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Abstrakt  

Tato diplomová práce analyzuje a vyhodnocuje provozní náklady autobusové linky č. 

67 Dopravního podniku města Brna. První část se zabývá historií a současným stavem 

Dopravního podniku města Brna a autobusové dopravy. Druhá část se věnuje autobusové 

lince č. 67. Poslední část se zabývá provozními náklady a ukazateli, které ovlivňují spotřebu 

pohonných hmot.  

Abstract 

This diploma thesis analysis and evaluates operating costs of the bus line no. 67 

provided by the Brno transport company. The first part deals with history and current status of 

the Brno Transport Company and bus transport. The second part describes bus line no. 67. 

The last part deals with operating costs and indicators that affect fuel consumption.  
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ÚVOD 

Autobusová doprava je obecně nejrozšířenějším druhem veřejné dopravy z  hlediska 

rozsahu sítě. Doplňuje železniční dopravu, navazuje na ni a pomáhá s dopravní dostupností 

v okolních obcích.  

Důležitým mezníkem byl vynález spalovacího motoru na benzín a vznětového neboli 

dieselového motoru v letech 1883 a 1897. V roce 1899 se uplatnil první omnibus se 

spalovacím motorem v Londýně v pravidelné dopravě. Takový dopravní prostředek měl 

přívlastek automobilní, ale po čase ho přejmenovali na autobus. První autobus pro naši zemi 

vyrobila v roce 1906 firma Laurin and Klement, který byl vyroben pro vojenskou správu, a ta 

ho pak pronajímala pro dopravu pošty. 

 První městská linka vznikla v roce 1908 v Praze, ale dlouho nevydržela, protože její 

rozvoj přerušila válečná událost. Další pokus o provozování autobusové městské dopravy byl 

až v roce 1925 v Praze, Teplicích (1929) a v roce 1930 i v Brně. Následující roky pak tento 

druh dopravy vznikal v dalších městech.  

Důležitým rokem pro rozvoj MHD v Brně byl rok 1919, kdy k městu byly připojeny 

předměstské části, což byla podstatná role pro budování městské dopravy v Brně. Bylo 

připojeno celkem 23 předměstských částí, jednalo se o obce Slatina, Tuřany, Bohunice, 

Černovice, Jundrov, Komárov, Komín, Obřany, Přízřenice, Medlánky, Řečkovice, 

Žabovřesky, Židenice, Maloměřice, Starý i Nový Lískovec, Brněnské Ivanovice, Horní a 

Dolní Heršpice, Kohoutovice, Kamenný mlýn, Juliánov a města Královo Pole a Husovice. [1] 
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1  DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA BRNA 

Městská hromadná doprava v Brně je zajišťována prostřednictvím Dopravního 

podniku města Brna (dále jen DPMB) v rámci integrovaného dopravního systému 

Jihomoravského kraje (dále jen IDS JMK). Patří sem tramvajová, autobusová, trolejbusová, 

vlaková i vodní doprava. [2] 

1.1 HISTORIE SPOLEČNOSTI 

Dopravní podnik města Brna, který dnes provozuje autobusovou, trolejbusovou a 

tramvajovou dopravu měl několik předchůdců. V letech 1869 až 1881 dopravní podnik 

provozoval městskou hromadnou dopravu v podobě koněspřežné dráhy provozovanou 

Brněnskou dopravní společností pro osobní a nákladní dopravu, která byla třetí po Vídni a 

Budapešti. První trať vedla ze zastávky Kiosk (dnes Moravské náměstí) do stanice Kartouz 

(dnes Semilasso). Na dráze jezdilo 6 vozů v rozmezí 15 minut. Koněspřežná dráha byla 

provozována do roku 1881, kdy byla ukončena kvůli finanční ztrátovosti.  

V letech 1884 až 1899 byla zavedena parní pouliční dráha společností Brněnská parní 

tramvaj. Po zavedení elektrického proudu pro osobní dopravu se parní provoz využíval pro 

nákladní dopravu. 

Přímým předchůdcem dnešní dopravní společnosti je Společnost brněnských 

elektrických pouličních drah, která začala s provozem pouliční dráhy s elektrickým pohonem. 

Jednalo se o rakouskou společnost. Provoz byl zahájen v roce 1900, kdy ve vozovně 

parkovala 4 tažná vozidla a 12 vlečných vozů. 

V roce 1918 se v Brně rozvinula kolejová elektrická dráha a začaly se rozšiřovat 

tramvajové linky. K tramvajové dopravě se od roku 1930 připojila autobusová doprava, která 

vydržela až do 2. světové války. Po konci 2. světové války, se autobusová doprava musela od 

základu vybudovat znovu. V roce 1949 byl zahájen provoz trolejbusové dopravy, o jejíž 

zavedení se pokoušeli už za první republiky. 
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Název Dopravní podnik města Brna vznikl v roce 1951. Vozový park k 31. 12. 2013 

tvoří 312 tramvají, 152 trolejbusů, 301 autobusů. Celkem vozový park obsahuje 765 

dopravních prostředků. [4] 

1.2 SOUČASNOST SPOLEČNOSTI  

Dopravní podnik v Brně je státní společnost se sídlem v Brně, Hlinky 151. Celý 

obchodní název je Dopravní podnik města Brna a. s. Byl založen v roce 1998 jako akciová 

společnost statutárním městem Brnem.  

Předmětem podnikání společnosti jsou tramvajové dráhy provozované na území města 

Brna a obce Modřice, trolejbusové dráhy provozované na území města Brna a obce Šlapanice, 

autobusové dráhy, vnitrozemská vodní doprava provozována na Brněnské přehradě, 

provozování autoškoly, opravy pracovních strojů, silničních vozidel a ostatních dopravních 

prostředků. [3] 

V následujících tabulkách jsou zobrazeny informace o linkách, které jezdí ve městě 

Brno. Mezi ukazatele jsou zařazeny druh dopravy, počet linek, délka tratě, počet vozů a počet 

přepravovaných osob v MHD. Data uvedená v tabulkách jsou k datu 31. 12. 2013. 

Tabulka č. 1 – Počet a délka linek Dopravního podniku města Brna [3] 

DRUH LINKY POČET LINEK DÉLKA LINEK [km] 

autobusová doprava 51 548 

trolejbusová doprava 13 107,6 

tramvajová doprava 11 70,2 

celkem 75 725,8 
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Tabulka č. 2 – Počet vozů a přepravované osoby MHD [3] 

DRUH LINKY POČET VOZŮ [ks] PŘEPRAVENÉ OSOBY MHD [tis. osob] 

autobusová doprava 301 113 153 

trolejbusová doprava 152 43 740 

tramvajová doprava 312 194 391 

celkem 765 351 284 

 

Brněnská doprava je proslulá i nočními linkami, nebo jak ji nazývají obyvatelé Brna 

„rozjezdy”, a je zajištěna autobusovými linkami č. N89 až N99. DPMB provozuje celkem 11 

nočních linek. Noční autobusová doprava nahrazuje denní dopravu všech linek od tramvajové 

až po trolejbusovou. Noční linky jezdí od 23 hodiny až po 5 hodinu. Výchozím místem všech 

linek je zastávka Hlavní nádraží, odkud jezdí spoje dvakrát do hodiny, tzn. v 23:00, 23:30, 

0:00, 0:30, 1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00, 3:30, 4:00, 4:30, 5:00 hodin. Tyto linky jsou 

provozovány v pracovních dnech i ve dnech pracovního volna. [8] 

Brno má celkem 1 497 zastávek, ve kterých jsou započítané i zastávky, které se 

nacházejí mimo území města Brna např. Kuřim, Lelekovice, apod. [6] 

V posledních letech se výrazně rozvíjí nová organizace provozu městské a 

meziměstské dopravy. IDS JMK je rozdělen do malých tarifních zón, které jsou označeny 

trojmístnými čísly. První číslice určuje směr od Brna, tzn., že č. 1 označuje Brno (zóna 100 a 

101), č. 2 sever až severovýchod Brna (zóna 225 Adamov), č. 3 označuje sever až 

severozápad Brna (310 Kuřím), č. 4 označuje západ až jihozápad Brna (447 Ivančice), č. 5 

označuje jih Brna (510 Modříce), č. 6 označuje jihovýchod Brna (647 Kučerov), č. 7 východ 

Brna (740 Vyškov), č. 8 okolí Znojma a č. 9 okolí Hodonína.  Celkem IDS JMK má 156 

tarifních zón. [6] 
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1.3 ŘÍZENÍ VOZOVÉHO PARKU 

Správa vozového parku má za úkol zabezpečovat efektivnost provozu dopravních 

prostředků, které dopravní podnik města Brna provozuje. Firma používá ke kontrole provozu 

kromě ostatních systémů program Řídicí a informační systém brněnské městské hromadné 

dopravy (dále jen RIS). Dopravní podnik má díky systému přehled o všech vozidlech, 

zaměstnancích a na základě tohoto počítačového programu hodnotí jejich práci. Výhodou je 

také to, že pokud si cestující stěžují na zpoždění dopravního prostředku nebo že nepřijel 

na zastávku vůbec, tak díky systému lze zjistit, jestli tomu tak opravdu bylo či nikoli.  

Program je určen k řízení a okamžitému rozpoznání změny v provozu městské 

hromadné dopravy a zároveň odstraňuje odchylky v provozu. Používá ho dispečer, který se 

rozhoduje dle objektivních, nezkreslených a skutečných informací. Řídicí a informační 

systém slouží k zajištění hospodárnosti, bezpečnosti, kvality a kultury dopravy. Funguje na 

základě datové radiové sítě, která umožňuje trvalé spojení dispečinku a vozidel MHD. 

Všechna vozidla automaticky předávají provozní údaje na dispečink v intervalu 

cca 20 sekund. Mezi provozní údaje patří fyzická poloha vozidla dle GPS, čas podle jízdního 

řádu a další provozní údaje. Data o provozu vozidel si může dispečer zobrazit buď jako obraz 

na digitální mapě, kde se fyzická poloha zobrazuje v reálném měřítku, a vozidla mají barevné 

visačky, které informují o základních provozních údajích daného vozidla, nebo se data vedou 

v tabulce vozidel pro jednotlivou linku. Na obrázku č. 1 můžeme vidět žlutou a červenou 

visačku vozidel, tyto barvy představují okamžitou odchylku od jízdního řádu. Visačky mohou 

být žluté, červené nebo zelené barvy. Zelená visačka znamená odjezd dopravního prostředku 

ze zastávky v povolené toleranci, žlutá upozorňuje na zpoždění vozidla a červená visačka 

oznamuje na dřívější odjezd od zastávky. [9] 
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Obrázek 1 – Řídící a informační systém [9] 

 

Díky RIS má městská hromadná doprava v Brně ozvučení vozidel, tzn., že informuje 

cestující o názvech zastávek, sděluje důležité informace, např. číslo zóny, upozorňuje na 

kapesní zloděje neboli kapsáře, apod. Mimo jiné umožňuje vozidlům na křižovatkách se 

světelnou signalizací dokonalejší zvýhodnění. Funguje to tak, že zpožděné vozidlo odešle 

pomocí rádiové datové sítě žádost o přednost z předem stanoveného místa, dále data o 

zpoždění a o trase průjezdu dopravního prostředku křižovatkou obdrží řadič semaforu a 

následně vozidlo oznamuje zdařilý průjezd křižovatkou. Toto zařízení se snaží zefektivnit 

časovou průjezdnost světelnou křižovatkou, která napomáhá dodržování jízdního řádu 

městské hromadné dopravy v Brně. [9] 
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2  AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 

2.1 HISTORICKÝ  VÝVOJ  AUTOBUSOVÝCH  LINEK  DO 

SOUČASNOSTI  

První autobusová linka byla označena jako linka A, která vedla přes Lažanské náměstí, 

Lesnickou, ulici Bednářskou (dnes Jugoslávská), do Štefánikové čtvrti. Její provoz byl 

zahájen 2. května 1930. V tom samém roce začaly fungovat linky B, až S. Linky v roce 1941 

jezdily pouze v pracovních dnech a na základě častých změn pracovní doby v továrnách se 

měnil i jízdní řád. 

Řízení provozu uvedených linek a časté změny jízdních řádů si v té době již vyžádalo 

zavedení novinky do MHD, tj. zřízení dispečinku. Umožňovalo to přímé spojení s jednotlivou 

tratí a tím mohl dispečer pohotově reagovat a řešit poruchy na trati. Další novinkou v dopravě 

bylo zavedení dopravy bez průvodčího, což znamenalo změnu tratí tak, aby nebyly žádné 

přestupy. V roce 1951 byla linka „A" pro nedostatek cestujících zrušena a linky „B" až „S" se 

začaly označovat linkovým číslem. V polovině 60. let byly zavedeny noční spoje městské 

hromadné dopravy. Na noční dopravu byly nasazeny všechny dopravní prostředky, tzn. 

trolejbusy, autobusy i tramvaje. Některé noční linky byly zároveň nočními i denními spoji až 

do roku 1995. V roce 1978 bylo postaveno ústřední autobusové nádraží ČSAD v blízkosti 

ulice Zvonařka. [10] 

Autobusová linka č. 67 byla zavedena 3. 10. 1965. Tehdy trasa vedla přes Žabovřesky, 

Chládkova – Černá pole, nám. SNP (ulice Minská, Tábor, Leninova (dnes Kounicova), 

Konečného náměstí, Úvozem, tř. Obránců míru (dnes ulice Údolní a Joštova), náměstí Rudé 

armády (dnes Moravské náměstí), Lidická a Drobného. Během období 1965 až 2001 byla 

linka několikrát změněna. V roce 1970 byla linka označována jako linka č. 67A, ale v roce 

1975 bylo toto označení linky zrušeno. O rok později byla linka prodloužena ze Žabovřesk do 

sídliště Jundrov. Po provedené reorganizaci dopravy, která se uskutečnila v roce 1995, byla 

linka vedena ulicemi Jana Babáka, Tábor, Domažlická, Reissigova, Sportovní, nám. 28. října 

a Koliště na Ústřední autobusové nádraží Zvonařka. V tomtéž roce musela být linka ukončena 

velkou smyčkou ve směru od Jundrova ulicemi Dornych, Plotní, Zvonařka do Trnité a zpět 

ulicí Úzkou z důvodu zastavení nájmu na plochách autobusového nádraží. V roce 2001 byla 
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prodloužena ze zastávky Zvonařky do Shopping parku Avion, který se nachází za dálnicí D1. 

[1] 

První okružní linky v Brně vznikly v roce 1990 a byly označeny čísly 84 a 44. Krátce 

nato byl zahájen provoz dvou speciálních linek v roce 1992 pro tělesně postižené cestující. Na 

těchto linkách jezdily speciálně upravené autobusy značky Karosa, vybaveny zvedací 

plošinou.  V roce 1995 byla provedena reorganizace městské hromadné dopravy v Brně, což 

znamenalo vznik nových přestupních uzlů a zrušení autobusových linek do centra. 

V 90. letech se v Brně začala stavět první nákupní centra či hypermarkety. Proto se dopravní 

podnik musel přizpůsobit a zavedl různé spoje k těmto stavbám. Od roku 1998 do Olympie 

v Modřících či do Avionu začali jezdit cestující bezplatnou linkou, kterou zavedl soukromý 

dopravce. 

V lednu 2004 byly zrušeny poslední tramvajové noční spoje a noční dopravu zcela 

ovládly autobusy, které se začaly označovat písmenem „N“. V tom samém roce se autobusy, 

trolejbusy a tramvaje staly součástí Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje 

(IDS JMK), a proto některé autobusové linky byly zkrácené a naopak některé byly 

prodlouženy za hranice Brna. [11] 

 

2.2 VOZOVÝ PARK 

V současné době DPMB používá v provozu 16 typů (viz přehled dále) autobusů a stále 

zařazuje nové, které podporují zvýšení efektivnosti provozu. V roce 2013 má dopravní podnik 

pro autobusovou dopravu 2 vozovny: vozovna Slatina a vozovna Medlánky.  

Před zahájením autobusové dopravy v Brně bylo pro její provoz pořízeno 14 malých 

dopravních prostředků typů Fram E18 a Škoda 505 NR. Během 2. Světové války byly tyto 

autobusy buď úplně zrušeny, nebo přestavěny na autokary. První typ autobusu, který zahájil 

sjednocení vozového parku v celém Československu, byl vůz Škoda 706 RO a v letech 1950 

až 1957 se dodával i do Brna. Jeho nástupcem pak byl vůz Škoda RTO. Vůz DPMB zakoupil 

v roce 1958 a tento typ pak v Brně dojezdil do roku 1982. Firma Karosa začala po vozech 

RTO masově vyrábět vozy Karosa ŠM 11, které tvořily dlouhou dobu základ vozového parku 
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všech dopravních podniků v Československu, a jezdily po Brně do roku 1988. Během roku 

1980 byly nakupovány také kloubové autobusy typu Ikarus 280, maďarské výroby. Poslední 

vůz tohoto typu byl vyřazen v roce 2001. Další typy autobusů, které byly významné buď 

objemem dodávek, či jiným aspektem jsou Karosa řady 700 a Karosa řady 900. [1] 

V současné době v autobusové dopravě dopravní podnik v Brně rozlišuje různé typy 

vozidel: autobusy standardní (délka 12 m), dlouhé (délka 15 m) a kloubové (délka 18 m). 

Mezi sólo autobusy jsou zařazeny Karosa B731, Karosa B732, Karosa B931, Karosa 951, 

City bus 12M, Citelis 12M, Mave - Fiat, Stratos, SOR NBG 12, CIBUS ENA MAXI MV 54A 

a Crossway Low Entry. Mezi kloubové autobusy patří Karosa B741, Karosa B941, Karosa 

B961, Citelis 18M a Solaris Urbino 18. [12] 

2.2.1 Stáří vozového parku 

Z Grafu č. 1 je zřejmé, že se průměrné stáří autobusových vozů ve vozovém parku 

během 5 let zvětšoval. Stáří vozového parku – autobusových vozů je rozděleno dle trakcí. 

