzke 

10 889 226,14 / 251 dní = 43 383,37 Kč

Tabuľka č. 57: Fixné náklady na jeden vozový deň v prevádzke 

 Variabilné náklady na jeden rok prevádzky autobusov sú 10 980 146,25 Kč a jazdný

výkon 486 438 km. Jazdný výkon 486 438 km je počet kilometrov za rok 2015 pripadajúci

pre  všetky autobusy  na  linke  č.  107.  Tabuľka č.  58  zaznamenáva  hodnotu  variabilných

nákladov na jazdný výkon. 

Celkové variabilné náklady na jazdný výkon za rok 2015

10 980 146,25 Kč / 486 438  km = 22,57 Kč 

Tabuľka č. 58: Variabilné náklady na ročný jazdný výkon

V tabuľke č. 59 sú zobrazené celkové režijné náklady na celkový výkon v roku 2015.

Režijné náklady predstavujú 4 454 156,33 Kč a celkový jazdný výkon za rok 2015 je 486 438

km. 

Celkové režijné náklady na jazdný výkon za rok 2015

4 454 156,33 Kč / 486 438 km = 9,16 Kč/km 

Tabuľka č. 59: Režijné náklady pripadajúce na jazdný výkon 

Tabuľka č.  60 zobrazuje priemerné jednotkové náklady na jazdný výkon. Hodnota

priemerných jednotkových nákladov na jazdných nákladov je  31,74 Kč/km

 

Priemerné jednotkové náklady na jazdný výkon 

43 383,37 Kč/ 486 438  km + 22,57 Kč/km + 9,16 Kč/km = 31,74 Kč/km 

Tabuľka č. 60: Priemerné jednotkové náklady na jazdný výkon  

Tabuľka  č.  61  zaznamenáva  celkové  vlastné  náklady  pre  denný  jazdný  výkon.

Hodnota týchto nákladov za rok 2015 je 15 439 542,12 Kč.

Celkové vlastné náklady pre denný jazdný výkon

31,74 Kč x 486 438 km = 15 439 542,12 Kč

Tabuľka č. 61: Celkové náklady navrhovaných autobusov na jazdný výkon 
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6.1.6 Úspora nákladov na PHM pri využívaní autobusov SOR

V nasledujúcej tabuľke č. 62 sú vypočítané náklady navrhovaných autobusov značky

SOR  C  12.  Výsledná  suma  nákladov  je  suma  počítaná  pre  5  navrhovaných  autobusov,

ktorými je možné nahradiť v súčasnosti využívané typy autobusov Volvo 8700 LE a Karosa C

954 E. Výsledná hodnota nákladov na PHM uvažuje náklady na pohonné hmoty vypočítané

podľa priemernej spotreby spomínaných autobusov tzn. 25 litrov/100 km a hodnotu nákladov

na prevádzkové kvapaliny v priemernej výške 2 290,36 Kč na jeden autobus za jeden rok. 

Náklady na PHM a prevádzkové kvapaliny autobusu SOR C 12 

Autobus Spotreba (l/100) Počet km (rok)
Náklady PHM

(rok/Kč)
Spolu (Kč)

SOR C 12 25,0 13 052 390 091,65 401 543,45

Tabuľka č. 62: Náklady na PHM navrhovaných klasických autobusov SOR C 12

Tabuľka  č.  63  zobrazuje  porovnanie  a  percentuálny  rozdiel  úspory  nákladov  na

spotrebu PHM a prevádzkových kvapalín využívaním autobusov značky SOR C 12.

Úspora nákladov na PHM pri využívaní autobusov SOR C 12 

Vozidlo Náklady na PHM (Kč)

Súčasné klasické autobusy 498 286,19

SOR C 12 401 543,45

Rozdiel 96 742,74

Rozdiel (%) 19,42

Tabuľka č. 63: Úspora nákladov autobusov SOR

6.1.7 Úspora nákladov využívaním autobusov MAN Lion´s Regio L

Súčasný  vozový  park  veľkokapacitných  autobusov  linky  č.  107  tvorí  87,15  %

nákladov na PHM a prevádzkové kvapaliny z celkových nákladov na PHM čo vyplýva z

tabuľky  č.  42.  V nasledujúcej  tabuľke  č.  64  je  zobrazená  analýza  nákladov  na  PHM  a

prevádzkové kvapaliny navrhovaných autobusov značky MAN Lion´s Regio L. Pri analýze

nákladov na PHM a prevádzkové kvapaliny bola uvažovaná priemerná spotreba súčasných

využívaných autobusov MAN Lion´s Regio L a k výslednej hodnote nákladov na PHM boli

pripočítané náklady na prevádzkové kvapaliny v priemernej  výške 2 290,36 Kč na jeden

autobus za rok 2015. 

52



Náklady na PHM a prevádzkové kvapaliny autobusu MAN Lion´s Regio L

Autobus Spotreba (l/100)
Počet km

(rok)
Náklady PHM

(rok/Kč)
Spolu (Kč)

MAN Lion´s Regio L 28,97 52 710 367 356,13 2 939 185,12

Tabuľka č. 64: Náklady na PHM veľkokapacitného autobusu MAN Lion´s Regio L

Tabuľka  č.  65  obsahuje  porovnanie  a  percentuálny  rozdiel  úspory  nákladov  na

spotrebu PHM a prevádzkových kvapalín využívaním autobusov značky MAN Lion´s Regio

L. 

Úspora nákladov na PHM pri využívaní autobusov MAN Lion´s Regio L 

Vozidlo Náklady na PHM (Kč)

Súčasné veľkokapacitné autobusy 3 520 685,73

MAN Lion´s Regio L 2 939 185,12

Rozdiel 581 500,61

Rozdiel (%) 16,52

Tabuľka č. 65: Úspora nákladov autobusu MAN Lion´s Regio L 

6.1.8 Vyhodnotenie analýzy nákladov na PHM úsporných autobusov

Nasledujúca  tabuľka  č.  66  zobrazuje  hodnotu  nákladov  na  spotrebu  PHM  pri

využívaní  veľkokapacitných  autobusov značky MAN Lion´s  Regio  L spolu  s  klasickými

autobusmi značky SOR C 12. 

Porovnanie nákladov na spotrebu autobusov MAN Lion´s Regio L a SOR C 12

Autobus Náklady na PHM (Kč) Počet autobusov Náklady spolu (Kč)

MAN Lion´s Regio L 367 356,13 8 2 939 185,12

SOR C 12 77 187,96 5 401 543,45

SPOLU 3 340 728,57

Tabuľka č. 66: Porovnanie nákladov na spotrebu autobusov SOR A MAN 

V tabuľke č. 67 je zaznamenaný podiel nákladov na spotrebu PHM a prevádzkových

kvapalín z celkových nákladov vynaložených na obsluhu linky č. 107. Tabuľka tiež zobrazuje

percentuálny rozdiel úspory nákladov na PHM pri využívaní autobusov MAN Lion´s Regio L

a autobusov SOR C 12. Táto úspora je vo výške 3,08 %, čo predstavuje 678 592,31 Kč. 
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Úspora nákladov na PHM využívaním autobusov MAN Lion´s Regio L a SOR C 12 

Autobusy Náklady (Kč)

Momentálne využívané autobusy 4 018 971,92

Navrhované autobusy 3 340 728,57

Celkové náklady (CN) 22 032 217,97

Podiel na CN súčasné autobusy (%) 18,24

Podiel na CN navrhované autobusy (%) 15,16

Úspora (%) 3,08

Úspora (Kč) 678 592,31

Tabuľka č. 67: Úspora nákladov využívaním úsporných autobusov

6.2 PLYNULÁ JAZDA NA TRASE LINKY Č. 107

Nasledujúce kritériá popisujú, aký vplyv na spotrebu majú geografické podmienky,

poveternostné podmienky, údržba vozidla a jazdný štýl vodiča. 

 Jazda s vozidlom v kopcovitej krajine alebo v meste s veľkým počtom zastávok 
môže zvýšiť spotrebu PHM o viac ako 50 %. 

 Jazda proti vetru v rýchlosti 10 m/s – 36 km/h môže zvýšiť spotrebu PHM o 18 %.

 Sneh alebo dažďová voda na vozovke zvyšuje valivý odpor a tým spotreba PHM 
môže narásť o 10 – 20 %. 

 Znížením rýchlosti vozidla z 90 km/h na 80 km/h sa zníži spotreba PHM o 6 %.

 Pravidelné zastávky vozidla po 10 km zvýšia spotrebu paliva približne o 35 %. 10 
zastavení a rozjazdov na 10 km zvýši spotrebu PHM o 130 %

 V prípade zanedbania údržby vozidla, nie je vykonávaný pravidelný servis vozidla 

môže sa spotreba PHM zvýšiť až o 10. [27]  

Na základe analýzy autobusovej  linky č.  67,  ktorej  geografický profil  je  obdobný

geografickému profilu linky č. 107 boli stanovené priemerné počty zastavení na jednotlivých

prekážkach linky č. 107. Na linke č.  67 bolo realizovaných 15 jázd a počty zastavení na

jednotlivých prekážkach boli prepočítané zodpovedajúcemu počtu obmedzení na trase linky

č.  107  v  priebehu  jedného  roka.  Nasledujúca  tabuľka  č.  68  zobrazuje  počet  prekážok

štandardnej trasy linky č. 107 tzn. Brno – Rousínov – Vyškov, počet teoretických prekážok,
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ktoré  tvoria  možné  obmedzenia  jazdy  a  počet  skutočných  zastavení  na  jednotlivých

prekážkach. Tabuľky č. 69 a č.70 zobrazujú úseky linky č. 107, úsek Brno – Rousínov a úsek

Rousínov – Vyškov ich teoretický počet prekážok a skutočný počet zastavení. [28]  

Štandardná trasa linky č. 107, Brno – Rousínov – Vyškov 

Prekážka Počet teoretických prekážok Počet skutočných zastavení

Prechod pre chodcov 35 1

Svetelná križovatka 12 7

Križovatka 6 4

Okružná križovatka 3 3

Zastávka 8 8

Zastávka na znamenie 3 6

Celkom 67 29

Celkom (%) 100 43

Tabuľka č. 68: Počet prekážok na štandardnej trase linky č. 107

Úsek trasy linky č. 107, Brno – Rousínov  

Prekážka Počet teoretických prekážok Počet skutočných zastavení

Prechod pre chodcov 18 1

Svetelná križovatka 9 5

Križovatka 4 3

Okružná križovatka 2 2

Zastávka 3 2

Zastávka na znamenie 0 0

Celkom 36 13

Celkom (%) 100 36

Tabuľka č. 69: Počet prekážok na úseku trasy linky č. 107
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Úsek trasy linky č. 107, Rousínov  - Vyškov 