Tato statistika zahrnuje jenom vozy, které jsou zařazované do osobní dopravy a údaje jsou 

stanovené každý rok k 31. prosinci. Stáří vozů by nemělo vzrůst o více než 1 rok meziročně. 

[13] 

                       Graf č. 1 – Průměrné stáří vozového parku 2009 – 2013 [13] 

 

 

 

 

 

 

 

Z výročních zpráv je zřejmé že během 4 let dopravní podnik nekoupil žádné nové 

vozy typu Citelis a City bus, proto průměrné stáří vozového parku autobusů se stále zvyšuje. 

Stáří autobusů má vliv na spotřebu pohonných hmot.  
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3  AUTOBUSOVÁ LINKA Č. 67 

Linka 67 spojuje městskou část Brno – Jundrov, Brno – Komín, Brno – Královo pole, 

Brno – střed, Brno – Komárov a Brno – jih. Projíždí zónami 100 a 101.  

V současné době autobus jezdí trasu z Jundrova do Avionu, Shopping park přes 

zastávky Optátova, Optátova, Vozovna Komín, Hlavní, Štursova, Rosického náměstí, Přívrat, 

Záhřebská, Skácelova, Slovanské náměstí, Charvatská, Štefánikova, Reissigova, Nákupní 

centrum Královo Pole, Sportovní, Zimní stadion, Schodová, Náměstí 28. října, Malinovského 

náměstí, Hlavní nádraží, Úzká, Zvonařka, Svatopetrská, Komárov, Hněvkovského, 

Electroworld, Ikea, a Dolní Heršpice (AVION). 

 Z Avionu, Shopping park do Jundrova jezdí přes zastávky Ikea, Electroworld, 

Hněvkovského, Sazenice, Komárov, Svatopetrská, Zvonařka, Úzká, Hlavní nádraží, 

Malinovského náměstí, Náměstí 28. října, Schodová, Zimní stadion, Sportovní, Nákupní 

centrum Královo Pole, Reissigova, Štefánikova, Charvatská, Slovanské náměstí, Slovanské 

náměstí, Skácelova, Záhřebská, Přívrat, Rosického náměstí, Štursova, Hlavní, Vozovna 

Komín, Optátova a Nálepkova. [15] 

Tabulka č. 3 - Trasa v dnešní době Avion Shopping Park – Jundrov [15] 

Zastávky Zóny 
Délka trasy 

[m] 

Avion Shopping Park 101 0 

Ikea 101 400 

Electroworld (z) 101 900 

Hněvkovského (z) 101 2996 

Sazenice (z) 101 3551 

Komárov (z) 101 4044 

Svatopetrská (z) 100 4607 

Zvonařka 100 5345 

Úzká 100 5565 

Hlavní nádraží 100 5965 

Malinovského náměstí 100 6449 

Náměstí 28. října (o) 100 7649 

Schodová (o) 100 8260 

Zimní stadion 100 8552 

Sportovní (o) 100 8987 
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NC Královo Pole 100 10069 

Reissigova (o) 100 10369 

Štefánikova 100 10745 

Charvatská (o) 100 11613 

Slovanské náměstí (o) 101 12013 

Slovanské náměstí (o) 101 12268 

Skácelova 101 12648 

Záhřebská (o) 101 13172 

Přívrat 101 13635 

Rosického náměstí (o) 101 14238 

Štursova (z) 101 14538 

Hlavní (z) 101 14908 

Vozovna Komín (o) 101 15208 

Optátova 101 15937 

Nálepkova 101 16225 

Jundrov 101 16634 

 

Některé autobusové spoje končí na zastávce Zvonařka nebo Hlavní nádraží a jiné na 

zastávce Nákupní centrum Královo Pole nezastavují.  

Na trase z Avionu Shopping Park do Jundrova je 31 zastávek, z toho 7 zastávek na 

celodenní znamení a 10 zastávek na znamení od 20 do 5 hodiny.  

Zastávky na celodenní znamení jsou označené písmenem (z) a zastávky na znamení od 

20 do 5 hodin mají písmeno (o). U zastávek, kde není napsané ani písmeno (z) ani (o) musí 

řidič vždy zastavit. [15] 

Tabulka č. 4 - Trasa v dnešní době  Jundrov - Avion Shopping Park [6] 

Zastávky Zóna Délka trasy [m] 

Jundrov 101 0 

Optátova 101 596 

Optátova 101 713 

Vozovna Komín (o) 101 1416 

Hlavní (z) 101 1692 

Štursova (z) 101 2048 

Rosického náměstí (o) 101 2348 

Přívrat 101 2848 

Záhřebská (o) 101 3340 

Skácelova 101 3866 
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Slovanské náměstí (o) 101 4216 

Charvatská (o) 100 4628 

Štefánikova 100 5525 

NC Královo Pole 100 6180 

Reissigova (o) 100 6545 

Sportovní (o) 100 7002 

Zimní stadion 100 7400 

Schodová (o) 100 7720 

Náměstí 28. října (o) 100 8227 

Malinovského náměstí 100 9427 

Hlavní nádraží 100 9855 

Úzká 100 10185 

Zvonařka 100 10735 

Svatopetrská (z) 100 11530 

Komárov 101 12397 

Hněvkovského (z) 101 13073 

Electroworld (z) 101 15274 

Ikea 101 15774 

Avion Shopping Park 101 16174 

 

Na trase z Jundrova do Avionu Shopping Park je 29 zastávek, z toho 5 zastávek na 

celodenní znamení, 9 zastávek na znamení od 20 do 5 hodin. [15] 

Rozdíl na této trase je také v tom, že zastávka Komárov je ve směru na Avion bez 

znamení a směr na Jundrov je na znamení. Tento rozdíl je z důvodu vytěžování cestujícími. 

Zastávka Komárov na znamení (směr Jundrov) je vytěžována cestujícími podstatně méně než 

zastávka Komárov bez znamení (směr Avion). Zastávka Komárov na znamení je proto, že 

cestující si velmi často volí na přestup zastávku, která je následující čili zastávku 

Svatopetrskou, příp. zastávku Zvonařku. Naopak zastávka Komárov bez znamení se využívá 

více, protože ji lidé využívají na přestup na tramvaj či autobusy, které pokračují mimo 

centrum Brna např. (Újezd, Avion, Tuřany, Chrlice apod.) [6] 

Tabulka č. 5 – Další trasy na lince č. 67[6] 

Další trasy na lince č. 67 Délka trasy [m] 

Jundrov - Hlavní nádraží 9 855 

Jundrov - Zvonařka  10 735 

Avion - Skácelova 12 648 
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Vůz na lince č. 67, který vyjíždí ze zastávky Jundrov po 23. hodině končí trasu na 

zastávce Hlavní nádraží. Celková délka trasy z Jundrova na Hlavní nádraží je 9 855 m (viz. 

Tabulka č. 5). Mezi 6 až 19 hodinou v průměru 3 za hodinu jezdí dopravní prostředek pouze 

po zastávku Zvonařka. Celková délka trasy z Jundrova na Zvonařku je 10 735 m (viz. Tabulka 

č. 5). Po 23. hodině autobus končí trasu z Avionu na zastávce Skácelova. Délka této trasy je 

12 648 m (viz. Tabulka č. 5). [6] 

 

3.1 CHARAKTER TRASY 

Trasa má celkem cca 16,634 kilometrů. Jízdní doba je v průměru cca 50 minut, ale z 

hlediska denní doby to nemusí být vždy stejné. Někdy může mít řidič zpoždění z důvodu 

vysoké hustoty provozu na silnici, jezdí na čas nebo trasu zajede za kratší časovou dobu, 

protože nezastavuje po 20 hodině na všech zastávkách. Nadmořská výška zastávek linky č. 67 

se pohybuje v rozmezí 224 – 288 metrů nad mořem.  

Tabulka č. 6  - Charakter trasy linky č. 67 

ÚDAJE O TRASE LINKY Č. 67 

celková délka trasy 16,634 km 

jízdní doba cca 50 min. 

stoupavost linky tam i zpět 0,49% 

celkový počet zastávek (směr Avion) 29 

celkový počet zastávek (směr Jundrov) 31 

celkový počet překážek (směr Avion) 72 

celkvoý počet překážek (směr Jundrov) 84 

 

Dle grafu autobusová linka č. 67 se pohybuje od Avionu k Úzké po rovině cca 225 

nadmořské výšce, od Úzké až po zastávku Skácelova jede do kopce a nadmořská výška je 

v rozmezí 226 až 288. Od zastávky Skácelova je cesta z kopce, až po zastávku Rosického 

náměstí, kdy nadmořská výška je 288 až 250. Z Rosického náměstí ke Štursově je trasa 

do kopce a nadmořská výška 250 až 259.  Od Štursovy k zastávce Optátova je trasa opět 

z kopce a nadmořské výšce 259 až 240. Od zastávky Optátova až po konečnou zastávku 

Jundrov je cesta do kopce a v nadmořské výšce v rozmezí 240 až 254. (viz Graf č. 2) [6] 
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Graf č. 2 – Nadmořská výška zastávek linky č. 67 [6] 

 

Z grafu č. 2 vyplývá, že trasa linky č. 67 ze zastávky Avion do zastávky Úzká je spíše 

rovinatá, od zastávky Úzká po zastávku Záhřebská trasa spíše stoupá.  Ze zastávky Záhřebská 

po zastávku Optátova trasa klesá a od zastávky Optátova po Jundrov je opět stoupání terénu. 

Toto převýšení ovlivňuje spotřebu pohonných hmot. Stoupavost linky má největší podíl na 

trase, který je 48 %. Rovinatý terén na trase má podíl ve výši 29 % a podíl poklesu trasy má 

23 %.  

3.1.1 Průběh trasy linky č. 67 z Avionu do Jundrova 

Popis trasy je zaměřen nejen na vzdálenosti mezi zastávkami, ale velmi detailně jsou 

popsány případná omezení jízdy na trase, jako je např. přechod přes silnice, křižovatka, 

světelná signalizace, zpomalovací prahy atd. 

Trasa linky č. 67 začíná na zastávce Avion Shopping Park, která se nachází v městské 

části Brna Brno – Dolní Heršpice. Zastávka je po pravé straně blíž k obchodnímu centru 

Avion u obchodního domu Tesco a dalších obchodů. Po ujetí 400 metrů vůz zastavuje u 

zastávky Ikea. Než k této zastávce dorazí, čekají ho na cestě 4 přechody pro chodce a 3 

zpomalovací prahy. Další zastávkou je Electroworld, která je vzdálená od zastávky Ikea 500 

metrů a je na celodenní znamení. Během cesty projede vůz 4 přechody pro chodce a 2 
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zpomalovací prahy. V Avionu Shopping Park jede autobus rychlosti cca 5 až 10 km/h. Dále 

pokračuje na zastávku Hněvkovského, která je na celodenní znamení. Na trase pojede přes 

kruhový objezd, kde odbočí prvním výjezdem na most, kterým se dostane na dálnici D2 směr 

Brno centrum. Po dálnici D2 jede cca 80 km/h ale po pár metrech musí zpomalit na 60 km/h, 

protože přijíždí na silnici I/41. Po cestě míjí světelnou křižovatku, kterou projede v přímém 

směru, pojede po ulici Hněvkovského a tam se nachází také světelná křižovatka s přechodem 

pro chodce, až dojede k zastávce Hněvkovského, která je vzdálená 2 096 metrů od zastávky 

Electroworld. Ze zastávky Hněvkovského ujede vůz 555 metrů k zastávce Sazenice, což je 

zastávka na celodenní znamení.  V tomto úseku míjí 2 přechody pro chodce bez světelné 

signalizace a 1 křižovatku se světelnou signalizací a přechodem. Autobus dále pokračuje po 

ulici Hněvkovského. Ujede 493 metrů a dojede k zastávce Komárov. Ve směru na Jundrov je 

zastávka Komárov na celodenní znamení. Mezi zastávkami Hněvkovského a Komárov je 

světelná křižovatka s přechodem, kde autobus pokračuje v rovném směru. Po pár metrech 

naráží na další světelnou křižovatku, která je tentokrát bez přechodu. Pokračuje ve směru 

ulice Svatopetrská, což je přímý směr. Zastávka Komárov je poslední zastávka v zóně 101. 

Potom dopravní prostředek pokračuje v zóně 100 až po zastávku Charvatská. 

Pak pokračuje k zastávce Svatopetrská. Úsek k této zastávce měří zhruba 563 metrů, 

kde vůz míjí světelnou křižovatku s přechodem, kde odbočí doprava, což je směr ulice 

Dornych. V ulici Dornych se nachází koleje k tramvaji, které musí autobus přejet. Odtud 

ujede dalších 738 metrů, přejede přes světelnou křižovatku se dvěma přechody, a pokračuje 

jízdu v přímém směru až k zastávce Zvonařka. Mezi zastávkami Zvonařka a Úzká není žádné 

omezení jízdy a vzdálenost mezi nimi je 220 metrů. Po dalších 400 metrech se dostane 

na zastávku Hlavní nádraží, ke které dojede přes dvě světelné křižovatky s přechody. Na první 

světelné křižovatce pojede pořád rovně a na další světelné křižovatce odbočí vlevo, podjede 

železniční most a dostane se k zastávce Hlavní nádraží. Následující zastávkou je Malinovské 

náměstí. Od Hlavního nádraží je ve vzdálenosti 484 metrů. Dopravní prostředek vyjede ze 

zastávky s opatrností na přecházející chodce na přechodu, který je bez signalizace nebo 

na křižovatce, která je rovněž bez signalizace a musí dát přednost vozidlům či tramvajím co 

přijíždí zleva ze zastávky Hlavní nádraží, kde mají zastávku pouze tramvaje. Vůz potom 

odbočí doprava na ulici Benešova. Po pár metrech míjíme další přechod pro chodce a 

zatáčíme vlevo ve směru ulice Divadelní a Rooseveltova až k zastávce Malinovského náměstí, 

kde musí jet po kolejích pro tramvaj. Jakmile odjede ze zastávky, hned míjí přechod pro 
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chodce. Než dojede k první světelné křižovatce, přejede další 3 přechody bez světelné 

signalizace. Na světelné křižovatce odbočí doprava a bude pokračovat směr další křižovatka 

se světelnou signalizací. Vůz pojede v přímém směru po ulici Milady Horákové, kde projede 

třetí křižovatku se světelnou signalizací. V tomto případě odbočí doleva a dojede na zastávku 

nám. 28. října, která je vzdálená od zastávky Malinovského náměstí 1 200 metrů a je na 

znamení od 20 hodiny do 5 hodin. Poté autobus pokračuje v jízdě na zastávku Schodová, 

která je také na znamení od 20 hodiny do 5 hodiny. Mezi zastávkami nám. 28. října a 

Schodová je vzdálenost 611 metrů a po trase projede dvěma světelnými křižovatkami a třemi 

přechody. Cesta vede ulicí Drobného. Zastávky Schodová a Zimní stadion jsou od sebe 

vzdáleny 292 metrů a mezi nimi se nachází dva přechody bez světelné signalizace. Řidič dále 

pokračuje na zastávku Sportovní přes světelnou křižovatku, kterou projede v přímém směru 

na ulici Sportovní. Těsně před zastávkou Sportovní se nachází ještě jedna světelná křižovatka, 

kde pojede vůz rovněž přímo. Zastávka, která je od zastávky Zimní stadion vzdálená 435 

metrů se nachází vpravo od silnice, je zastávkou kde cestující mohou dát znamení k zastavení 

od 20 hodiny po 5 hodinu.  Autobus po ujetí 1 082 metrů se dostane na zastávku Nákupní 

centrum Královo Pole. Vůz k nákupnímu centru projede světelnou křižovatkou, na které 

odbočí vpravo, přejede přes vlakové koleje, které už dlouho nejsou v provozu, odbočí vlevo, 

kde se dostane na tzv. smyčku, kterou projede a vrátí se zpátky k cestě, která vede 

z obchodního centra, odbočí vpravo, přejde přes přechod a dostane se k zastávce NC Královo 

Pole. Z NC Královo Pole trasa pokračuje k zastávce Reissigova, kde cestující zastavují 

autobus na znamení od 20 hodiny do 5 hodiny. Mezi zastávkami je jedna světelná křižovatka, 

kterou projede v přímém směru k ulici Reissigova a vzdálenost mezi nimi je 300 metrů. 

Následující zastávkou je zastávka Štefánikova, která je od zastávky Reissigova 376 metrů. 

Jediným omezením mezi zastávkami je světelná křižovatka, na které bude pokračovat 

v přímém směru. Po dalších 868 metrech se nachází zastávka Charvatská, na kterou se vůz 

dostane přes světelnou křižovatku nacházející se na ulici Domažlická, kde odbočí vpravo 

směr ulice Chodská. Dále projede ulici Charvatskou, kde projede přes tři přechody bez 

světelného signálu a po 400 metrech dojede na zastávku Slovanské náměstí.  Od zastávky 

Slovanské náměstí se autobus opět pohybuje v zóně 101.  