Prekážka Počet obmedzení Počet skutočných zastavení

Prechod pre chodcov 17 1

Svetelná križovatka 3 2

Križovatka 2 2

Okružná križovatka 1 1

Zastávka 5 5

Zastávka na znamenie 3 6

Celkom 31 17

Celkom (%) 100 55

Tabuľka č. 70: Počet prekážok na úseku trasy linky č. 107

Nasledujúca tabuľka č. 71 zobrazuje priemerný počet zastavení autobusu na linke č.

107  a  jej  úsekoch  z  uskutočnených  15  meraní.  Ako  vyplýva  z  textu  v  kapitole  6.2,  10

zastavení a rozjazdov na 10 kilometrov zvýši spotrebu vozidla o 130 %. [27]  

Priemerný počet zastavení na linke č. 107 a jej úsekoch z 15 meraní

Trasa Počet kilometrov (km) Počet zastavení

Brno – Rousínov - Vyškov 35 29

Brno - Rousínov 23 13

Rousínov – Vyškov 12 17

Tabuľka č. 71:  Priemerný počet zastavení na trase linky č. 107

Na základe porovnania autobusových liniek č. 67 a č. 107, ktorých geografický profil

je obdobný bolo zistené, že skutočný počet zastavení na linke č. 107 z uskutočnených 15

meraní je 29 krát čo predstavuje 43 % z celkového počtu 67 obmedzení. Z porovnania je tak

možné konštatovať, že počet skutočných zastavení na linke č. 107 nemá významný vplyv na

spotrebu PHM. 
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6.2.1 Faktory ovplyvňujúce spotrebu Pohonných hmot 

„Vodič  môže  dodržiavaním  jednoduchých  pravidiel  prispieť  k zníženiu  spotreby

vozidla a obmedzeniu škôd na životnom prostredí. 

 Počas státia vozidla zbytočne nepridávať plyn.

 Pri studenom motore nezaťažovať vozidlo na maximálny výkon.

 Neprechádzať  dlhšie  úseky  v režime  maximálnych  alebo  minimálnych

otáčkach. 

 Vyvarovať  sa  prudkým  zrýchleniam  a opakovanému  brzdeniu  s následným

zrýchlením.

 Čo najskôr zaradiť najvyšší rýchlostný stupeň.

 Používať vetranie a klimatizáciu pre dosiahnutie požadovaných podmienok vo

vnútri vozidla.

 Spotreba paliva je nižšia pokiaľ sa plyn pridáva plynule.

 Jazdiť pokiaľ možno tak, aby sa motor udržoval v úspornom režime otáčok. Za

týchto  podmienok  sa  dosahuje  najlepší  pomer  medzi  výkonom

a spotrebou, znižujú sa škodlivé emisie a hlučnosť motora.

 Starostlivosť o pravidelnú údržbu a opravy predpísané výrobcom.“ [29]  

6.3 ŠKOLENIE VODIČOV ZA ÚČELOM ÚSPORNEJ JAZDY

Jednou z možností, ako ušetriť náklady na spotrebu PHM, opravy a údržbu autobusov

je školenie vodičov za účelom úspornej jazdy. V súčasnosti existuje množstvo organizácií,

ktoré zabezpečujú školenie vodičov, respektíve realizujú kurzy úspornej jazdy. Spoločnosť si

tak môže objednať výučbu úspornej jazdy a tak realizovať školenie na konkrétnej trase linky

č. 107.  Absolvovaním školenia úspornej jazdy nekončí snaha znížiť náklady na PHM, opravy

a  údržbu  vozidiel.  Dôležitou  podmienkou  je  zavedenie  systému  kontroly  a  hodnotenia

jazdného štýlu jednotlivých vodičov. 

Zavedením  systému  Echotrack  spoločnosť  dokáže  kontrolovať  a  hodnotiť  určité

kritéria, ktoré prispievajú k zabezpečeniu nižších nákladov na spotrebu PHM a nákladov na

opravy a údržbu autobusov. Výsledkom diplomovej práce je snaha o elimináciu spomínaných

nákladov. Údaje sú získané na základe podkladov poskytnutých spoločnosťou. [30]  
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6.3.1 Školenie vodičov v ČSAD Uherské Hradiště

Spoločnosť ČSAD Uherské Hradiště začala realizovať od roku 2009 školenie vodičov

na úspornú jazdu. Náklady na spotrebu PHM dosiahli úsporu o zhruba 5 %. 

„Se školením o ekonomické jízdě jsem začal v roce 2009. Reakce některých řidičů

nebyly zrovna přívětivé, ale někteří se o tuto problematiku začali zajímat. Z roku na rok nám

šla spotřeba na autobusové dopravě skokově o skoro 5 % dolů. Další rok jsem zavedl finanční

motivaci za úsporu a šlo to o dalších skoro 5 % dolů, protože už to nebylo jen „pro dobrý

pocit z práce“, ale měli z toho něco za snahu. Školení zabralo cca 8 sobot mého volného

času, další čas zabralo stanovení norem a nyní je to už jenom sledování a vyhodnocování

spotřeby, výpočet úspor, vstupní školení nově příchozích řidičů (aby měli stejné podmínky),

při změně tras změny norem, což tvoří cca polovinu mojí pracovní náplně, takže se dá říct, že

úspory mnohonásobně převyšují náklady s tím spojené. Určitě je to cesta, jak uspořit náklady

nejen na PHM, ale i opotřebení vozidla a také učinit jízdu plynulejší a tedy pro cestující

příjemnější,  než  jízda  brzda-plyn.  Hospodárná jízda  je  defenzivní,  tedy  plynulejší  a  také

bezpečnější. Navíc je pak rozdíl v odměně mezi řidiči, kteří u práce přemýšlejí a mezi těmi, co

na to kašlou.“ [31]  

6.3.2 Systém Echotrack

Echotrack je systém satelitnej identifikácie, ktorý slúži na riadenie dopravy v reálnom

čase. Jednou z jeho výhod je zníženie nákladov na prevádzku vozidiel.  Nízke náklady na

spotrebu PHM sú kľúčovým parametrom pri zaistení určitej konkurenčnej výhody na trhu. 

V diplomovej práci je navrhnuté komplexné riešenie kontroly spotreby PHM spojené

so  systémom odmeny za  úspornú jazdu.  Kontrolou  kritérií  opísaných v  tabuľke  č.  72  je

možné  sledovať  štýl  jazdy vodiča  v  konkrétnom autobuse.  Automatickým vyhodnotením

kritéria pomocou systému Echotrack sú tak pre kontrolného pracovníka okamžite k dispozícií

hodnoty odpovedajúce o jeho štýle jazdy. Stanovením podmienok jazdného štýlu sú namerané

hodnoty automaticky porovnávané a kontrolný pracovník má k dispozícií súhrnný report štýlu

jazdy vodiča. Na základe zistených kladných hodnôt je tak vodičovi pripočítaná odmena za

úspornú  jazdu.  Systém  nastavenia  odmeny  je  v  réžii  konkrétnej  spoločnosti.  Z  údajov

získaných zo systému Echotrack,  je  možné kontrolovať jazdný štýl  vodiča a  tak nastaviť

hodnotiaci respektíve motivačný prístup zo strany spoločnosti. Motivačný prístup k úspornej
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jazde  vodičov  je  zabezpečený  formou  finančnej  odmeny  za  úspornú  jazdu.  Z  údajov

získaných zo systému  Echotrack a programu na vyhodnotenie sú tak každému vodičovi za

určité obdobie priraďované body za jednotlivé hodnotiace kritéria.  Na základe priradených

bodov je tak každému vodičovi vypočítaná príslušná odmena za jeho štýl jazdy. Obstaraním

zariadení  systému  Echotrack  do  jednotlivých  vozidiel  spoločnosť  môže  analyzovať,

vyhodnotiť  a  následne  určiť  hodnoty  jednotlivých  kritérií.  [30]  Náklady  na  obstaranie

systému Echotrack pre jedno vozidlo sú individuálne. Ich výška je v priemere 30 000 Kč. 

Kritéria systému hodnotenia

Kritérium Popis kritéria Hodnota

Voľnobeh
Percento voľnobehu vzhľadom k behu motoru 
vozidla

Nižšie je
lepšie

Voľný dojazd 
Percento voľného dojazdu vzhľadom k celkovej 
prejdenej vzdialenosti

Vyššie je
lepšie 

Tempomat
Priemerná spotreba pri použití tempomatu vzhľadom 
k celkovej priemernej spotrebe vozidla

Nižšie je
lepšie

Najvyšší prevodový
stupeň

Priemerná spotreba pri zaradení najvyššieho 
prevodového stupňa 

Nižšie je
lepšie 

Prekročenie
optimálnych otáčok

motora

Percento spotreby paliva pri prekročení optimálnych 
otáčok motora 

Nižšie je
lepšie

Tabuľka č. 72: Kritéria systému EchoTrack

6.3.3 Proces hodnotenia vodičov

Celý  proces  hodnotenia  vodičov  je  realizovaný  pomocou  systému  Echotrack  a

programu MS Excel. Podmienkou hodnotenia pomocou navrhnutého systému je, aby každý

vodič na linke č. 107 počas jedného mesiaca jazdil na celom úseku trasy. Keďže linku č. 107

tvoria okrem štandardnej trasy Brno – Rousínov – Vyškov aj čiastočné trasy Brno – Rousínov

a Rousínov – Vyškov je dôležité vytvoriť správny jazdný režim, aby bolo možné za sledované

obdobie vyhodnotiť vždy celý štandardný úsek trasy. Systém Echotrack umožňuje vyhodnotiť

stanovené kritéria za užívateľom zadané obdobie. Ide o funkciu s názvom „Súhrnný report