Po 255 metrech opět dojede na zastávku Slovanské náměstí. Musí objet Slovanské 

náměstí, ale nejprve dává přednost na křižovatce bez světelného signálu, pak odbočí směrem 

doprava, protože doleva by jel v protisměru, přejede přechod pro chodce a odbočí doleva a 
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dojede na zastávku Slovanské náměstí. Odtud pojede rovně, přejede přes přechod pro chodce, 

odbočí doleva a následně při první odbočce doprava směr ulice Skácelova. Na ulici Skácelova 

se nachází dvě omezení v jízdě a to přechod pro chodce bez světelné signalizace a křižovatka 

se světelnou signalizaci až dojede k zastávce Skácelova. Od zastávky Slovanské náměstí je 

zastávka 380 metrů. Zastávky Slovanské náměstí, Slovanské náměstí, Charvatská, Záhřebská 

a Rosického náměstí jsou na znamení od 20 hodiny do 5 hodiny. Ze zastávky Skácelova 

pojede po ulici Královopolská, kde jsou dvě světelné křižovatky, až dojede k zastávce 

Záhřebská, která se nachází hned za druhou křižovatkou v přímém směru. Vzdálenost mezi 

zastávkami je 524 metrů. 

Obrázek 2 – Mapa linky č. 67 [26] 

 

Vůz pokračuje po ulici Královopolská k další zastávce Přívrat. Mezi zastávkami 

Záhřebská a Přívrat není žádné jízdní omezení, tzn. žádný přechod pro chodce nebo 

křižovatka světelná či bez signalizace a jsou ve vzdálenosti 463 metrů. Dopravní prostředek 

jede stále ve stejném směru, čili v přímém směru, a jede po ulici Královopolská, kde míjí 
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jednu světelnou křižovatku, dva přechody a při třetí odbočce zahne doprava na zastávku 

Rosického náměstí. Zastávka se nachází 603 metrů od zastávky Přívrat. Trasa pokračuje ve 

směru na ulici Štursova, kde je jeden přechod pro chodce, a pak křižovatka bez světelné 

signalizace. Dále pokračuje v přímém směru ulicí Štursova a přejede ještě jeden přechod a 

dojede na zastávku Štursova, která je od zastávky Rosického náměstí 300 metrů. Dále trasa 

pokračuje po ulici Hlavní, po které dojede ke kruhovému objezdu, kde se také nacházejí 

přechody pro chodce. Vůz odbočuje na třetím výjezdu na kruhovém objezdu a dojede 

k zastávce Hlavní. Zastávky Štursova a Hlavní jsou zastávky na celodenní znamení a jsou od 

sebe 370 metrů. Následuje zastávka Vozovna Komín, která je přestupním místem pro 

cestující, kde mohou sejít po levé straně cesty po schodech a dostanou se na tramvajovou 

zastávku, kde jezdí linky č. 1, 3 a 11 nebo mohou na zastávce přestoupit na autobusové linky 

č. 44 nebo 84.  

Vzdálenost mezi zastávkami Hlavní a Vozovna Komín je 300 metrů a nemají mezi 

sebou žádné omezení v jízdě. Ze zastávky Vozovna Komín vůz projede přes přechod pro 

chodce, přes který se dostane na most, jenž vede přes ulici Kníničská na ulici Veslařskou, kde 

je přejede přes most a dva přechody pro chodce, odbočí doprava, kde přejede další přechod a 

zastaví na zastávce Optátova. Zastávka Optátova se nachází 729 metrů od zastávky Vozovna 

Komín a je umístěna v městské části Jundrov. Ze zastávky Optátova dojede na křižovatku, 

kde odbočí vlevo a pokračuje po ulici Nálepkova, ujede cca 200 metrů a odbočí doprava na 

ulici Lelkova, kde je zastávka Nálepkova, která je od Optátově cca 288 metrů. Nakonec ujede 

409 metrů ulicí Lelkova, přejede přes přechod, dá přednost v jízdě a dojede na zastávku 

Jundrov. V Jundrově je omezená rychlost na 30 km/h.  

3.1.2 Průběh trasy linky č. 67 z Jundrova do Avionu 

Zpáteční cesta linky č. 67 se liší v městské části Brno – Jundrov, protože je tam 

převážně jednosměrný provoz. Když jede autobus směrem Jundrov, projíždí ulicemi 

Veslařská, Nálepková a Lelkova do zastávky Jundrov. Pokud jede směr Avion Shopping 

Park, potom vůz projíždí ulicemi Optátova a Veslařská.  Další rozdíl linky je v počtu 

zastávek. Ve směru na Jundrov je 31 zastávek ale směr Avion Shopping Park pouze 29. Je to 

způsobeno tím, že na trase Jundrov – Avion není zastávka Nálepkova a Sazenice. 
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Ze zastávky Jundrov až zastávka Optátova není omezení jízdy, jako je např. přechod 

přes silnice, křižovatka, světelná signalizace, zpomalovací prahy atd. na silnici a vzdálenost 

mezi zastávkami je 596 metrů. Mezi zastávkami Optátova a Optátova jsou 2 přechody a jedna 

křižovatka bez světelné signalizace. Vzdálenost mezi nimi je 117 metrů.  

3.2 AUTOBUSY NA LINCE 67 

Nejčastějším typem vozu na autobusové lince je Citelis 12M cca ze 73 %. Další typ 

vozů, který je vypraven na trase linky č. 67 je City bus 12M. 

3.2.1 CITELIS 12M 

Na trase z Avionu do Jundrova a zpět je nejčastěji vypravován autobus Citelis 12M, 

vybaven dieselovým motorem Cursor 180kW. Motor je umístěn napříč v zadní části vozu. 

Jedná se o vertikální řadový šestiválec. Točivý moment je přenášen od spalovacího motoru ke 

kolům autobusu přes úhlový převod. [6] Zdvihový objem je 7 790 cm
3
, maximální výkon 

motoru činní 180 kW při 1 850 ot/min. Motor odpovídá normě EURO 4. [18] 

Citelis 12M je převážně vybaven automatickou převodovku od výrobce VOITH nebo 

ZF. Ovládání je 6 tlačítkovým, 5 tlačítkovým nebo 3 tlačítkovým voličem. [6]  

 

Obrázek 3 – Citelis 12M  

Autobus Citelis 12M měří na šířku 2 500 mm a délku 11 900 mm.  Jeho maximální 

rychlost je 70 km/h a může převážet až 100 osob. [12] Jedná se o nízkopodlažní třídveřový 

autobus, který vyrábí firma Irisbus Iveco. Vyrábí se v dvojím provedení. V sólovém (Citelis 

12M) nebo kloubovém provedení (Citelis 18M).  
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Citelis 12M má 2 nádrže. Jednu na naftu druhou na AdBlue. Do palivové nádrže lze 

nalít nálevovým hrdlem 250 nebo 300 litrů nafty a do nádrže AdBlue lze nalít až 60 litrů. [16] 

Technické údaje autobusu Citelis 12M jsou zobrazeny v tabulce č. 7 a pohonné jednotky 

v tabulce č. 8. 

Tabulka č. 7 -  Technické údaje Citelis 12M [18] 

TECHNICKÉ ÚDAJE CITELIS 12M 

délka šířka výška 

11 900 mm 2 500 mm 3 055 mm 

obsaditelnost nejvyšší rychlost provozní hmotnost 

100 osob 

(32 míst k sezení + 68 míst k státní) 
70 km/h 11 200 kg 

celková hmotnost 
celková max. hmotnost 

na přední nápravu 

celková max. hmotnost 

na zadní nápravu 

18 000 kg 6 500 kg 11 500 kg 

 

Dopravní prostředek je vybaven systémem BUSE, prostorem buď pro invalidní vozíky 

nebo pro kočárky, plošinou a funkcí kneeling. Kneeling, neboli pokleknutí, se používá 

k naklonění vozidla, tzn., že se nástupní hrany karoserie sníží blíže k zastávce.  Je to výhodné 

především pro špatně se pohybující lidi a cestující s kočárky. [17] 

Tabulka č. 8 – Pohonné jednotky Citelis 12M [16] 

POHONNÉ JEDNOTKY CITELIS 12M 

MOTOR 

Typ motoru Cursor F2BE3682D 

Zdvihový objem 7 790 cm
3
 

Max. výkon 180 kW při 1 850 ot/min 

Palivo motorová nafta 

 

PŘEVODOVKA 

 

Výrobce převodovky 

Řazení převodovky 

Voith 

automat 
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3.2.2 CITY BUS 

City bus (Renault Agora) je vyráběný firmou Karosa a do Brna byl dodáván od roku 

2002 až do roku 2005. Je to předchůdce autobusu Citelis 12M. Spolu s Citelisem 12M je 

nejčastěji vypravován na autobusové lince č. 67. Jedná se o nízkopodlažní autobus, který je 

vybaven prostorem pro kočárky a plošinou. Technické údaje City bus 12M jsou zobrazeny 

v tabulce č. 9 a pohonné jednotky v tabulce č. 10. [12] 

Typ vozidla se uvádí podle technického průkazu jako City bus, dle výrobce Karosy 

jako Citybus. V diplomové práci se uvádí typ vozu podle technického průkazu.  

 

 

 

 

Obrázek 4 – City bus 12M [12] 

 

Tabulka č. 9 - Technické údaje City bus 12M [24] 

 

Maximální rychlost City bus je 70 km/h a může převážet až 100 osob. City bus je 

vybaven dieselovým motorem IVECO F2BE0682D s přímým vstřikováním o 6 válcích a je 

vertikálně napříč umístěn v zadní části vozu. Zdvihový objem je 7 790 cm
3
, maximální výkon 

TECHNICKÉ ÚDAJE CITY BUS  

délka šířka výška 

11 990 mm 2 500 mm 2 980 mm 

obsaditelnost nejvyšší rychlost provozní hmotnost 

100 osob 

(33 míst k sezení + 67 míst 

k státní) 

70 km/h 11 200 kg 

celková hmotnost 
celková max. hmotnost 

na přední nápravu 

celková max. hmotnost 

na zadní nápravu 

17 800 kg 6 300 kg 11 500 kg 
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motoru činní 180 kW při 2 050 ot/min. Motor odpovídá normě EURO 3. [24] Autobus je 

vybaven automatickou převodovku od výrobce VOITH nebo ZF. [1] 

Tabulka č. 10 - Pohonné jednotky City bus [24] 

 

3.2.3 Srovnání autobusů dle technických parametrů 

Následující tabulka č. 11 ukazuje rozdílnost v technických parametrech autobusů 

Citelis 12M a City bus. 

Tabulka č. 11 – Technické parametry Citelis 12M a City bus [18,24] 

 CITELIS 12M CITY BUS 

délka 11 900 mm 11 990 mm 

šířka 2 500 mm 2 500 mm 

provozní hmotnost 11 200 kg 11 200 kg 

obsaditelnost 100 osob 100 osob 

max. výkon 180 kW 180 kW 

nejvyšší rychlost 70 km/h 70 km/h 

spotřeba dle 

technického průkazu 
neuvedeno neuvedeno 

emisní norma EURO 4 EURO 3 

převodovka automatická automatická 

POHONNÉ JEDNOTKY CITY BUS  

MOTOR 

Typ motoru IVECO F2BE0682D 

Zdvihový objem 7 790 cm
3
 

Max. výkon 180 kW při 2 050 ot/min   

Palivo motorová nafta 

 

PŘEVODOVKA 

 

Výrobce převodovky 

Řazení převodovky 

Voith 

automat 
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Všechny typy vozidel uvedené v tabulce č. 11 jsou vypravované na lince č. 67. Dále 

z tabulky lze zjistit, že dopravní prostředky v Dopravním podniku města Brna jsou převážně 

vybaveny automatickou převodovkou buď od výrobce VOITH nebo ZF. Uvedené typy 

autobusů jsou si rozměrově podobné. Zásadní rozdíl technických parametrů je vybavení 

Citelisu pro EURO 4, oproti City busu, který je pouze EURO 3. 

Do autobusu Citelis 12M lze tankovat kromě motorové nafty i kapalné aditivum (dále 

jen AdBlue). Je to průzračná kapalina, která je bez zápachu, není hořlavá ani toxická, ale 

přesto vyžaduje opatrnost při jejím použití. Vyrábí se speciálně pro dieselové motory, jejím 

úkolem je snížit obsah oxidu dusíku (Nox) a vyhovuje normám Euro 4 až Euro 6. Jedná se o 

32,5 % vodný roztok močoviny a 67,5 % tvoří destilovaná voda. Přísada AdBlue se ukládá do 

samostatné speciální nádrže, protože je agresivní vůči kovům. Což znamená, že dopravní 

prostředek má dvě oddělené nádrže. Jedna nádrž je pro naftu (černé hrdlo) a druhá slouží pro 

AdBlue (modré hrdlo). Výhodou této kapaliny také je to, že snižuje nejen emise, ale také 

spotřebu pohonných hmot čili naftu až o 7%. Tím vyrovnává pořizovací cenu dopravního 

prostředku a splňuje emisní normy Euro 4 a Euro 5. [21,22] Obvyklá cena jednoho litru bez 

DPH Adblue se pohybuje cca 5 Kč. [25] 
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4  DOPRAVNÍ VÝKON 

Dopravní výkon se v autobusové dopravě MHD vyjadřuje pomocí jednotek 

vozokilometr (vzkm) a místokilometr (mkm).  

4.1 VOZOKILOMETR 

Definice podle Ministerstva dopravy: 

„Ukazatel vyjadřuje jízdní výkony motorových a vlečných vozidel městské hromadné 

dopravy provedené na základě příslušných dopravních dokladů, a to jak ve vlastním 

přepravním procesu, tak i dopravní výkony režijní povahy (jízdy do a z opravy, zkušební jízdy, 

cvičné jízdy apod.). Do těchto výkonů se nezapočítávají manipulační km ujeté v prostorách 

vozoven a dílen.” [20] 

Vozokilometry udávají počet kilometrů, který autobus ujede a přitom nezáleží na jeho 

vytížení (např. počet cestujících). Ukazatel je vyjádřen v tisících vozokilometr. Tento 

dopravní výkon se vypočítá jako jeden dopravní prostředek znásobený počtem kilometrů, 

které ujede. Počet kilometrů se zjišťují na kilometrovém počítadle. [14] 

Tabulka č. 12 – Dopravní výkony v tis. vozkm v DPMB v letech 2013 – 2009 [3] 

DRUH DOPRAVY\ROK 2013 2012 2011 2010 2009 

autobusová 16 450 16 782 17 256 17 114 17 668 

 

4.2 MÍSTOKILOMETR 

Definice podle Ministerstva dopravy: 

„Ukazatel vyjadřuje nabídnutou přepravní kapacitu vozidel parku městské hromadné 

dopravy za sledované období.“[23] 

Místokilometry se zjišťují pomocí počtem kilometrů, který autobus ujede a násobí se 

počtem míst (bez obsluhy, místa k stání, místa k sezení) v dopravním prostředku. Počet míst 



35 

 

v dopravním prostředku jsou uvedené v technickém průkazu vozidla a počet kilometrů se 

zjišťují na kilometrovém počítadle. Tento ukazatel je vyjádřen v tisících kilometrech. [14] 

Tabulka č. 13 – Dopravní výkony celkem v tis. místkm v DPMB v letech 2013 – 2009 [3] 

 

V tabulce č. 14 je uvedena nabídka kapacity na autobusové lince č. 67 pro Citelis a 

City bus.  

Tabulka č. 14 – Obsaditelnost vozů na lince č. 67 [18,24] 

TYP VOZU 
POČET OSOB (BEZ OBSLUHY, MÍSTA 

K SEZENÍ A MÍSTA K STÁNÍ) 

Citelis 12M 100 osob (32 míst k sezení + 68 míst k stání) 

City bus  100 osob (33 míst k sezení + 67 míst k státní) 

 

Délka trasy je 16,634 km, řidič za den ujede cca 106 km. Na trase č. 67 se v autobuse 

vystřídají 2 řidiči. Dohromady ujedou cca 212 km. Následující tabulka zobrazuje dopravní 

výkon v místokilometrech na den, měsíc a rok pro jednotlivý typ vozu, který jezdí na 

autobusové lince č. 67.   

Tabulka č. 15 – Místokilometry za den, měsíc a rok pro jednotlivý typ vozu 

TYP VOZU 
MÍSTOKILOMETRY 

ZA DEN ZA MĚSÍC ZA ROK 

Citelis 12M 
212 km ∙ 100 osob 21 200 ∙ 30 dní 636 000 ∙ 12 měs. 

= 21 200   = 636 000    = 7 632 000  

City bus  
212 km ∙ 100 osob 21 200 ∙ 30 dní 636 000 ∙ 12 měs. 

 = 21 200   = 636 000   = 7 632 000  

 

DRUH DOPRAVY\ROK 2013 2012 2011 2010 2009 

autobusová 1 349 762 1 367 160 1 398 154 1 402 837 1 456 041 
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Za rok pro autobus Citelis 12M by to bylo 7 632 tis. místokilometrů, pro autobus City 

bus 7 632 tis. místokilometrů, což znamená flexibilitu v nabízené kapacitě, ale jinou 

efektivnost provozu. 

4.3 JÍZDNÍ VÝKAZY 

Na správném vyplnění jízdních výkazů se podílejí kromě řidiče i výpravčí 

s vozmistrem.  

Řidiči autobusů během své jízdy používají jízdní výkazy (viz. Příloha 1. a 2.), kde už 

jsou předtištěné následující údaje: číslo jízdního výkazu, datum, jméno výpravčího a 

vozmistra, evidenční číslo vozu např. 7640, vozovna (Slatina či Medlánky). Řidič zapisuje 

osobní číslo, jméno a příjmení řidiče, podpis řidiče, číslo služby, kurz např. 06709, přítomnost 

řidiče na voze tzn., odkud vyjížděl (např. garáž) a v kolik hodin, a kde s vozem skončil (např. 