Drive  Q,“  ktorá  vygeneruje  tabuľku  v  programe  MS  Excel.  Súhrnná  správa  vozidla  za

účelom hodnotenia  vodiča  za  určité  užívateľom stanovené  obdobie  podáva  informáciu  o

hodnotách jednotlivých kritérií, pomocou ktorých je možné zabezpečiť úsporu PHM a úsporu

nákladov  na  opravy.  Systém  Echotrack  v  programe  MS  Excel  vygeneruje  tabuľku  s

príslušnými hodnotami kritérií za vybrané obdobie. Hodnoty kritérií systém  vyhodnotí  ako
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časový údaj s názvom riadku „Hodiny,“ ako údaj s konkrétnym počtom kilometrov, riadok s

názvom „Kilometre,“ ako údaj hodnotiaci celkovú spotrebu vozidla, riadok s názvom „Litre“

a  priemernú  spotrebu  vozidla,  riadok  s  názvom „l/100  km.“  Tabuľka  vygenerovaná

systémom Echotrack je zobrazená na obrázku č. 9. 

Za pomoci nastavených funkcií v programe MS Excel je súhrnná správa skopírovaná

do pripravenej  šablóny v novom programe MS Excel.  Šablóna programu je zobrazená na

obrázku č. 10. Skopírovanie vygenerovanej súhrnnej správy do šablóny programu MS Excel

je  nevyhnutné  z  dôvodu  nastavenia  potrebných  funkcií  potrebných  pre  vyhodnotenie

požadovaných kritérií.

6.3.4 Hodnotenie na základe kritérií

Stanovenie  maximálnych  hodnôt  jednotlivých  kritérií  bolo  realizované  na  základe

zistenia výškového profilu štandardnej trasy linky č. 107 tzn. Brno – Rousínov – Vyškov.

Výškový profil bol stanovený pomocou softvéru Google Earth. Stanovenie výškového profilu

pomocou spomínaného softvéru Google Earth bolo realizované v dvoch častiach. Prvá časť
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Obrázok č. 9: Súhrnný report Drive Q [37]

Obrázok č. 10: Súhrnný report z programu MS Excel [38]



spočívala  v zistení  výškového profilu  medzi  mestami  Brno a  Rousínov.  Druhá časť  bola

pokračovaním trasy v  smere  Rousínov a  Vyškov.  Úsek trasy bol  rozdelený na  dve časti,

pretože v spomínanom počítačovom programe nebolo možné vymodelovať presný úsek trasy

zodpovedajúci skutočnosti.

Pri stanovení hodnôt jednotlivých kritérií sú dôležitým parametrom úseky stúpania,

klesania a rovný úsek vozovky. Nasledujúce obrázky č. 11 a č. 12 popisujú výškový profil

trasy v spomínaných úsekoch Brno – Rousínov a Rousínov – Vyškov.   

Pri  zisťovaní  výškového profilu  štandardnej  trasy linky č.  107 bola  celková trasa

rozdelená na dva úseky. Prvý úsek tvorí časť trasy v smere Brno – Rousínov. Druhý úsek

tvorí  zvyšná  časť  trasy  v smere  Rousínov  –  Vyškov.  Výškový  profil  trasy  bol  zistený

pomocou programu Google Earth. 

6.3.5 Úseky stúpania na trase linky č. 107

Nasledujúce  tabuľky č  73  a  č.  74   zobrazujú  počty  a  dĺžku  jednotlivých  úsekov

stúpania na trase Brno – Rousínov – Vyškov.
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Obrázok č. 11: Výškový profil úseku trasy Brno – Rousínov

 

Obrázok č. 12: Výškový profil úseku trasy Rousínov - Vyškov



Úseky stúpania na trase Brno - Rousínov

Počet úsekov Dĺžka úseku stúpania (km)

1 3,4

2 0,86

3 0,6

4 0,8

5 0,9

6 0,5

7 0,6

Spolu 7,66

Tabuľka č. 73: Úseky stúpania na trase Brno – Rousínov

Úseky stúpania na trase Rousínov - Vyškov

Počet úsekov Dĺžka úseku stúpania (km)

1 0,62

2 0,44

3 1,69

4 0,54

5 0,5

Spolu 3,79

Tabuľka č. 74: Úseky stúpania na trase Brno - Rousínov

Nasledujúca tabuľka č. 75 zobrazuje celkové hodnoty povrchu štandardnej trasy linky

č. 107. Celková hodnota povrchov trasy v opačnom smere Vyškov – Rousínov – Brno bola

určená analogicky. Tzn. úseky stúpania v smere Brno – Rousínov – Vyškov sú v opačnom

smere úseky klesania.
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Celkové vzdialenosti úsekov stúpania a klesania na štandardnej trase linky č. 107

Trasa Profil trasy Vzdialenosť (km)

Brno – Rousínov - Vyškov
Stúpanie 11,45

Klesanie 13,59

Rovný povrch 9,96

Vyškov – Rousínov – Brno
Stúpanie  13,59

Klesanie 11,45

Rovný povrch 10,96

Tabuľka č. 75: Celkové vzdialenosti jednotlivých úsekov na trase linky č. 107

Nasledujúca tabuľka č. 76 zobrazuje celkové hodnoty stúpania, klesania a rovného

povrchu na štandardnej trase linky č. 107 v oboch smeroch. 

Dĺžky úsekov na spiatočnej trase Brno – Rousínov – Vyškov

Úsek Počet kilometrov Podiel (%)

Celková spiatočná trasa 71 100

Stúpanie 25,04 35,27

Klesanie 25,04 35,27

Rovný povrch 20,92 29,46

Tabuľka č. 76: Dĺžky jednotlivých úsekov na celej trase linky č. 107

6.3.6 Stanovenie parametrov jednotlivých kritérií  

Nasledujúca  tabuľka  č.  77  zobrazuje  jednotlivé  parametre,  ktoré  majú  podiel  na

celkovej  hodnote  daného  kritéria.  Kritériá  voľnobeh,  prekročenie  otáčok  motora  a

prekročenie rýchlosti sa nevzťahujú k výškovému profilu. Spoločnosť môže stanoviť určitú

mieru tolerancie prekročenia tohto kritéria. 
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Parametre jednotlivých kritérií 

Kritérium Parameter

Tempomat Stúpanie + Rovný povrch

Voľný dojazd Klesanie

Voľnobeh  - 

Prekročenie otáčok motora -

Najvyšší prevodový stupeň Klesanie

Prekročenie rýchlosti -

Tabuľka č. 77: Dĺžky jednotlivých úsekov na celej trase linky č. 107

Po vygenerovaní súhrnnej správy zo systému Echotrack a jej následným skopírovaním

do  šablóny programu  MS Excel  začína  proces  hodnotenia  vodiča  za  sledované  obdobie.

Zadaním  ostatných  vstupných  hodnôt,  ktorými  sú  výber  registračnej  značky  vozidla  z

vytvorenej  databázy,  výber  príslušnej  linky,  ktorá  bude  hodnotená,  výber  sledovaného

obdobia  z  databázy,  ktorý  je  potrebný  pre  porovnanie  stanovenej  normovanej  spotreby

vozidla  a  skutočnej  spotreby.  Na  základe  údajov  z  tankovacej  karty  vodiča  je  manuálne

zadaný počet litrov PHM za sledované obdobie a počet hodín nezávislého kúrenia. 

6.3.7 Vyhodnotenie spotrebovaných PHM za sledované obdobie

Systém  Echotrack  hodnotí  spotrebu  vozidla  na  základe  paliva  dodávaného  do

príslušných valcov motora. Hodnota spotrebovaných pohonných hmôt za sledované obdobie

preto nezahŕňa spotrebované pohonné hmoty počas prevádzky nezávislého kúrenia vozidla.

Predpokladom pre  vyhodnotenie  spotreby pohonných  hmôt  nezávislým kúrením je  počet

hodín prevádzky nezávislého kúrenia a množstvo paliva spotrebovaného za jednu hodinu. Pri

stanovení  celkovej  spotreby autobusov bolo uvažovaných 0,4 litra  PHM za  jednu hodinu

prevádzky nezávislého kúrenia. 

6.3.8 Stanovenie hodnôt kritérií

Na základe výškového profilu trasy linky č. 107 smere. Brno – Rousínov – Vyškov

boli  stanovené  úseky  stúpania,  klesania  a  úsek  rovného  povrchu  trasy.  Percentuálnym

podielom týchto úsekov boli jednotlivým kritériám stanovené maximálne hodnoty, ktoré je
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možné dosiahnuť defenzívnou jazdou.  Pri dosiahnutí určitej hodnoty percenta konkrétneho

kritéria je tak vodičovi priradený určitý počet bodov, ktorých súčet vypovedá o pridelenej

odmene za úspornú jazdu. Vodič na trase autobusovej linky č. 107 je nútený zastavovať na

zastávkach  pre  nástup  a  výstup  cestujúcich,  spomaliť  vozidlo  v  dôsledku  vzniku

neočakávaných skutočnosti (dopravná nehoda, kolóna a iné obmedzenia na trase). Vzhľadom

k týmto skutočnostiam sú tak kritéria tempomat, voľný dojazd a najvyšší prevodový stupeň

hodnotené podľa nasledujúcich tabuliek  č. 78, č. 79 a č. 80.

Tabuľka  č.  78  popisuje  kritérium  tempomat  a  jemu  priradené  body  na  základe

úspornej jazdy vodiča. Na základe výškového profilu bolo stanovené maximálne dosiahnutie

jazdy s tempomatom 64 % trasy na úsekoch stúpania a rovnom povrchu. 

Tempomat – stúpanie a rovný povrch

Percentuálne vyjadrenie (%) Body 

64,00 10

32,00 8

16,00 4

8,00 2

4,00 0

Tabuľka č. 78: Využívanie tempomatu

Nasledujúca tabuľka č. 79 popisuje kritérium voľný dojazd a jemu priradené body na

základe  úspornej  jazdy vodiča.  Na základe  výškového profilu  bolo  stanovené maximálne

dosiahnutie jazdy štýlom voľného dojazdu 35 % trasy na úsekoch klesania na trase linky č.

107.