Hlavní nádraží) a v kolik hodin. Místo skončení je i místem střídání řidičů daného vozu. Dále 

zapisuje stav tachometru před jízdou a po jízdě, jízdní výkon a ostatní hlášení. U jízdního 

výkonu se zaznamenává skutečný příjezd, odjezd a u ostatního hlášení se zapisuje zpoždění 

autobusu, které bývá nejčastěji z důvodů silného provozu nebo dopravní nehody. Každý 

autobus má svůj jízdní výkaz na jeden den.  

Výpravčí má za úkol správné vypravení autobusu dle jízdního řádu, za které 

zodpovídá. Dále musí zajišťovat obsazení všech řidičů i směnových výpravčích. Má na 

starosti čerpání dovolené a nemocnosti, rozdělení služeb. Informuje směnové výpravčí a 

řidiče o změnách v dopravě i ve službách. Spolupracuje s dopravním technikem v oblasti 

dopravního provozu. Odpovídá za absolvování pravidelného školení řidičů. 

Vozmistr má za úkol zajistit denní ošetření vozů, denní a měsíční očistu vozů, běžné 

opravy dopravních prostředků. Připravuje vozy k výjezdu na linky, zodpovídá za výjezdy na 

trať k opravám či nehodám, podílí se na tvorbě technologických předpisů provozovny, 

zabezpečuje zkoušky nových technologií. Provádí kontrolní dechové zkoušky, hodnotí své 

podřízené pracovníky a vypracovává mzdové podklady. [6] 
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5  PROVOZNÍ NÁKLADY 

Náklady vyjadřují opotřebení či spotřebu majetku, práce zaměstnanců a ovlivňují 

výsledek hospodaření.  Proto se náklady musí spolu s výnosy sledovat. Náklady mohou být 

členěny z různých hledisek např. z hlediska vykazování hospodářského výsledku. V této 

diplomové práci se však budeme zabývat pouze provozními náklady.  

Provozní náklady zahrnují náklady, které se týkají běžné podnikatelské činnosti.  

Z hlediska účetní jednotky sem patří zejména spotřeba energie, opravy, spotřeba materiálu, 

mzdové náklady, odpisy, nájemné v souladu s účetními pravidly pro výkaz ziksklu a ztrát. [7] 

5.1 NÁKLADY 

Náklady tedy rozlišujeme provozní, finanční a mimořádné.  

5.2 PROVOZNÍ NÁKLADY DPMB A. S.  

Pořizovací cena autobusu Citelis 12M byla 6 162 000 Kč. U City busu 12M byla 

pořizovací cena 6 308 770 Kč. Autobusy byly pořízeny s dotací Evropské unie. [6] 

Mezi provozní náklady DPMB patří: 

 náklady na řidiče 

 odpisy   

 náklady na pojištění vozů 

 na opravy vozů 

 náklady na pneumatiky 

 správní režie 
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 náklady na naftu 

 zabezpečení provozu autobusů 

 ostatní náklady [6] 

Mezi náklady na řidiče patří mzda řidiče. Mzda řidičů se počítá podle odpracovaných 

hodin, tudíž průměrná hodinová mzda řidiče autobusu činí 155 Kč. Mzdy jsou variabilní 

náklady. [6] 

Odpisy jsou pevnou složkou provozních nákladů. Pojištění je také neměnnou položkou 

provozních nákladů. 

Opravy patří mezi variabilní náklady. Náklady na opravu může částečně ovlivnit řidič 

a to dodržováním předpisů a opatrnou jízdou. Nejde to však ovlivnit vždy např. tehdy pokud 

viníkem dopravní nehody není řidič autobus ale jiný účastník dopravní nehody.   

Na opotřebení pneumatik má především vliv jízda řidiče.  

Správní režie zahrnuje několik odborů, které jsou ještě rozděleny na další úseky. 

V odborech je zahrnuta: 

 informatika (např. hardware, software, systémy, správa odboru informatiky atd.) 

 technický úsek (např. investiční odbor, odbor energetiky a ekologie atd.),  

 ekonomický úsek (např. ekonomické informace, obchodní odbor),  

 personální úsek (např. personální zajištění provozu, péče o zaměstnance, mzdy), 

 právní služby,  

 odbor kontrol (např. bezpečnost práce, požární technik),  
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 ředitelé (např. provozní ředitel, generální ředitel),  

 představenstvo a dozorčí rada,  

 odbor dokumentace (např. podnikový časopis)  

 a ostatní (např. odbory, ostraha). [6] 

Do nákladů na naftu jsou započítané i náklady na AdBlue. Na provozní náklady na 

naftu mají vliv cela řada faktorů např. obsazenost vozidla, styl jízdy řidiče, typ vozu apod. 

(viz. Kapitola 6) Obvyklá cena jednoho litru bez DPH Adblue se pohybuje cca 5 Kč. [25] 

Mezi provozní náklady na zabezpečení provozu autobusů patří vše, co se týká 

zastávek, tzn. jejich údržba, výlepy jízdních řádů, dispečink, zastávkové zařízení, 

radioprovoz, nájemné, náklady konečných stanic, náklady tarifních zařízení. [6] 

 Do ostatních nákladů se zahrnují:  

 náklady na účetní a finanční operace,  

 náklady na nevyužitý majetek městské hromadné dopravy města Brna, 

 náklady spojené s časopisem Šalina, 

 náklady na požární ochranu. [6] 

5.3 POSTUP PŘI ANALÝZE NÁKLADŮ 

Základem dynamické kalkulace vlastních nákladů, ze kterého se vychází je datová 

základna z předcházejícího období o vlastních nákladech a výkonech pro daný typ vozidla 

Mezi základní vstupní data patří: [19] 

 vozové dny v evidenci – jedná se o dny, kdy vozidlo bylo v provozu, v opravě a 

v prostoji tzn., že informuje o tom, za jaké období máme vstupní data k dispozici 
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 vozové dny v provozu – tento údaj informuje o tom, kolik dní v kalendářním roce bylo 

vozidlo v provozu, a proto nezahrnuje vozové dny v prostojích a vozové dny v opravě 

 celkové ujeté km za dané období (rok, měsíc či den) 

Propočty jednotlivých nákladů jsou v následujících tabulkách provedeny dle vzorců: 

Mezi další vstupní data se řadí jednotlivé nákladové položky, které jsou členěny, tak 

jak je sleduje dopravce a posledním vstupním údajem jsou celkové ujeté km za dané období 

neboli jízdní výkon.  

Celkové vlastní náklady jsou rozděleny na variabilní a fixní náklady za dané období. 

Dále jsou vypočteny náklady, které připadají na jeden vozový den v provozu.                 

Vypočet: fixní náklady / vozové dny v provozu. 

Vypočítají se jednotkové variabilní náklady pro celkový výkon za dané období. 

Vypočet: variabilní náklady / jízdní výkon 

Průměrné jednotky nákladů na jízdní výkon.  

Vypočet: náklady na jeden vozový den v provozu / jízdní výkon + jednotkové variabilní 

náklady pro celkový výkon za dané období 

Celkové vlastní náklady pro daný výkon. 

Výpočet: průměrné jednotkové náklady na jízdní výkon X jízdní výkon  
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5.4 ANALÝZA NÁKLADŮ PRO JEDNOTLIVÝ TYP VOZU NA 

LINCE Č. 67 

5.4.1      Citelis 12M 

Tabulka č. 16 analyzuje fixní náklady za rok 2013. Ve vozovém parku je celkem 47 

vozů, ale pro danou analýzu bylo použito pouze 15 typů vozů Citelis 12M.  

Tabulka č. 16 – Fixní náklady na 15 různých typů vozů Citelis 12M za rok 2013 v Kč [6] 

FIXNÍ NÁKLADY NA 15 TYPŮ VOZŮ CITELIS 12M  ZA ROK 2013 [KČ] 

Číslo vozu Pojištění Odpisy Fixní náklady celkem 

7631 11 873 0 11 873 

7632 11 873 0 11 873 

7633 11 873 0 11 873 

7634 11 873 0 11 873 

7636 11 873 0 11 873 

7638 11 873 0 11 873 

7639 11 873 0 11 873 

7640 11 873 4 913 16 786 

7641 11 873 4 886 16 759  

7644 11 873 5 091 16 964 

7645 11 873 639 299 651 172 

7646 11 873 0 11 873 

7647 11 873 0 11 873 

7648 11 873 0 11 873 

7649 11 873 0 11 873 
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Tabulka č. 17 – Průměrné fixní náklady na jeden autobus Citelis 12M   

PRŮMĚRNÉ FIXNÍ NÁKLADY  

NA JEDEN AUTOBUS CITELIS 12M 

Pojištění 11 873 Kč 

Odpisy 43 613 Kč 

Fixní náklady celkem 55 486 Kč  

 

Tabulka č. 18 –Fixní náklady na vybrané autobusy Citelis 12M  

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 17 zaznamenává průměrné fixní náklady na jeden Citelis 12M a tabulka č. 

18 ukazuje průměrné fixní náklady na 15 různých typů Citelis 12M, které obsluhovaly 

autobusovou linku č. 67 v roce 2013. V tabulce č. 19 jsou analyzované variabilní náklady za 

rok 2013. 

 

 

 

 

 

 

FIXNÍ NÁKLADY NA VYBRANÉ AUTOBUSY CITELIS 12M 

Pojištění 118 734 Kč 

Odpisy 654 189 Kč 

Fixní náklady celkem 772 923 Kč 
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Tabulka č. 19 – Variabilní náklady na 15 typů vozů Citelis 12M  za rok 2013 v Kč [6] 

VARIABILNÍ NÁKLADY NA 15 TYPŮ VOZŮ CITELIS 12M  ZA ROK 2013 [KČ] 

Číslo 

vozu 
 Nafta Pneu Opravy  

Zabezpečení 

provozu 

autobusů 

Náklady 

řidičů 

Ostatní 

náklady 

Variabilní 

náklady 

celkem 

7631 844721 43449 592506 249253 1124124 133880 2987933 

7632 849024 109685 911369 250806 1131915 133942 3386742 

7633 681672 57310 657334 203887 917398 107539 2625139 

7634 661401 17459 715837 196476 886886 107072 2585130 

7636 920206 28922 817051 266050 1205253 135253 3372736 

7638 934748 19805 859132 261954 1182417 142161 3400216 

7639 844258 14384 638729 234909 1055184 124143 2911607 

7640 964615 29782 593479 273256 1231951 142412 3235495 

7641 921191 36273 562401 268203 1214582 142816 3145466 

7644 868010 28891 675489 255845 1154668 140755 3123658 

7645 907681 25269 701272 265514 1194940 143159 3237834 

7646 911265 31944 626310 263981 1194160 142118 3169779 

7647 853239 22424 701293 258449 1169114 134996 3139515 

7648 864749 57161 608923 268195 1214201 145882 3159112 

7649 606888 58810 873217 188489 843881 107445 2678730 

 

Tabulka č. 20 – Průměrné variabilní náklady na autobus Citelis 12M  

PRŮMĚRNÉ VARIABILNÍ NÁKLADY NA CITELIS 12M 

Náklady na naftu 842 245 Kč 

Pneumatiky 38 771 Kč 

Opravy 702 289 Kč 

Zabezpečení provozu autobusů 247 018 Kč 

Náklady řidičů 1 114 712 Kč 

Ostatní náklady 132 238 Kč 

Variabilní náklady celkem 3 077 273 Kč 
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Tabulka č. 21 –Variabilní náklady na vybrané autobusy 

VARIABILNÍ NÁKLADY NA VYBRANÉ AUTOBUSY 

Náklady na naftu 12 633 668 Kč 

Pneumatiky 581 569 Kč 

Opravy 10 534 341 Kč 

Zabezpečení provozu autobusů 3 705 268 Kč 

Náklady řidičů 16 720 675 Kč 

Ostatní náklady 1 983 573 Kč 

Variabilní náklady celkem 46 159 093 Kč 

 

Správní režie byly zahrnuty do ostatních nákladů. Do nákladů na naftu jsou započítané 

i náklady na AdBlue. [6] Tabulka č. 20 zaznamenává průměrné variabilní náklady na autobus 

Citelis 12M a tabulka č. 21 ukazuje průměrné variabilní náklady na 15 typů Citelis 12M, kteří 

obsluhovali autobusovou linku č. 67 v roce 2013. 

Tabulka č. 22 – Průměrné měsíční variabilní náklady na Citelis 12M  za rok 2013  

PRŮMĚRNÉ MĚSÍČNÍ VARIABILNÍ NÁKLADY NA CITELIS 12M 

Náklady na naftu 70 187 Kč 

Pneumatiky 3 231 Kč 

Opravy 58 524 Kč 

Zabezpečení provozu autobusů 20 585 Kč 

Náklady řidičů 92 893 Kč 

Ostatní náklady 11 020 Kč 

Variabilní náklady celkem 256 440 Kč 
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Tabulka č. 23 – Průměrné denní variabilní náklady na Citelis 12M  za rok 2013  

PRŮMĚRNÉ DENNÍ VARIABILNÍ NÁKLADY NA CITELIS 12M 

Náklady na naftu 2 340 Kč 

Pneumatiky 108 Kč 

Opravy 1 951 Kč 

Zabezpečení provozu autobusů 686 Kč 

Náklady řidičů 3 096 Kč 

Ostatní náklady 367 Kč 

Variabilní náklady celkem 8 548 Kč 

 

Následující tabulky č. 22 a č. 23 zobrazují průměrné měsíční a denní provozní náklady 

na jeden typ autobus za rok 2013. Měsíční provozní náklady jsou vypočítány z průměrných 

nákladů na rok a vydělené počtem měsíců tedy 12 měsíců. Denní provozní náklady jsou 

vypočítány z průměrných nákladů na měsíc a vydělené počtem dnům tedy 30 dnů. Tabulka č. 

24 zaznamenává fixní náklady na Citelis 12M.  

Tabulka č. 24 – Fixní náklady na Citelis 12M 

FIXNÍ NÁKLADY NA CITELIS 12M 

na rok 2013 na měsíc na den 

55 486 Kč 4 624 Kč 154 Kč 

 

Další tabulka zobrazuje náklady, které připadají na jeden vozový den v provozu. Fixní 

náklady na jeden den činní u autobus Citelis 12M 154 Kč a vozové dny v provozu je 9 dní.  
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Tabulka č. 25 – Náklady připadající na jeden vozový den v provozu 

NÁKLADY [KČ] PŘIPADAJÍCÍ NA JEDEN VOZOVÝ DEN V PROVOZU 

154 Kč / 9 dní = 17 Kč     

 

Tabulka č. 26 ukazuje náklady pro celkový výkon za dané období. Variabilní náklady 

na jeden den činní u autobusu Citelis 12M 8 548 Kč a jízdní výkon 212 km.  

Tabulka č. 26 – Náklady pro celkový výkon za dané období  

NÁKLADY [KČ] PRO CELKOVÝ VÝKON [KM] ZA DANÉ OBDOBÍ 

na den 8 548 Kč / 212 km = 40 Kč/km   

 

Dále stanovíme průměrné jednotky nákladů na jízdní výkon (viz. Tabulka č. 27). 

Náklady na jeden vozový den v provozu je 17 Kč, jízdní výkon činní 212 km a jednotkové 

variabilní náklady pro celkový výkon za dané období je 40 Kč/km. 

Tabulka č. 27 – Průměrné jednotky nákladů na jízdní výkon  

PRŮMĚRNÉ JEDNOTKY NÁKLADŮ [KČ] NA JÍZDNÍ VÝKON [KM] 

17 Kč /212 km + 40 Kč/km = 40 Kč  

 

Celkové vlastní náklady pro daný výkon (viz. Tabulka č. 28). Průměrné jednotkové 

náklady na jízdní výkon činní 40 Kč a jízdní výkon je 212 km.  

Tabulka č. 28 – Celkové vlastní náklady pro daný výkon  

CELKOVÉ VLASTNÍ NÁKLADY [KČ] PRO DANÝ VÝKON [KM] 

40 Kč x 212 km = 8 480 Kč  
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5.4.2 City bus  

Tabulka č. 29 analyzuje fixní náklady za rok 2013. Ve vozovém parku je celkem 25 

vozů, ale pro danou analýzu bylo použito pouze 15 typů vozů City bus 12M.  

Tabulka č. 29 – Fixní náklady na 15 typů vozů City bus za rok 2013 v Kč [6] 

FIXNÍ NÁKLADY NA 15 TYPŮ VOZŮ CITY BUS ZA ROK 2013 [KČ] 

Číslo vozu Pojištění Odpisy Fixní náklady celkem 

7601 11 861 0 11 861 

7602 11 861 0 11 861 

7603 11 867 0 11 867 

7604 11 868 0 11 868 

7605 11 863 0 11 863 

7608 11 867 0 11 867 

7610 11 867 0 11 867 

7611 11 918 0 11 918 

7617 11 873 0 11 873 

7619 11 873 0 11 873 

7626 11 873 0 11 873 

7627 11 873 0 11 873 

7628 11 873 0 11 873 

7629 11 873 0 11 873 

7630 11 873 0 11 873 
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Tabulka č. 30 – Průměrné fixní náklady na City bus  

PRŮMĚRNÉ FIXNÍ NÁKLADY NA CITY BUS 

Pojištění 11 872 Kč 

Odpisy 0 Kč 

Fixní náklady celkem 11 872 Kč  

 

 

Tabulka č. 31 –Fixní náklady na vybrané autobusy City bus  

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 30 zaznamenává průměrné fixní náklady na City bus a tabulka č. 31 

ukazuje průměrné fixní náklady na 15 typů City busů, kteří obsluhovali autobusovou linku č. 