Voľný dojazd – klesanie 

Percentuálne vyjadrenie (%) Body 

35,00 10

17,50 8

8,75 4

4,40 2

2,20 0

Tabuľka č. 79: Voľný dojazd
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Nasledujúca  tabuľka  č.  80  popisuje  kritérium  najvyšší  prevodový  stupeň  a  jemu

priradené  body  na  základe  úspornej  jazdy  vodiča.  Na  základe  výškového  profilu  bol

stanovený  maximálny  rozsah  jazdy  na  najvyššom prevodovom  stupni  35  % na  úsekoch

klesania na trase linky č. 107. 

Najvyšší prevodový stupeň

Percentuálne vyjadrenie (%) Body 

35,00 10

17,50 8

8,75 4

4,40 2

2,2 0

Tabuľka č. 80: Najvyšší prevodový stupeň

V  nasledujúcej  tabuľke  č.  81   sú  zobrazené  ostatné  kritériá,  ktorých  nastavenie

nesúvisí s výškovým profilom trasy linky č. 107. Týmto kritériám boli priradené určité miery

tolerancie. Spomínané kritéria sú hodnotené z dôvodu eliminácie zvýšenej spotreby PHM. 

Ostatné kritéria

Kritérium Percentuálne vyjadrenie (%) Body

Voľnobeh
0,00 10

1,00 0

Prekročenie otáčok motora
(nad 3000 ot./min)

0,00 10

2,00 0

Prekročenie rýchlosti 0,00 10

1,00 0

Tabuľka č. 81: Percentá a body ostatných kritérií

6.3.9 Hodnotenie vodičov 

Obrázok č.  13 je  zobrazením systému hodnotenia vodičov v programe MS Excel.

Bunky svetlomodrej  farby umožňujú  zadávať  hodnoty manuálne.  V bunke  Výber  ŠPZ je

možné z databázy vybrať registračnú značku  vozidla ktoré sa bude hodnotiť. Bunka Výber
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linky umožňuje vybrať požadovanú linku, na ktorej vodič jazdil. V bunke Sledované obdobie

je možné zvoliť príslušný mesiac hodnotenia spolu s požadovaným vozidlom. Táto bunka

slúži pre porovnanie normovanej spotreby so skutočnou spotrebou. V bunkách  Tankovacej

karty vodiča   je možné zadať množstvo natankovanýh PHM za sledované obdobie a počet

hodín prevádzky nezávislého kúrenia. V bunke Tankovanie/spotrebované  je možné porovnať

pomer PHM, ktoré boli natankované a skutočné spálené vozidlom pri jazde v sledovanom

období.

Nasledujúci obrázok č.  14 zobrazuje pomer PHM, ktoré boli  natankované s PHM,

ktoré boli spotrebované pri jazde vozidla na linke č. 107 a pri použití nezávislého kúrenia. 

Základom  pre  stanovenie  pomeru  sú  hodnoty  zaznamenané  systémom  Echotrack.  Z

uvedených hodnôt je možné vyčítať krádež PHM tým, že hodnoty v jednotlivých mesiacoch

budú  dosahovať  vysokú  mieru  odchýlky.  Prakticky to  znamená,  že  počet  natankovaných

litrov PHM z údajov zo záznamu o tankovaní paliva je vyšší ako počet  spotrebovaných litrov

PHM pri jazde vozidla a prevádzkovaní nezávislého kúrenia. 
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Obrázok č. 13: Systém hodnotenia v programe MS Excel [38]



Graf č. 1 zobrazuje hodnoty z predchádzajúcej tabuľky, umožňuje tak kontrolnému

pracovníkovi  prehľadné  zobrazenie  jednotlivých  údajov.  Farebne  odlíšené  stĺpce  grafu

predstavujú jednotlivé mesiace v priebehu roka.  

Nasledujúci obrázok č.15 zobrazuje výslednú správu hodnotenia vodiča v programe

MS Excel. Výsledná správa popisuje zistené hodnoty kritérií systémom Echotrack, priradené

body za  dosiahnuté hodnoty konkrétneho kritéria a výšku odmeny za úspornú jazdu. Okrem

hodnôt a bodov jednotlivých kritérií správa zobrazuje aj meno konkrétneho vodiča, vozidlo a

sledované obdobie. 
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Obrázok č. 14: Pomer natankovaných a spotrebovaných litrov PHM [38]

 

Graf č. 1: Prehľad spotreby PHM [38]
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Obrázok č. 15: Hodnotenie vodiča z programu MS Excel [38]



ZÁVER

Diplomová práca sa vo svojej podstate zaoberá komplexnou analýzou nákladov na

prevádzku linky č. 107 s dôrazom na náklady na PHM. Súčasťou tejto analýzy je porovnanie

spotreby PHM momentálne využívaných autobusov zabezpečujúcich obsluhu linky č. 107 a

navrhovaných úsporných autobusov značky MAN Lion´s Regio L a SOR C 12. Ďalej sa práca

zaoberá analýzou teoretických prekážok na trase linky č. 107, porovnaniu a vyhodnoteniu

skutočného  počtu  zastavení  autobusu  na  jednotlivých  prekážkach  taktiež  s  dôrazom  na

spotrebu PHM. Tretím opatrením eliminácie nákladov na PHM na vybranej autobusovej linke

je školenie defenzívnej jazdy a návrh systému udržateľnosti, kontroly a hodnotenia jazdného

štýlu vodičov. 