67 v roce 2013. V tabulce č. 32 jsou analyzované variabilní náklady za rok 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

FIXNÍ NÁKLADY NA VYBRANÉ AUTOBUSY  

Pojištění 178 087 Kč 

Odpisy 0 Kč 

Fixní náklady celkem 178 087 Kč 
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Tabulka č. 32 – Variabilní náklady na 15 typů vozů za rok 2013 v Kč [6] 

VARIABILNÍ NÁKLADY NA 15 TYPŮ VOZŮ CITY BUS ZA ROK 2013 [KČ] 

Číslo 

vozu 
 Nafta Pneu Opravy  

Zabezpečení 

provozu 

autobusů 

Náklady 

řidičů 

Ostatní 

náklady 

Variabilní 

náklady 

celkem 

7601 585980 62492 615981 162932 734904 78985 2241274 

7602 639752 29943 602986 178838 806768 103270 2361556 

7603 648094 29943 656679 174768 785332 93768 2388584 

7604 536977 35838 929483 143770 641676 77982 2365726 

7605 534015 9791 751362 146464 658430 86301 2186362 

7608 678639 31644 631659 188465 846045 106769 2483222 

7610 667406 20380 870786 192852 868385 117751 2737560 

7611 802382 13957 708378 232015 1043646 120370 2920748 

7617 666857 14197 781224 178679 801999 96805 2539761 

7619 938717 25688 547480 261631 1181379 131816 3086711 

7626 961408 16659 688330 270740 1222469 145159 3304764 

7627 1022281 52003 631358 293387 1326560 158180 3483768 

7628 850810 29394 739841 246488 1116719 131683 3114936 

7629 858064 31788 718513 236800 1071908 111617 3028690 

7630 891312 29182 542012 242075 1098504 128671 2931756 

 

Tabulka č. 33 – Průměrné variabilní náklady na City bus  

PRŮMĚRNÉ VARIABILNÍ NÁKLADY NA CITY BUS 

Náklady na naftu 752 180 Kč 

Pneumatiky 28 860 Kč 

Opravy 694 405 Kč 

Zabezpečení provozu autobusů 209 994 Kč 

Náklady řidičů 946 982 Kč 

Ostatní náklady 112 609 Kč 

Provozní náklady celkem 2 745 028 Kč 
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Tabulka č. 34 –Variabilní náklady na vybrané autobusy  

VARIABILNÍ NÁKLADY NA VYBRANÉ AUTOBUSY 

Náklady na naftu 11 282 694 Kč 

Pneumatiky 432 899 Kč 

Opravy 10 416 070 Kč 

Zabezpečení provozu autobusů 3 149 904 Kč 

Náklady řidičů 1 420 4724 Kč 

Ostatní náklady 1 689 128 Kč 

Provozní náklady celkem 41 175 419 Kč 

 

Správní režie byly zahrnuty do ostatních nákladů. Do nákladů na naftu jsou započítané 

i náklady na AdBlue. [6] Tabulka č. 33 zaznamenává průměrné variabilní náklady na jeden 

City bus a tabulka č. 34 ukazuje průměrné variabilní náklady na 15 typů Citelis 12M, kteří 

obsluhovali autobusovou linku č. 67 v roce 2013. 

Tabulka č. 35 – Průměrné měsíční variabilní náklady na jeden typ autobusu za rok 2013  

PRŮMĚRNÉ MĚSÍČNÍ VARIABILNÍ NÁKLADY NA CITY BUS 

Náklady na naftu 62 682 Kč 

Pneumatiky 2 405 Kč 

Opravy 57 867 Kč 

Zabezpečení provozu autobusů 17 500 Kč 

Náklady řidičů 78 915 Kč 

Ostatní náklady 9 384 Kč 

Provozní náklady celkem 228 753 Kč 
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Tabulka č. 36 – Průměrné denní variabilní náklady na jeden City bus za rok 2013  

PRŮMĚRNÉ DENNÍ VARIABILNÍ NÁKLADY NA CITY BUS 

Náklady na naftu 2 089 Kč 

Pneumatiky 80 Kč 

Opravy 1 929 Kč 

Zabezpečení provozu autobusů 583 Kč 

Náklady řidičů 2 631 Kč 

Ostatní náklady 312 Kč 

Provozní náklady celkem 7 624 Kč 

 

Následující tabulky č. 35 a č. 36 zobrazují průměrné měsíční a denní provozní náklady 

na jeden typ autobus za rok 2013. Měsíční provozní náklady jsou vypočítány z průměrných 

nákladů na rok a vydělené počtem měsíců tedy 12 měsíců. Denní provozní náklady jsou 

vypočítány z průměrných nákladů na měsíc a vydělené počtem dnům tedy 30 dnů.  V tabulce 

č. 37 jsou zaznamenány fixní náklady na City bus.  

Tabulka č. 37 – Fixní náklady na City bus 

FIXNÍ NÁKLADY NA CITY BUS 

na rok 2013 na měsíc na den 

11 872 Kč 989 Kč 33 Kč 

 

Další tabulka zobrazuje náklady, které připadají na jeden vozový den v provozu. Fixní 

náklady na jeden den činní u autobusu City bus 33 Kč a vozové dny v provozu je 10 dní. 
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Tabulka č. 38 – Náklady připadající na jeden vozový den v provozu  

NÁKLADY [KČ] PŘIPADAJÍCÍ NA JEDEN VOZOVÝ DEN V PROVOZU 

33 Kč / 10 dní = 3,3 Kč     

 

Tabulka č. 39 ukazuje náklady pro celkový výkon za dané období. Variabilní náklady 

na jeden den činní u autobusu City bus 7 624 Kč a jízdní výkon 212 km.  

Tabulka č. 39 – Náklady pro celkový výkon za dané období  

NÁKLADY [KČ] PRO CELKOVÝ VÝKON [KM] ZA DANÉ OBDOBÍ 

na den 7 624 Kč / 212 km = 36 Kč/km   

 

Dále stanovíme průměrné jednotky nákladů na jízdní výkon (viz. Tabulka č. 40). 

Náklady na jeden vozový den v provozu je 3,3 Kč, jízdní výkon činí 212 km a jednotkové 

variabilní náklady pro celkový výkon za dané období je 36 Kč/km. 

Tabulka č. 40 – Průměrné jednotky nákladů na jízdní výkon  

PRŮMĚRNÉ JEDNOTKY NÁKLADŮ [KČ] NA JÍZDNÍ VÝKON [KM] 

3,3 Kč /212 km + 36 Kč/km = 36 Kč  

 

Nakonec stanovíme celkové vlastní náklady pro daný výkon (viz. Tabulka č. 41). 

Průměrné jednotkové náklady na jízdní výkon činí 36 Kč a jízdní výkon je 212 km.  

Tabulka č. 41 – Celkové vlastní náklady pro daný výkon  

CELKOVÉ VLASTNÍ NÁKLADY [KČ] PRO DANÝ VÝKON [KM] 

 36 Kč x 212 km = 7 632 Kč  
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5.5 VYHODNOCENÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ 

Na autobusové lince č. 67 jsou nejčastěji vypraveny 2 typy nízkopodlažních autobusů 

a to Citelis  a City bus. V následující tabulce jsou srovnány provozní náklady pro jednotlivý 

typ autobusu.  

 

   Tabulka č. 42 - Průměrné variabilní náklady na jeden autobus za rok 2013 

PRŮMĚRNÉ VARIABILNÍ NÁKLADY NA JEDEN AUTOBUS ZA ROK 2013 

Fixní náklady Citelis 12M City bus 

Pojištění 11 873 Kč 11 872 Kč 

Odpisy 43 613 Kč 0 Kč 

Fixní náklady celkem 55 486 Kč 11 872 Kč 

 

    Tabulka č. 43 - Průměrné variabilní náklady na jeden autobus za rok 2013 

PRŮMĚRNÉ VARIABILNÍ NÁKLADY NA JEDEN AUTOBUS ZA ROK 2013 

Provozní náklady Citelis 12M City bus 

Náklady na naftu 842 245 Kč 752 180 Kč 

Pneumatiky 38 771 Kč 28 860 Kč 

Opravy 702 289 Kč 694 405 Kč 

Zabezpečení provozu autobusů 247 018 Kč 209 994 Kč 

Náklady řidičů 1 114 712 Kč 946 982 Kč 

Ostatní náklady 132 238 Kč 112 609 Kč 

Provozní náklady celkem 3 077 273 Kč 2 745 028 Kč 

 

 

Z tabulky č. 42 jsou porovnané fixní náklady obou autobusů. Autobus City bus má 

fixní náklady nižší než autobus Citelis 12M. Tabulka č. 43 ukazuje, že největší průměrné 
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variabilní náklady jsou na autobus Citelis 12M a ty činní 3 077 273 Kč. U autobusu City bus 

se variabilní náklady pohybují kolem 2 745 028 Kč.   

 

Tabulka č. 44 – Procentuální hodnocení provozních nákladů autobusů  

 

PROCENTUÁLNÍ HODNOCENÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ 

Provozní náklady Citelis 12M City bus 

Náklady na naftu 27% 27% 

Pneumatiky 1% 1% 

Opravy 22% 25% 

Zabezpečení provozu autobusů 8% 8% 

Náklady řidičů 36% 34% 

Ostatní náklady 6% 5% 

 

Analýza provozních nákladů na autobusy Citelis 12M a City bus prokázala, že 

největšími provozními náklady na autobus jsou náklady na mzdu řidiče, naftu a opravy. Mezi 

menší provozní náklady patří pneumatiky, zabezpečení provozu autobusů a ostatní náklady. 

Náklady na naftu se pohybují okolo 27 %, náklady na pneumatiky mají 1 %, provozní 

náklady na opravy mají cca 24 %, náklady na zabezpečení provozu autobusů mají 8 %, 

náklady na řidiče se pohybují okolo 35 % a ostatní náklady mají přibližně 6 %. Dále z tabulky 

lze zjistit, že autobusy Citelis 12M City bus mají stejné procentuální hodnocení v provozních 

nákladech na naftu, na pneumatiky a zabezpečení provozu autobusů. Liší se v nákladech na 

opravy, řidiče a ostatní náklady.  

Tabulka č. 45 – Provozní náklady za rok 2013 

PROVOZNÍ NÁKLADY NA JEDEN TYP VOZU ZA ROK 2013 

Typ vozu Celkové provozní náklady na měsíc Celkové provozní náklady na den 

Citelis 12M 261 064 Kč 8 702 Kč 

City bus 229 742 Kč 7 657 Kč 
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Tabulka č. 46 – Porovnání nákladů mezi dvěma typy autobusů 

NÁKLADY [KČ] PŘIPADAJÍCÍ NA JEDEN VOZOVÝ DEN V PROVOZU 

Citelis 12M 17 Kč 

City bus 3 Kč 

 

Tabulka č. 47 – Porovnání nákladů mezi dvěma typy vozů 

NÁKLADY [KČ] PRO CELKOVÝ VÝKON [KM] NA DEN 

Citelis 12M 40 Kč/km 

City bus 36 Kč/km 

 

Tabulka č. 48 – Porovnání nákladů mezi dvěma typy vozů 

PRŮMĚRNÉ JEDNOTKY NÁKLADŮ [KČ] NA JÍDNÍ VÝKON [KM] 

Citelis 12M 40 Kč 

City bus 36 Kč 

  

Tabulka č. 49 – Porovnání nákladů mezi dvěma typy vozů 

CELKOVÉ VLASTNÍ NÁKLADY [KČ] PRO DANÝ VÝKON [KM] 

Citelis 12M 8 480 Kč 

City bus 7 632 Kč 
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6  ANALÝZA UKAZATELŮ OVLIVŇUJÍCÍ SPOTŘEBU PHM 

Na spotřebu pohonných hmot má vliv řada faktorů. Mezi ně patří typ vozu, způsob 

jízdy řidiče, tzn. prudké rozjíždění, nedobrzďování, dojíždění, apod. Dále spotřebu PHM 

ovlivňuje počasí, obsazenost vozidla cestujicími (počet osob x průměrná hmotnost osoby), 

jízda v pracovních dnech nebo o víkendu, jízda v dopravní špičce nebo mino dopravní špičku 

či jízda ráno, odopoledne nebo večer, vzdálenost zastávek, typ zastávky, tzn. na znamení nebo 

bez znamení, postavení zastávek (z kopce či do kopce), na odpočívadle má  řidič v dopravním 

prostředku zapnutý motor v zimním období, apod. 

6.1 MĚRNÁ SPOTŘEBA AUTOBUSU DLE NORMY V DPMB A. S. 

Normy měrné spotřeby pro jednotlivé typy autobusů dopravní podnik města Brna 

stanovuje z dlouhodobých zkušeností a ročních přehledů o spotřebách pohonných hmot. 

Normy o měrné spotřebě se udávají v litrech na 100 vozových kilometrů.  

Spotřeba pohonných hmot se mění podle ročních období. V měsících leden, únor, 

březen, listopad a prosinec lze zaznamenat vyšší spotřebu nafty než v měsících duben, květen, 

červen, červenec, srpen, září a říjen.  

Tyto hodnoty každý rok pro jednotlivé měsíce sleduje dopravní podnik a po té hodnotí 

a analyzuje, zda norma měrné spotřeby pro jednotlivé typy autobusů v daném měsíci byla 

spotřeba nafty ušetřena nebo překročena. (viz. Kapitola 6.2). 

V následujících tabulkách je zobrazena měrná spotřeba dle normy jednotlivých 

autobusů pro rok 2011, 2012, 2013 a 2014. V diplomce nás především zajímají dva autobusy 

a to City bus a Citelis 12M.   

Z tabulky č. 50 je zřejmé, že u vozu Citelis 12M je v roce 2011 měrná spotřeba PHM 

dle normy vyšší než v ostatních letech, za to u City busu je ve stejném roce je spotřeba nafty 

nižší než v letech 2012 až 2014. 
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Tabulka č. 50 - Normy měrné spotřeby pro jednotlivé typy autobusů v DPMB (rok 2011) [6] 

NORMY MĚRNÉ SPOTŘEBY PRO JEDNOTLIVÉ TYPY AUTOBUSŮ V DPMB a.s.  

PLATNÉ PRO ROK 2011  

typ/měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

B 731 46,3 44,7 43,5 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 43,5 44,7 

B 732 42,2 41,0 38,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 38,7 41,0 

B 741 65,8 64,5 62,5 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 62,5 64,5 

B 931 47,3 45,6 44,4 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 44,4 44,9 

B 941 63,4 62,1 59,2 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 59,2 62,1 

B 961 63,4 62,1 59,2 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 59,2 62,1 

AGORA 48,9 47,3 46,2 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 46,2 47,3 

B 951 45,8 44,9 44,4 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 44,4 44,9 

Cit 12m 48,9 47,3 46,2 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 46,2 47,3 

CIT 18m 65,1 62,9 61,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 61,5 62,9 

Crossway 42,2 41,0 40,2 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 40,2 41,0 

MAVE 19,8 19,3 18,1 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 18,1 19,3 

 

V tabulkách č. 51 až č. 53 můžeme vidět, že měrná spotřeba nafty dle normy pro 

autobusy Citelis 12M a City bus (Agora) v letech 2012 až 2014 je pořád stejná. 

Tabulka č. 51-  Normy měrné spotřeby pro jednotlivé typy autobusů v DPMB (rok 2012) [6] 

NORMY MĚRNÉ SPOTŘEBY PRO JEDNOTLIVÉ TYPY AUTOBUSŮ V DPMB a.s.  

PLATNÉ PRO ROK 2012  - pozměňovací návrh ze 7. 12. 2011 

typ/měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

B 731 48,6 47,0 45,8 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 45,8 47,0 

B 732 45,3 43,3 41,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 41,0 43,3 

B 741 65,6 64,3 62,3 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 62,3 64,3 

B 931 48,3 46,5 45,3 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 45,3 46,5 

B 941 61,6 60,3 58,0 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 58,0 60,3 

B 961 59,7 58,4 55,1 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 55,1 58,4 

AGORA 51,7 50,1 49,0 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 49,0 50,1 

B 951 43,3 42,3 39,9 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,9 42,3 

Cit 12m 46,8 44,8 44,1 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 44,1 44,8 

CIT 18m 65,2 64,0 61,6 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 61,6 64,0 

Crossway 44,9 41,5 39,4 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 39,4 41,5 

MAVE 19,2 18,6 17,4 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,4 18,6 

AD18 E5 65,2 64,0 61,6 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 61,6 64,0 

AD12 E5 46,8 44,8 44,1 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 44,1 44,8 
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Tabulka č. 52 - Normy měrné spotřeby pro jednotlivé typy autobusů v DPMB (rok 2013) [6] 

NORMY MĚRNÉ SPOTŘEBY PRO JEDNOTLIVÉ TYPY AUTOBUSŮ V DPMB a.s.  

PLATNÉ PRO ROK 2013  - pozměňovací návrh ze 7. 12. 2011 

typ/měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

B 731 48,6 47,0 45,8 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 45,8 47,0 

B 732 45,3 43,3 41,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 41,0 43,3 

B 741 65,6 64,3 62,3 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 62,3 64,3 

B 931 48,3 46,5 45,3 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 45,3 46,5 

B 941 61,6 60,3 58,0 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 58,0 60,3 

B 961 59,7 58,4 55,1 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 55,1 58,4 

AGORA 51,7 50,1 49,0 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 49,0 50,1 

B 951 43,3 42,3 39,9 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,9 42,3 

Cit 12m 46,8 44,8 44,1 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 44,1 44,8 

CIT 18m 65,2 64,0 61,6 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 61,6 64,0 

Crossway 44,9 41,5 39,4 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 39,4 41,5 

MAVE 19,2 18,6 17,4 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,4 18,6 

AD18 E5 65,2 64,0 61,6 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 61,6 64,0 

AD12 E5 46,8 44,8 44,1 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 44,1 44,8 

 

Tabulka č. 53 - Normy měrné spotřeby pro jednotlivé typy autobusů v DPMB (rok 2014) [6] 

NORMY MĚRNÉ SPOTŘEBY PRO JEDNOTLIVÉ TYPY AUTOBUSŮ V DPMB a.s.   

PLATNÉ PRO ROK 2014  - pozměňovací návrh z 6. 11. 2013 

typ/měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

B 731 48,6 47,0 45,8 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 45,8 47,0 

B 732 45,3 43,3 41,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 41,0 43,3 

B 741 65,6 64,3 62,3 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 62,3 64,3 

B 931 48,6 47,0 45,8 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 45,8 47,0 

B 941 61,6 60,3 58,0 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 58,0 60,3 

B 961 59,7 58,4 55,1 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 55,1 58,4 

AGORA 51,7 50,1 49,0 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 49,0 50,1 

B 951 44,5 44,0 41,8 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 41,8 44,0 

Cit 12m 46,9 44,9 44,4 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 44,4 44,9 

CIT 18m 65,7 64,4 61,9 58,8 58,8 58,8 58,8 58,8 58,8 58,8 61,9 64,4 

Crossway 44,9 41,5 39,4 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 39,4 41,5 

MAVE 19,7 19,6 19,0 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,8 19,5 

AD 18M 64,4 62,2 60,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 60,8 62,2 

STRATOS 21,5 21,8 20,9 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,9 21,8 

CNG 69,0 67,0 64,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 62,0 66,0 69,0 
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Graf č. 3 zobrazuje srovnání měrné spotřeby autobusu Citelis 12m během 4 let. Kromě 

toho, že z grafu vyčteme, že roky 2011, 2012 a 2013 měli stejnou spotřebu tak také 

zjišťujeme, že pro rok 2014 je měrná spotřeba nepatrně vyšší oproti roku 2013. 

Graf č. 3 – Srovnání měrné spotřeby Citelis 12M dle normy za 4 let  

 

Graf č. 4 – Srovnání měrné spotřeby City bus dle normy za 4 let  
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Graf č. 4 zobrazuje srovnání měrné spotřeby autobusu City bus během 4 let. V roce 

2011 měl tento typ vozu větší spotřebu nafty. V letech 2012, 2013 a 2014 vůz City bus má 

spotřebu pohonných hmot oproti roku 2011 nižší a za celý 3 roky se spotřeba nafty nezměnila.  

 

6.2 ANALÝZA A VYHODNOCENÍ SPOTŘEBY PHM AUTOBUSU 

PRO JEDNOTLIVÝ TYP VOZU 

Následující tabulky zobrazují statický výkon udávaný ve vozokilometrech, skutečnou 

a normovanou spotřebu v litrech, skutečnou spotřebu v litrech na 100 vozokilometrů a 

nakonec nám tabulka ukazuje čerpání norem v procentech. Procentuální čerpání norem 

ukazuje, jestli došlo k úspoře či naopak větší spotřebě PHM. Pokud je vyšší jak 100 % došlo 

k větší spotřebě než je stanovená měrná norma spotřeby a když klesne pod 100 %, vznikla 

úspora pohonných hmot. [6] 

6.2.1 Citelis 12M  

Z tabulky č. 54 je zřejmé, že průměrný statistický výkon je 207 vzkm, průměrná 

skutečná spotřeba byla vyšší než normovaná, a proto v měsíci duben 2013 nedošlo k úspoře.  

Tabulka č. 54 -  Přehled spotřeby PHM Citelis 12m  v měsíci duben 2013 [6] 

Den 
Číslo 

vozu 

Výkon 

statistický 

[vzkm] 

Spotřeba 

normovaná 

[litry] 

Spotřeba 

skutečná 

[litry] 

Spotř.skuteč. 

[litry/100vzkm] 

Čerpání 

norem 

[%] 

2. 4. 2013 7645 207 96,66 109,81 53,05 113,6 

10. 4. 2013 7645 207 96,66 108,23 52,29 112 

11. 4. 2013 7638 207 96,66 129,75 62,68 134,2 

18. 4. 2013 7645 207 96,66 106,46 51,43 110,1 

19. 4. 2013 7638 208 97,13 101,28 48,69 104,3 

22. 4. 2013 7640 207 96,66 101,82 49,19 105,3 

25. 4. 2013 7644 207 96,66 103,07 49,79 106,6 

26. 4. 2013 7639 207 96,66 99,55 48,09 103 

29. 4. 2013 7641 207 96,66 101,66 49,11 105,2 

30. 4. 2013 7640 207 96,66 105,14 50,79 108,8 

Průměrné 

hodnoty 
207 97 107 52 110 
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Průměrné měsíční provozní náklady pro jeden Citelis 12M činní 261 064 Kč (viz. 

Tabulka č. 43), denní provozní náklady na jeden Citelis 12M činní 8 702 Kč (viz. Tabulka č. 

28) a průměrná hodnota denního vozkm je 207. Provozní náklady Citelis 12M na jeden 

vozokilometr jsou 42 Kč. Statistický výkon 207 vzkm je počítán jako průměr za celý rok. 

6.2.2 City Bus 

Tabulka č. 55 -  Přehled spotřeby PHM City Bus v měsíci duben 2013 [6] 

Den 
Číslo 

vozu 

Výkon 

statistický 

[vzkm] 

Spotřeba 

normovaná 

[litry] 

Spotřeba 

skutečná 

[litry] 

Spotř.skuteč. 

[litry/100vzkm] 

Čerpání 

norem 

[%] 

3. 4. 2013 7605 207 96,66 104,65 50,56 108,3 

4. 4. 2013 7608 207 96,66 103,37 49,94 106,9 

5. 4. 2013 7601 207 96,66 110,08 53,18 113,9 

8. 4. 2013 7626 207 96,66 109,8 53,04 113,6 

15. 4. 2013 7619 207 96,66 100,55 48,57 104 

16. 4. 2013 7626 207 96,66 96,36 46,55 99,7 

17. 4. 2013 7603 207 96,66 98,96 47,81 102,4 

23. 4. 2013 7619 207 96,66 105,15 50,8 108,8 

24. 4. 2013 7626 207 96,66 108,14 52,24 111,9 

Průměrné hodnoty 207 97 104 50 108 

 

Z tabulky č. 55 je zřejmé, že průměrný statistický výkon je 207 vzkm, průměrná 

skutečná spotřeba byla vyšší než normovaná a proto v měsíci duben 2013 nedošlo k úspoře.  

Průměrné měsíční provozní náklady pro jeden Citelis 12M činní 229 742 Kč (viz. 

Tabulka č. 43), denní provozní náklady na jeden Citelis 12M činní 7 657 Kč (viz. Tabulka č. 

28) a průměrná hodnota denního vozkm je 207. Provozní náklady Citelis 12M na jeden 

vozokilometr jsou 37 Kč. Statistický výkon 207 vzkm je počítán jako průměr za celý rok.  

6.2.3 Vyhodnocení  provozních nákladů na 1 vozokilometr 

Z tabulky č. 56 vyplývá, že provozní náklad na 1 vozokilometr u Citelisu 12M jsou 

42Kč, u City busu 37 Kč 
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Tabulka č. 56 – Provozní náklad na 1 vozokilometr dle typu vozu 

TYP VOZU PROVOZNÍ NÁKLAD NA 1 VOZOKILOMETR 

Citelis 12M 42 Kč 

City bus 37 Kč 

 

Z analýzy provozních nákladů na 1 vozokilometr vyšlo, že autobus Citelis 12M je 

dražší na vozokilometr než autobus City bus. 

 

6.3 OBSADITELNOST AUTOBUSŮ 

Z následujících tabulek lze vyčíst, že Citelis 12M má celkovou kapacitu 100 osob, 

z toho 32 míst k sezení a 68 míst k stání. Stejnou celkovou kapacitu má City bus. [18,24] 

Tabulka č. 57 – Obsaditelnost vozu Citelis 12M [18] 

TYP VOZU POČET OSOB (MÍSTA K SEZENÍ A MÍSTA K STÁNÍ) 

Citelis 12M 100 osob (32 míst k sezení + 68 míst k stání) 

 

Tabulka č. 58 – Obsaditelnost vozu City bus [24] 

TYP VOZU POČET OSOB (MÍSTA K SEZENÍ A MÍSTA K STÁNÍ) 

City bus  100 osob (33 míst k sezení + 67 míst k státní) 

 

6.3.1 Vyhodnocení vlivu obsaditelnosti autobusů na spotřebu PHM 

Na základě průzkumu jsem zjistila, že na autobusech Citelis a City bus nelze zjistit 

z palubního počítače údaje o spotřebě paliva. Proto nelze zjistit vliv obsazenosti vozu na 

spotřebu pohonných hmot. Přesné údaje spotřeby při různých fázích vývoje počasí nemá 

dopravní podnik zatím k dispozici. Spotřeba pohonných hmot se po denním výkonu zjistí  

každý den dotankováním vozidla při odstavení po službě a následnou evidencí bez ohledu na 

obsazenost.    
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6.4 POČASÍ 

Mezi další faktory, které ovlivňují spotřebu nafty, patří i počasí. Jak už víme 

z kapitoly č. 6.1 spotřeba je ovlivněna ročním obdobím. Větší spotřeba pohonných hmot (dále 

jen spotřeba PHM) je v zimních a jarních měsících než v letních měsících. Může to být 

způsobeno např. tím, že v těchto měsících má řidič autobusu zapnutý motor i tehdy, kdy stojí 

na odpočívadle. Dále je to ovlivněno tím, že motor při nastartování vozu v mrazivých či 

chladných ránách potřebuje delší čas, než se zahřeje na provozní teplotu. Řídící jednotka 

zajistí, aby spalovaná směs byla bohatší a tedy produkovala více zbytkového tepla, které 

motor ohřeje.  

Další vliv má na spotřebu nafty to, jestli řidič jezdí za slunečného počasí, kdy jezdí po 

suché vozovce nebo naopak za deštivého počasí, kdy řidič bude jezdit opatrněji, odpor vody 

na silnici bude autobus brzdit a tím se i zvýší spotřeba PHM. Stejný vliv na spotřebu jako 

deštivé počasí má i sníh, vítr či náledí. [5] 

6.4.1 Výhodnocení vlivu počasí na spotřebu PHM 

Z palubního počítače nelze zjisti údaje o spotřebě paliva a jeho závislosti na počasí. 

Přesné údaje spotřeby při různých fázích vývoje počasí nemá dopravní podnik zatím 

k dispozici. Výše uvedené poznatky řidičů nebyly prokázány konkrétním měřením. Spotřeba 

PHM nebyla z hlediska počasí dopravním podnikem analyzována a vyhodnocena. 

 Spotřeba pohonných hmot se po denním výkonu zjistí  každý den dotankováním 

vozidla při odstavení po službě a následnou evidencí bez ohledu na počasí.   

6.5 POČET SPOJŮ NA LINCE Č. 67 

Linka č. 67 má celkově 31 zastávek z toho 7 zastávek na celodenní znamení a 10 

zastávek na znamení od 20 hod do 5 hodin směrem Jundrov. Směrem Avion Shopping Park je 

29 zastávek z toho 5 zastávek na celodenní znamení a 9 zastávek na znamení od 20 do 5 

hodin.  
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Provedla jsem analýzu, kolikrát autobus zastaví na zastávkách v pracovních dnech, 

ve dnech pracovního volna i o prázdninách v různých časových úsecích, a to v ranních, v 

odpoledních a večerních hodinách.  

6.5.1 Zastavení  autobusu na zastávkách v pracovních dnech 

6.5.1.1 Počet zastavení na zastávkách směr Jundrov v ranních hodinách  

Graf č. 5 – Počet zastavení na zastávkách směr Jundrov v ranních hodinách  

 

Na základě průzkumu jsem zjistila, že autobus v době mezi 4 až 12 hodinou zastavuje 

v zastávkách bez znamení a zastávkách na znamení od 20 do 5 hodin pravidelně. Což 

znamená, že z 15 jízd autobusu ve směru na Jundrov zastaví autobus na 23 zastávkách 15krát.  

 Dále autobus zastavuje na zastávkách na znamení v době od 4 hodin do 12 hodin z 15 

jízd dopravního prostředku na 7 zastávkách v průměru 12krát. 

V grafu plyne, že v zastávce Electroworld autobus zastavil z 15 jízd pouze 10krát, 

v zastávce Hněvkovského 15krát, v Sazenici 11krát, v Komárově 15krát, v Svatopetrské 

12krát, na Štursově 12krát a zastávce Hlavní 12krát.  
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V čase mezi 4 až 8 hodinou linka č. 67 nejezdí na zastávku NC Královo Pole, což 

ušetří 3 minuty jízdy a proto během 15 jízd autobus zastavil na zastávce pouze 11krát.  

6.5.1.2 Počet zastavení na zastávkách směr Avion v ranních hodinách 

Graf č. 6 - Počet zastavení na zastávkách směr Avion v ranních hodinách  

 

Na základě průzkumu jsem zjistila, že autobus v době mezi 4 až 12 hodinou zastavuje 

v zastávkách bez znamení a zastávkách na znamení od 20 do 5 hodin pravidelně. Což 

znamená, že z 15 jízd autobusu ve směru na Avion Shopping Park zastaví autobus na 23 

zastávkách 15krát.  

 Dále autobus zastavuje na zastávkách na znamení v době od 4 hodin do 12 hodin z 15 

jízd dopravního prostředku na 5 zastávkách v průměru 10krát. 

Z grafu je zřejmé, že v zastávce Hlavní autobus zastavil z 15 jízd pouze 13krát, 

v zastávce Štursova 13krát, v zastávce Svatopetrské 8krát, v Komárově 9 krát, na zastávce 

Hněvkovského 9krát, na Electroworldu 8krát, v Ikei 9krát a v zastávce Avion Shopping Park 

9krát.  
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V čase mezi 4 až 8 hodinou linka č. 67 nejezdí na zastávku NC Královo Pole, což 

ušetří 3 minuty jízdy a proto během 15 jízd autobus zastavil na zastávce pouze 11krát. Mezi 8 

až 12 hodinou v průměru 2 krát za hodinu jezdí dopravní prostředek pouze po zastávku 

Zvonařka, proto od zastávky Svatopetrská po zastávku Avion Shopping Park z 15 jízd zastavil 

autobus v průměru 9krát. [5] 

6.5.1.3 Počet zastavení na zastávkách směr Jundrov v odpoledních hodinách 

Na základě provedené analýzy jsem zjistila, že autobus v době od 12 hodin do 20 

hodin zastavuje v zastávkách bez znamení a zastávkách na znamení od 20 do 5 hodin 

pravidelně. Což znamená, že z 15 jízd autobusu ve směru na Jundrov zastaví autobus na 24 

zastávkách 15krát.  

 Dále autobus zastavuje na zastávkách na znamení v době od 12 hodin do 20 hodin 

z 15 jízd dopravního prostředku na 7 zastávkách 11krát. 

Z grafu plyne, že v zastávce Electroworld autobus zastavil z 15 jízd pouze 8 krát, 

v zastávce Hněvkovského 13 krát, v Sazenici 8 krát, v Komárově 13 krát, ve Svatopetrské 10 

krát, na Štursově 13 krát a zastávce Hlavní 9 krát.  

Graf č. 7 - Počet zastavení na zastávkách směr Jundrov v odpoledních hodinách 
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6.5.1.4 Počet zastavení na zastávkách směr Avion v odpoledních hodinách 

Na základě průzkumu jsem zjistila, že autobus v době mezi 12 až 20 hodinou 

zastavuje v zastávkách bez znamení a zastávkách na znamení od 20 do 5 hodin pravidelně. 

Což znamená, že z 15 jízd autobusu ve směru na Avion Shopping Park zastaví autobus na 24 

zastávkách 15krát.  

 Dále autobus zastavuje na zastávkách na znamení v době od 12 hodin do 20 hodin 

z 15 jízd dopravního prostředku na 5 zastávkách v průměru 10 krát. 

Z grafu je zřejmé, že v zastávce Hlavní autobus zastavil z 15 jízd pouze 12 krát, 

v zastávce Štursova 12 krát, v zastávce Svatopetrské 9 krát, v Komárově 12 krát, na zastávce 

Hněvkovského 11 krát, na Electroworldu 8 krát, v Ikei 12 krát a v zastávce Avion Shopping 

Park 12 krát. Autobus mezi 12 a 17 hodinou 2 krát do hodiny jezdí pouze do zastávky 

Zvonařka.  

Graf č. 8 - Počet zastavení na zastávkách směr Avion v odpoledních hodinách  

 

 



68 

 

6.5.1.5 Počet zastavení na zastávkách směr Jundrov ve večerních hodinách 

Graf č. 9 - Počet zastavení na zastávkách směr Jundrov ve večerních hodinách  

 

Na základě provedené analýzy jsem zjistila, že autobus v době od 20 hodin do 24 

hodin zastavuje v zastávkách bez znamení pravidelně. Což znamená, že z 15 jízd autobusu ve 

směru na Jundrov zastaví autobus na 14 zastávkách 15 krát.  

 Dále autobus zastavuje na zastávkách na znamení v době od 20 hodin do 24 hodin 

z 15 jízd dopravního prostředku na 7 zastávkách 11krát. 