Z  uskutočnenej  analýzy  vyplýva,  že  náklady  na  PHM  pri  súčasných  autobusoch

obsluhujúcich linku č. 107 dosahujú 18,24 % z celkových nákladov. Výška nákladov na PHM

úsporných autobusov, ktoré boli v diplomovej práci navrhnuté tvorí 12,69 % z celkových

nákladov.  Rozdiel v nákladoch na spotrebu je tak 5,55 % čo predstavuje úsporu 678 369,39

Kč. Na základe porovnania spotreby PHM súčasných klasických autobusov značky Volvo

8700 LE a Karosa C 954 E s úspornými klasickými autobusmi značky SOR C 12 je možné

dosiahnuť úsporu 19,42 % čo v peňažnom vyjadrení predstavuje úsporu 96 742,74 Kč/rok.

Porovnaní súčasných veľkokapacitných autobusov Irisbus Aresa 15M a MAN Lion´s Regio L

s navrhovaným modelom náhrady vozidiel Irisbus Ares 15M vozidlami MAN Lion´s Regio L

je možné dosiahnuť úsporu 16,52 % čo predstavuje 581 500,61 Kč/rok. Náhradou všetkých

súčasných  klasických  autobusov  úspornými  autobusmi  značky  SOR  12  C  a  náhradou

veľkokapacitných autobusov Irisbus Ares 15M  úspornými autobusmi MAN Lion´s Regio L

je možné znížiť náklady na jazdný výkon zo súčasnej sumy 33,87 Kč/km na 31,74 Kč/km. Vo

výberovom riadení vyhlásenom Juhomoravským krajom na obsluhu autobusových liniek je

dôležitým kritériom cena za jeden kilometer.  Preto dosiahnutá úspora nákladov na jazdný

výkon je pre vybranú autobusovú spoločnosť výhodou. 

Analýzou teoretického počtu prekážok plynulej jazdy bolo zistených 67 obmedzení na

trase  v  smere  Brno  –  Rousínov  –  Vyškov.  Tieto  obmedzenia  sú  tvorené  prechodmi  pre

chodcov, svetelnými a okružnými križovatkami, križovatkami bez svetelných signalizačných

zariadení a zastávkami. Porovnaním s autobusovou linkou č. 67, na ktorej boli realizované

merania  skutočného  počtu  zastavení  autobusu  na  jednotlivých  prekážkach  a  ktorej

geografický profil je porovnateľný s geografickým profilom linky č. 107 bolo zistené, že z
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uskutočneného počtu 15 jázd, autobus na štandardnej trase linky č. 107 vplyvom obmedzení

zastaví  29 krát.  Na základe uskutočnenej  analýzy je tak možné konštatovať,  že skutočný

počet zastavení autobusu na štandardnej trase linky č. 107 významne neovplyvňuje spotrebu

autobusu. 

Tretím opatrením zaisťujúcim elimináciu nákladov na PHM je školenie vodičov za

účelom defenzívnej jazdy, návrh systému kontroly, udržateľnosti a hodnotenia jazdného štýlu

vodičov.  Súčasťou  zavedenia  tretieho  opatrenia  je  analýza  výškového  povrchu  trasy

štandardnej linky č. 107. Hodnotenie vodičov je tak stanovené na základe vybraných kritérií

ako sú tempomat, voľný dojazd, voľnobeh, najvyšší prevodový stupeň, prekročenie otáčok

motora,  prekročenie  najvyššej  povolenej  rýchlosti  a  ich  stanovených  hodnôt  zistených  z

analýzy výškového profilu.  Všetky tieto  kritéria  majú vplyv  na  spotrebu PHM. Možnosť

sledovať  a   hodnotiť  jednotlivé  kritéria  na  štandardnej  trase  linky č.  107 ponúka systém

Echotrack. Podmienkou hodnotenia je tzv. „uzatvorený okruh“  to znamená, že každý vodič v

priebehu  sledovaného  obdobia  musí  mať  rozložené  spoje  tak,  aby  bolo  možné  vybrané

kritéria hodnotiť ako štandardnú trasu linky č. 107 tzn. Brno – Rousínov – Vyškov a späť.

Odporúčaným opatrením pre vybranú autobusovú spoločnosť je školenie vodičov za

účelom defenzívnej jazdy a zavedenie systému kontroly a hodnotenia jazdného štýlu vodičov.

Toto opatrenie nevyžaduje vynaložiť tak vysoké náklady na obstaranie ako v prípade náhrady

súčasných autobusov úspornými autobusmi. Navyše systém Echotrack je možné využívať aj

v prípade ak sa spoločnosť rozhodne investovať do úsporných vozidiel. Využívanie systému

Echotrack v praxi znamená, že dispečer vybranej autobusovej spoločnosti má prehľad, kde sa

vozidla nachádzajú, prehľad o počte prejdených kilometrov za sledované obdobie, prehľad o

spotrebe PHM. Za pomoci  navrhnutého systému hodnotenia v programe MS Excel  môže

hodnotiť jazdný štýl vodičov na základe vybraných kritérií, čím je zabezpečená udržateľnosť

školenia defenzívnej jazdy a eliminácia nákladov na spotrebu PHM. 
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