Z grafu je zřejmé, že v zastávce Electroworld autobus zastavil z 15 jízd pouze 7 krát, 

v zastávce Hněvkovského 11 krát, v Sazenici 9 krát, v Komárově 14 krát, ve Svatopetrské 9 

krát, na zastávce náměstí 28. října zastaví 14 krát, na Schodové 10 krát, na Sportovní 13 krát, 

Reissigově 11 krát, na Charvatské 11 krát, na Slovanském náměstí 13 krát, na Slovanském 

náměstí 10 krát, na Záhřebské 13 krát, na Rosickém náměstí 10 krát, na Štursově 8 krát a na 

Hlavní 9 krát.  
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6.5.1.6 Počet zastavení na zastávkách směr Avion ve večerních hodinách 

 

Graf č. 10 - Počet zastavení na zastávkách směr Avion ve večerních hodinách  

 

Na základě provedené analýzy jsem zjistila, že autobus v době od 20 hodin do 24 

hodin zastavuje v zastávkách bez znamení pravidelně, což znamená, že z 15 jízd autobusu ve 

směru na Avion Shopping Park zastaví autobus na 15 zastávkách 15 krát a na zastávkách na 

znamení od 20 do 5 hodin v průměru 8 krát.  

Dále autobus zastavuje na zastávkách na znamení v době od 20 hodin do 24 hodin z 15 

jízd dopravního prostředku na 5 zastávkách 7 krát. 

Z grafu je zřejmé, že v zastávce Vozovna Komín autobus zastavil z 15 jízd pouze 12 

krát, v zastávce Hlavní 8 krát, v zastávce Štursova 8 krát, na zastávce Rosického náměstí 9 

krát, v Záhřebské 9 krát, na Slovanském náměstí 10 krát, v zastávce Charvatská 8 krát, 

v Reissigova 10 krát, v Sportovní 9 krát, na zastávku Schodová 10 krát, na náměstí 28. října 

10 krát, v zastávce Svatopetrské 7 krát, v Komárově 9 krát, na zastávce Hněvkovského 6 krát, 
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na Electroworldu 7 krát, v Ikei 11krát a v zastávce Avion Shopping Park 11krát. Po 23. 

hodině autobus jezdí pouze po zastávku Hlavní nádraží nebo po zastávku Skácelova.  

6.5.2 Zastavení autobusu na zastávkách ve dnech pracovního volna 

O víkendech autobus na trase linky č. 67 jezdí v době mezi 4 až 23 hodinou na každou 

zastávku. Po 23 hodině jezdí pouze do zastávky Skácelova nebo Hlavní nádraží. Zastávky na 

znamení, na znamení od 20 do 5 hodiny a stálé zastávky jsou stejné jako v pracovních dnech.  

Z grafu č. 11 je zřejmé, že autobus v době mezi 4 až 12 hodinou zastavuje na všech 

zastávkách bez znamení i na zastávkách, které jsou na znamení od 20 do 5 hodiny. Na 

zastávkách na celodenní znamení zastavuje v průměru 10 krát. V době mezi 12 až 20 hodinou 

zastavuje na všech zastávkách na znamení i na znamení od 20 do 5 hodin. Na zastávkách na 

znamení zastavuje v průměru 12 krát. V době mezi 20 až 24 hodinou zastavuje na zastávkách 

bez znamení v průměru 14 krát. Na zastávkách na znamení od 20 do 5 hodiny zastavuje 

dopravní prostředek v průměru 10 krát a na zastávkách na celodenní znamení zastaví 

v průměru 9 krát.  

Graf č. 11 – Zastavení autobusu na zastávkách o víkendu směr Avion Shopping Park  
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Z grafu č. 12 je zřejmé, že autobus v době mezi 4 až 12 hodinou zastavuje na všech 

zastávkách bez znamení i na zastávkách, které jsou na znamení od 20 do 5 hodiny. Na 

zastávkách na celodenní znamení zastavuje v průměru 12 krát. V době mezi 12 až 20 hodinou 

zastavuje na všech zastávkách na znamení i na znamení od 20 do 5 hodin. Na zastávkách na 

znamení zastavuje v průměru 12 krát. V době mezi 20 až 24 hodinou zastavuje na zastávkách 

bez znamení v průměru 12 krát. Na zastávkách na znamení od 20 do 5 hodiny zastavuje 

dopravní prostředek v průměru 12 krát a na zastávkách na celodenní znamení zastaví 

v průměru 10 krát.  

 

Graf č. 12 – Zastavení autobusu na zastávkách o víkendu směr Jundrov  
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6.5.3 Zastavení autobusu na zastávkách o prázdninách v pracovních dnech  

6.5.3.1 Počet zastavení autobusu na zastávkách o prázdninách směr Jundrov 

Na základě průzkumu jsem zjistila, že autobus v době mezi 4. až 12. hodinou 

zastavuje v zastávkách bez znamení a zastávkách na znamení od 20 do 5 hodin pravidelně. 

Což znamená, že z 15 jízd autobusu ve směru na Jundrov zastaví autobus na 23 zastávkách 15 

krát. Dále vůz zastavuje na zastávkách na celodenní znamení v době od 4 hodin do 12 hodin 

z 15 jízd autobusu na 7 zastávkách v průměru 13 krát.  

Z grafu plyne, že v zastávce Electroworld dopravní prostředek zastavil z 15 jízd pouze 

9 krát, v zastávce Hněvkovského 15 krát, v Sazenici 12 krát, v Komárově 15 krát, 

v Svatopetrské 13 krát,  na Štursově 11 krát a zastávce Hlavní 13 krát.  

Dopravní prostředek v ranních hodinách mezi 4 až 8 hodinou linka č. 67 nejezdí na 

zastávku NC Královo Pole, což ušetří 3 minuty jízdy a proto během 15 jízd autobusu zastavil 

na zastávce pouze 10 krát.  

V době mezi 12 až 20 hodinou zastavuje v zastávkách bez znamení a zastávkách na 

znamení od 20 do 5 hodin pokaždé. Což znamená, že z 15 jízd autobus ve směru na Jundrov 

zastaví na 24 zastávkách 15 krát. Na zastávkách na celodenní znamení dopravní podnik za 15 

jízd na 7 zastávkách zastavil 12 krát.  

Z grafu plyne, že v zastávce Electroworld autobus zastavil z 15 jízd pouze 9 krát, 

v zastávce Hněvkovského 13 krát, v Sazenici 9 krát, v Komárově 14 krát, v Svatopetrské 11 

krát, v Štursové 13 krát a zastávce Hlavní 14 krát.  
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Graf č. 13 – Zastavení autobusu na zastávkách o prázdninách směr Jundrov  

 

Dopravní prostředek v době mezi 20 až 24 hodinou zastavuje v zastávkách bez 

znamení pravidelně.  

Z grafu je zřejmé, že v zastávce Electroworld autobus zastavil z 15 jízd pouze 6 krát, 

v zastávce Hněvkovského 12 krát, v Sazenici 8 krát, v Komárově 14 krát, v Svatopetrské 8 

krát, na zastávce Náměstí 28. Října zastaví 14 krát, na Schodové 12 krát, na Sportovní 13 

krát, Reissigově 11 krát, na Charvatské 10 krát, na Slovanském náměstí 12 krát, na 

Slovanském náměstí 11 krát, na Záhřebské 14 krát, na Rosickém náměstí 10 krát, na Štursově 

9 krát a na Hlavní 8 krát 
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6.5.3.2 Počet zastavení autobusu na zastávkách o prázdninách směr Avion  

Graf č. 14 – Zastavení autobusu na zastávkách o prázdninách směr Avion Shopping Park  

 

 

Na základě průzkumu jsem zjistila, že autobus v době mezi 4 až 12 hodinou zastavuje 

v zastávkách bez znamení a zastávkách na znamení od 20 do 5 hodin pravidelně. Což 

znamená, že z 15 jízd autobusu ve směru na Avion Shopping Park zastavil autobus na 23 

zastávkách 15 krát. Výjimkou je zastávka NC Královo pole kde autobus mezi 4 až 8 hodinou 

nezastavuje, což ušetří 3 minuty. Dále vůz mezi 6 až 12 hodinou jezdí pouze po zastávku 

Zvonařka. Na zastávkách na celodenní znamení autobus zastavil z 15 jízd na 5 zastávkách 

v průměru 11 krát.   

Z grafu plyne, že v zastávce Hlavní autobus zastavil z 15 jízd pouze 14 krát, 

v zastávce Štursova 13 krát, v zastávce Svatopetrská 9 krát, v Komárově 11 krát, na zastávce 

Hněvkovského 11 krát, na Electroworldu 9 krát, v Ikei 11 krát a v zastávce Avion Shopping 

Park 11 krát.  

V době mezi 12 až 20 hodinou zastavuje v zastávkách bez znamení a zastávkách na 

znamení od 20 do 5 hodin pravidelně. Což znamená, že z 15 jízd autobus ve směru na Avion 
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Shopping Park zastaví na 24 zastávkách 15 krát. Na zastávkách na celodenní znamení 

dopravní podnik za 15 jízd na 5 zastávkách zastavil 11 krát.  

Z grafu je zřejmé, že v zastávce Hlavní autobus zastavil z 15 jízd pouze 13 krát, 

v zastávce Štursova 12 krát, v Svatopetrská 9 krát, v Komárově 13 krát, v zastávce 

 Hněvkovského 10 krát, v Electroworldu 10 krát, v Ikei 13 krát a na zastávce Avion Shopping 

Park 13 krát.  

Dopravní prostředek v době mezi 20 až 24 hodinou zastavuje v zastávkách bez 

znamení pravidelně.  

Z grafu je zřejmé, že v zastávce Vozovna Komín autobus zastavil z 15 jízd pouze 13 

krát, v zastávce Hlavní 9 krát, v zastávce Štursova 9 krát, na zastávce Rosického náměstí 10 

krát, v Záhřebské 10 krát, na Slovanském náměstí 10 krát, v zastávce Charvatská 8 krát, 

v Reissigova 11 krát, v Sportovní 10 krát, na zastávku Schodová 10 krát, na Náměstí 28. října 

11 krát, v zastávce Svatopetrské 10 krát, v Komárově 11 krát, na zastávce Hněvkovského 7 

krát, na Electroworldu 7 krát, v Ikei 11 krát a v zastávce Avion Shopping Park 10 krát.  

6.5.4 Zastavení autobusu na zastávkách o prázdninách v dnech pracovního 

volna  

6.5.4.1 Počet zastavení autobusu na zastávkách o prázdninách směr Jundrov 

Na základě průzkumu jsem zjistila, že autobus v době mezi 4. až 12. hodinou 

zastavuje v zastávkách bez znamení a zastávkách na znamení od 20 do 5 hodin pravidelně. 

Což znamená, že z 15 jízd autobusu ve směru na Jundrov zastaví autobus na 24 zastávkách 15 

krát. Dále vůz zastavuje na zastávkách na celodenní znamení v době od 4 hodin do 12 hodin 

z 15 jízd autobusu na 7 zastávkách v průměru 12 krát.  
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Graf č. 15 – Zastavení autobusu na zastávkách o prázdninách směr Jundrov o víkendu 

 

Z grafu č. 15 plyne, že v zastávce Electroworld dopravní prostředek zastavil z 15 jízd 

pouze 9 krát, v zastávce Hněvkovského 14 krát, v Sazenici 10 krát, v Komárově 15 krát, 

v Svatopetrské 13 krát, v Štursové 12 krát a zastávce Hlavní 14 krát.  

V době mezi 12 až 20 hodinou zastavuje v zastávkách bez znamení a zastávkách na 

znamení od 20 do 5 hodin pravidelně. Což znamená, že z 15 jízd autobus ve směru na Jundrov 

zastaví na 24 zastávkách 15 krát. Na zastávkách na celodenní znamení dopravní podnik za 15 

jízd na 7 zastávkách zastavil 13 krát.  

Z grafu č. 15 můžeme vidět, že v zastávce Electroworld autobus zastavil z 15 jízd 

pouze 12 krát, v zastávce Hněvkovského 14 krát, v Sazenici 10 krát, v Komárově 13 krát, 

v Svatopetrské 12 krát, v Štursové 14 krát a zastávce Hlavní 14 krát.  

Dopravní prostředek v době mezi 20 až 24 hodinou nezastavuje v zastávkách bez 

znamení pokaždé. Po 23. hodině vůz končí na zastávce Skácelova a podruhé končí na 

zastávce Hlavní nádraží.  
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Z grafu č. 15 je zřejmé, že v zastávce Electroworld autobus zastavil z 15 jízd pouze 9 

krát, v zastávce Hněvkovského 9 krát, v Sazenici 8 krát, v Komárově 14 krát, v Svatopetrské 

9 krát, na Hlavním nádraží 12 krát, na Malinovském náměstí 12 krát, na zastávce Náměstí 28. 

října zastaví 12 krát, na Schodové 10 krát, na Zimním stadionu 12 krát, na Sportovní 11 krát, 

na NC Královým Poli 12 krát, Reissigově 10 krát, na Štefanikově 12 krát, na Charvatské 10 

krát, na Slovanském náměstí 9 krát, na Slovanském náměstí 9 krát, na zastávce Skácelova 12 

krát, na Záhřebské 10 krát, na Přívratu 11 krát, na Rosickém náměstí 8 krát, na Štursově 6 

krát, na Hlavní 10 krát, na Vozovně Komín 9 krát, Optátové 11 krát, na Nálepkové 11 krát a 

v Jundrově 11 krát.  

6.5.4.2 Počet zastavení autobusu na zastávkách o prázdninách směr Avion 

Na základě průzkumu jsem zjistila, že autobus v době mezi 4 až 12 hodinou zastavuje 

v zastávkách bez znamení a zastávkách na znamení od 20 do 5 hodin pravidelně. Což 

znamená, že z 15 jízd autobusu ve směru na Avion Shopping Park zastavil autobus na 24 

zastávkách 15 krát.  

Z grafu č. 16 je zřejmé, že v zastávce Hlavní autobus zastavil z 15 jízd pouze 13 krát, 

v zastávce Štursova 11 krát, v zastávce Svatopetrská 9 krát, na zastávce Hněvkovského 11 

krát a na zastávce Electroworld 10 krát. 

V době mezi 12 až 20 hodinou zastavuje v zastávkách bez znamení a zastávkách na 

znamení od 20 do 5 hodin pravidelně. Což znamená, že z 15 jízd autobus ve směru na Avion 

Shopping Park zastaví na 24 zastávkách 15 krát. Na zastávkách na celodenní znamení 

dopravní podnik za 15 jízd na 5 zastávkách zastavil 13 krát.  

Z grafu č. 16 plyne, že v zastávce Hlavní zastavil z 15 jízd pouze 14 krát, v zastávce 

Štursova 14 krát, v Svatopetrská 14 krát, v zastávce  Hněvkovského 12 krát, v Electroworldu 

11 krát. 
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Graf č. 16 – Zastavení autobusu na zastávkách o prázdninách směr Avion o víkendu  

 

Dopravní prostředek v době mezi 20 až 24 hodinou nezastavuje v zastávkách bez 

znamení pravidelně. Po 23. hodině vůz končí na zastávce Hlavní nádraží. 

V grafu č. 16 je zřejmé, že v zastávce Vozovna Komín autobus zastavil z 15 jízd 

pouze 14 krát, v zastávce Hlavní 9 krát, v zastávce Štursova 11 krát, na zastávce Rosického 

náměstí 13 krát, v Záhřebské 14 krát, na Slovanském náměstí 9 krát, v zastávce Charvatská 7 

krát, v Reissigova 11 krát, v Sportovní 8 krát, na zastávku Schodová 8 krát, na Náměstí 28. 

října 12 krát, na zastávce Úzká 12 krát, na zastávce Zvonařka 12 krát, v zastávce Svatopetrské 

10 krát, v Komárově 12 krát, na zastávce Hněvkovského 5 krát, na Electroworldu 5 krát, 

v Ikei 12 krát a v zastávce Avion Shopping Park 12 krát.  

6.5.5 Překážky na trase linky č. 67 

Z následující tabulky lze zjistit počet překážek, a jaký druh překážky je mezi 

jednotlivými zastávkami na trase autobusové linky č. 67 z Avionu do Jundrova. Tato trasa má 
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86 omezení z toho je 45 přechodů pro chodce, 26 světelných křižovatek, 2 kruhové objezdy, 5 

zpomalovacích prahů a 8 křižovatek bez světelné signalizace.  

Tabulka č. 59 – Překážky na lince č. 67 

PŘEKÁŽKY NA LINCE Č. 67 

Zastávky Přechod  
Světelná 

křižovatka 

Zpomalovací 

práh 

Křižovatka 

bez světelné 

signalizace 

Avion Shopping Park - Ikea 4 0 3 0 

Ikea - Electroworld 4 0 2 1 

Electroworld 

Hněvkovského 0 3 0 0 

Hněvkovského -  Sazenice 1 1 0 0 

Sazenice - Komárov 0 2 0 0 

Komárov - Svatopetrská 0 1 0 0 

Svatopetrská - Zvonařka 0 1 0 0 

Zvonařka - Úzká 1 0 0 0 

Úzká - Hlavní nádraží 0 2 0 0 

Hlavní nádraží 

Malinovského náměstí 3 0 0 1 

Malinovského náměstí 

Náměstí 28. října 4 3 0 0 

Náměstí 28. října -

Schodová 1 2 0 0 

Schodová - Zimní stadion 2 0 0 0 

Zimní stadion - Sportovní 1 2 0 0 

Sportovní 

 NC Královo Pole 2 2 0 2 

NC Královo Pole - 

Reissigova 1 1 0 0 

Reissigova - Štefánikova 2 1 0 0 

Štefánikova - Charvatská 0 1 0 0 

Charvatská - Slovanské 

náměstí 3 0 0 0 

Slovanské náměstí - 

Slovanské náměstí 4 0 0 0 

Slovanské náměstí - 

Skácelova 3 1 0 0 
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Skácelova - Záhřebská  0 2 0 0 

Záhřebská - Přívrat 0 0 0 0 

Přívrat - Rosického náměstí 2 1 0 1 

Rosického náměstí - 

Štursova  2 0 0 1 

Štursova - Hlavní 0 0 0 1 

Hlavní - Vozovna Komín 0 0 0 0 

Vozovna Komín - Optátova 3 0 0 0 

Optátova - Nálepkova 1 0 0 1 

Nálepkova - Jundrov 1 0 0 0 

CELKEM 45 26 5 8 

 

6.5.5.1 Průzkum na trase linky č. 67 

Provedla jsem průzkum na trase autobusové linky č. 67, kolikrát autobus zastaví na 

překážkách, které má na své trase (viz. Tabulky č. 60 a 61). Průzkum byl proveden ve směru 

Avion i Jundrov. V průměru na trase od Avionu do Jundrova dopravní prostředek zastaví 

v průměru mezi zastávkami cca 25 krát (viz. Tabulka č. 60). 

Tabulka č. 60 – Zastavení autobusu mezi zastávkami (směr Jundrov)  

SMĚR JUNDROV 
PRŮMĚR POČET ZASTAVENÍ ČI 

ZPOMALENÍ MEZI ZASTÁVKAMI 

Avion - Ikea 3 (zpomalovací práh) 

Ikea - Electroworld 3 (zpomalovací práh + světelná křižovatka) 

Electroworld - Hněvkovského 1 (světelná křižovatka) 

Hněvkovského - Sazenice 0 

Sazenice - Komárov 1 (světelná křižovatka) 

Komárov - Svatopetrská 1 (světelná křižovatka) 

Svatopetrská - Zvonařka 1 (světelná křižovatka) 

Zvonařka - Úzká 0 

Úzká - Hlavní nádraží 1 (světelná křižovatka) 

Hlavní nádraží - Malinovského náměstí 1 (křižovatka bez světelné signalizace) 

Malinovského náměstí - Náměstí 28. října 2 (světelná křižovatka) 

Náměstí 28. října - Schodová 0 

Schodová - Zimní stadion 0 

Zimní stadion - Sportovní 1 (světelná křižovatka) 

Sportovní - NC Královo Pole 1 (světelná křižovatka) 
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NC Královo Pole - Reissigova 1 (světelná křižovatka) 

Reissigova - Štefanikova 1 (světelná křižovatka) 

Štefanikova - Charvatská 1 (světelná křižovatka) 

Charvatská - Slovanské náměstí 0 

Slovanské náměstí - Slovanské náměstí 1 (křižovatka bez světelné signalizace) 

Slovanské náměstí - Skácelova 0 

Skácelova - Záhřebská 1 (světelná křižovatka) 

Záhřebská - Přívrat 0 

Přívrat - Rosického náměstí 1 (světelná křižovatka) 

Rosického náměstí - Štursova 1 (křižovatka bez světelné signalizace) 

Štursova - Hlavní 1 (kruhový objezd)  

Hlavní - Vozovna Komín 0 

Vozovna Komín - Optátova 0 

Optátova - Nálepkova 0 

Nálepkova - Jundrov 1 (křižovatka bez světelné signalizace) 

Celkem 25 

 

V průměru na trase od Jundrova do Avionu dopravní prostředek zastaví v průměru 

mezi zastávkami cca 23 krát (viz. Tabulka č. 61) 

Tabulka č. 61 - Zastavení autobusu mezi zastávkami (směr Avion)  

SMĚR AVION SHOPPING PARK 

PRŮMĚR POČET ZASTAVENÍ ČI 

ZPOMALENÍ 

MEZI ZASTÁVKAMI 

Jundrov - Optátova 4 (křižovatka bez světelné signalizace) 

Optátova - Optátova 1 (křižovatka bez světelné signalizace) 

Optátova - Vozovna Komín 0  

Vozovna Komín - Hlavní 0 

Hlavní - Štursova 0 

Štursova - Rosického náměstí 0 

Rosického náměstí - Přívrat 1 (světelná křižovatka) 

Přívrat - Záhřebská 0 

Záhřebská - Skácelova 1 (světelná křižovatka) 

Skácelova - Slovanské náměstí 0 

Slovanské náměstí - Charvatská 0 

Charvatská - Štefanikova 1 (světelná křižovatka) 

Štefanikova - NC Královo Pole 1 (světelná křižovatka) 

NC Královo Pole - Reissigova 1 (světelná křižovatka) 

Reissigova - Sportovní 0 

Sportovní - Zimní stadion 1 (světelná křižovatka) 
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Zimní stadion - Schodová 0 

Schodová - Náměstí 28. října 1 (světelná křižovatka) 

Náměstí 28. října - Malinovského náměstí 2 (světelná křižovatka) 

Malinovského náměstí - Hlavní nádraží 1 (křižovatka bez světelné signalizace) 

Hlavní nádraží - Úzká 1 (světelná křižovatka) 

Úzká - Zvonařka 1 (světelná křižovatka) 

Zvonařka - Svatopetrská 1 (světelná křižovatka) 

Svatopetrská - Komárov 1 (světelná křižovatka) 

Komárov - Hněvkovského  0 

Hněvkovského - Electroworld 1 (světelná signalizace) 

Electroworld - Ikea 1 (zpomalovací práh) 

Ikea - Avion 2 (zpomalovací práh) 

Celkem 23 

 

6.5.5.2 Vyhodnocení průměrného zastavení a omezení autobusu  

Tabulka č. 62 – Průměrný počet zastavení v průběhu roku ve směru Avion Shopping Park  

  

počet 

jízd  

počet 

omezení 

průměrný počet zastavení autobusu 

pracovní dny dny pracovního volna 

zastávka bez znamení 15 15 14 15 

zastávka na znamení od 

20 do 5 hodiny 
15 9 13 14 

zastávka 
15 5 9 11 

na celodenní znamení 

křižovatka 15 34 18 18 

přechod pro chodce 15 41 1 1 

zpomalovací prahy 15 4 4 4 

celkem  - 108 59 63 

procentuální vyjádření [%] 100  55  58  

 

Tabulka č. 63 – Průměrný počet zastavení v průběhu roku ve směru Jundrov  

  

počet 

jízd 

počet 

omezení 

průměrný počet zastavení autobusu 

pracovní dny dny pracovního volna 

zastávka bez znamení 15 14 15 14 

zastávka na znamení 

od 20 do 5 hodiny 15 10 14 13 

zastávka na celodenní 

znamení 
15 7 11 12 
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křižovatka 15 34 19 19 

přechod pro chodce 15 45 1 1 

zpomalovací prahy 15 5 5 5 

celkem  - 115 65 64 

procentuální vyjádření [%] 100 57 56 

 

Tabulka č. 64 – Průměrný počet zastavení o prázdninách ve směru Jundrov  

  

počet 

jízd 

počet 

omezení 

průměrný počet zastavení autobusu 

o prázdninách 

pracovní dny dny pracovního volna 

zastávka bez znamení 15 14 15 14 

zastávka na znamení 

od 20 do 5 hodiny 
15 10 14 13 

zastávka 
15 7 11 11 

na celodenní znamení 

křižovatka 15 34 18 18 

přechod pro chodce 15 45 1 1 

zpomalovací prahy 15 5 5 5 

celkem - 115 64 62 

procentuální vyjádření [%] 100 56 54 

 

Tabulka č. 65 – Průměrný počet zastavení o prázdninách ve směru Avion  

  

počet 

jízd 

počet 

omezení 

průměrný počet zastavení autobusu 

o prázdninách 

pracovní dny dny pracovního volna 

zastávka bez znamení 15 15 14 15 

zastávka na znamení 

od 20 do 5 hodiny 
15 9 13 14 

zastávka 
15 5 10 11 

 na celodenní znamení 

křižovatka 15 34 14 14 

přechod pro chodce 15 41 1 1 

zpomalovací prahy 15 4 4 4 

celkem - 108 56 59 

procentuální vyjádření [%] 100 52 55 
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Pokud nenastane nepředvídatelná situace, jako kolona vozidel může dojít k omezení 

jízdy až 115 krát ve směru na Jundrov a až 108 krát ve směru na Avion. V průměru autobus 

zastaví nebo je omezen mezi zastávkami Jundrov až Avion Shopping Park celkem 59 krát 

v pracovních dnech, což procentuálně vyjádřeno představuje cca 55 %, 63 krát v dnech 

pracovního volna, v procentech 58 %, 56 krát (52 %) o prázdninách v pracovních dnech a 59 

krát (55 %) o víkendu o prázdninách. Mezi zastávkami Avion až Jundrov zastavuje či je 

omezen celkem 65 krát v pracovních dnech, což procentuálně vyjádřeno je cca 57 %, 64 krát 

v dnech pracovního volna, v procentech 56 %, 64 krát (56 %) o prázdninách v pracovních 

dnech a 62 krát (54 %) o víkendu o prázdninách.  

U křižovatek rozhoduje, jestli se jedná o křižovatku se světelnou signalizací nebo bez 

světelné signalizace. Dle tabulek č. 62 až 65 přechody pro chodce na trase linky č. 67 jsou 

málo využívány. Posledním údajem v tabulkách jsou zpomalovací prahy.  

Všechna omezení jízdy či zastavení a následné rozjíždění dopravního prostředku má 

vliv na zvýšení spotřeby pohonných hmot. Vzhledem k tomu, že na konkrétní používaný 

autobus nejsou od výrobce uváděny spotřeby pohonných hmot a v provozu je pro DPMB 

velmi obtížné zjistit skutečné spotřeby PHM v daných úsecích trasy lze pouze hodnotit 

skutečnou spotřebu PHM na základě parametrů celé trasy, a proto nelze zjistit, zda by zvýšení 

či snížení počtu křižovatek, zpomalovacích prahů, přechodů pro chodce či zastávek mělo vliv 

na zvyšování či snižování celkové spotřeby pohonných hmot dopravního prostředku na trase 

linky č. 67.  

6.6 SROVNÁNÍ SPOTŘEBY PHM A TRASY LINEK Č. 67 A Č. 49 

6.6.1 Trasy autobusových linek č. 67 a č. 49 

Trasa autobusové linky č. 67 je dlouhá 16,634 km. Stoupavost linky má největší podíl 

na trase, který je 48 %. Rovinatý terén na trase má podíl ve výši 29 % a podíl poklesu trasy 

má 23 %. Celkové posouzení stoupavosti a poklesu trasy v obou směrech (tam i zpět) 

znamená, že v průměru musí autobus zdolávat stoupání ve výši 0,49%. (viz. Graf č. 17).  
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Graf č. 17 – Nadmořská výška zastávek autobusové linky č. 67[6] 

 

S ohledem na možnosti měření konkrétní spotřeby PHM lze pouze konstatovat obecně, 

že na dané trase lze očekávat podstatné zvýšení spotřeby PHM z hlediska stoupavosti, poklesu 

trasy a průměrné hodnoty lze hodnotit ve srovnání s linkami rovinatého terénu. 

Trasa autobusová linky č. 49 je dlouhá 15,845 km. Rovinatý terén linky má největší 

podíl na trase, který je 50 %. Stoupavost trasy má podíl ve výši 21 % a podíl poklesu trasy má 

29 % podíl. Linka má stoupání tam i zpět 0,16 %. Trasa linky má rovinatý terén. (viz. Graf č. 

18). Na lince č. 49 jezdí nejčastěji autobus Crossway. 

Graf č. 18 - Nadmořská výška zastávek autobusové linky č. 49 [27] 

 

6.6.2 Spotřeba PHM u různých typů vozů na dvou autobusových linkách  

Na základě podkladů DPMB bylo provedeno porovnání spotřeby PHM u různých typů 

vozů na zadané autobusové lince č. 67 a autobusové lince č. 49. První 2 tabulky se týkají 
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linky č. 67 a tabulka č. 68 se týká linky č. 49. V tabulce č. 69 je uveden rozdíl ve spotřebě 

pohonných hmot u různých typů vozů. Citelis a City bus jsou vypravovány na autobusové 

lince č. 67 a Crossway na autobusové lince č. 49. Tabulka č. 70 zobrazuje spotřebu 

pohonných hmot na 1 km trasy a tabulka č. 71 provozní náklad na 1 vozokilometr.  

Tabulka č. 66 – Spotřeba PHM autobusu CITELIS za měsíc duben 2013 (linka č. 67) [6] 

Den Číslo 
Výkon statistický 

[vzkm] 
Spotřeba skutečná [litry] 

Spotř.skuteč. 

[litry/100vzkm] 

2. 4. 2013 7645 207 109,81 53,05 

10. 4. 2013 7645 207 108,23 52,29 

11. 4. 2013 7638 207 129,75 62,68 

18. 4. 2013 7645 207 106,46 51,43 

19. 4. 2013 7638 208 101,28 48,69 

22. 4. 2013 7640 207 101,82 49,19 

25. 4. 2013 7644 207 103,07 49,79 

26. 4. 2013 7639 207 99,55 48,09 

29. 4. 2013 7641 207 101,66 49,11 

30. 4. 2013 7640 207 105,14 50,79 

Průměrné hodnoty 207 107 52 

 

Tabulka č. 67 – Spotřeba PHM autobusu CITY BUS za měsíc duben 2013 (linka č. 67) [6] 

Den Číslo 
Výkon statistický 

[vzkm] 
Spotřeba skutečná [litry] 

Spotř.skuteč. 

[litry/100vzkm] 

3. 4. 2013 7605 207 104,65 50,56 

4. 4. 2013 7608 207 103,37 49,94 

5. 4. 2013 7601 207 110,08 53,18 

8. 4. 2013 7626 207 109,8 53,04 

15. 4. 2013 7619 207 100,55 48,57 

16. 4. 2013 7626 207 96,36 46,55 

17. 4. 2013 7603 207 98,96 47,81 

23. 4. 2013 7619 207 105,15 50,8 

24. 4. 2013 7626 207 108,14 52,24 

Průměrné hodnoty 207 104 50 
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Tabulka č. 68 – Spotřeba PHM autobusu CROSSWAY za měsíc duben 2013 (linka č. 49)[27] 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 69 – Rozdíl spotřeby PHM na různých typech vozů za měsíc duben 2013 

ROZDÍL SPOTŘEBY PHM NA RŮZNÝCH TYPECH VOZŮ ZA MĚSÍC DUBEN 2013 

 

TYP AUTOBUSU  

LINKA Č. 67 LINKA Č. 49 

CITELIS 12M CITY BUS CROSSWAY 

Spotřeba skutečná [litry] 107 104 94 

Výkon statistický [vzkm] 207 207 245 

Den Číslo 
Výkon 

statistický 

[vzkm] 

Spotřeba 

skutečná 

[litry] 

Spotř.skuteč. 

[litry/100vzkm] 

1. 4. 2013 7823 200 72,08 36,04 

3. 4. 2013 7826 262 102,77 39,23 

4. 4. 2013 7812 256 98,52 38,48 

5. 4. 2013 7814 262 110,33 42,11 

6. 4. 2013 7818 200 66,55 33,28 

8. 4. 2013 7811 262 112,45 42,92 

9. 4. 2013 7810 241 93,19 38,67 

10. 4. 2013 7825 262 106,3 40,57 

11. 4. 2013 7824 262 104,48 39,88 

12. 4. 2013 7813 242 100,64 41,59 

13. 4. 2013 7811 200 69,25 34,63 

14. 4. 2013 7810 200 70,85 35,43 

15. 4. 2013 7815 262 105,68 40,34 

16. 4. 2013 7825 262 96,09 36,68 

17. 4. 2013 7818 262 100,13 38,22 

18. 4. 2013 7817 262 96,19 36,71 

19. 4. 2013 7816 262 100,06 38,19 

20. 4. 2013 7820 200 61,13 30,57 

21. 4. 2013 7819 200 66,41 33,21 

22. 4. 2013 7814 262 100,74 38,45 

23. 4. 2013 7812 262 102,11 38,97 

24. 4. 2013 7811 262 109,97 41,97 

25. 4. 2013 7810 262 95,61 36,49 

30. 4. 2013 7821 262 102,75 39,22 

Průměrné hodnoty 245 94 38 
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Spotř.skuteč. [litry/100vzkm] 52 50 38 

 

Z údajů DPMB (Tabulka č. 69) je zřejmé, že skutečná spotřeba je vyšší u autobusů 

Citelis 12M a City Bus, kteří jsou vypravovány na autobusové lince č. 67 než u Crossway, 

který je vypravován na lince č. 49. Tato spotřeba je ovlivněna především profilem trasy (viz. 

Graf č. 17 a 18.), postavením zastávek a omezení na trase u obou autobusových linek. 

Z tabulky č. 70 plyne, že spotřeba PHM na 1 km linky u autobusů Citelis 12M a City Bus 

(linka č. 67) je o 20 % větší než u autobusu Crossway, který je vypravován na lince č. 49.  

Tabulka č. 70 – Spotřeba PHM na 1 km linky č. 67 a č. 49 [l/km] 

 

LINKA Č. 67 LINKA Č. 49 

TYP AUTOBUSU 

CITELIS 12M CITY BUS CROSSWAY 

Spotřeba PHM na 1 km trasy [l/km] 0,5 0,5 0,4 

Procentuální vyjádření [%] 100 100 80 

 

Tabulka č. 71 – Provozní náklad na 1 vozokilometr 

  

LINKA Č. 67 LINKA Č. 49 

TYP AUTOBUSU 

CITELIS 12M CITY BUS CROSSWAY 

Provozní náklad 1 vozkm [Kč] 42 37 39 

Procentuální vyjádření [%] 100 88 93 

 

Z tabulky č. 71 je zřejmé, že provozní náklady na 1 vozokilometr jsou u autobusu City 

bus menší než u autobusu Citelis. Nízké provozní náklady má i Crossway. Do budoucna bych 

doporučovala zvážit možnost, aby DPMB na autobusovou linku č. 67 minimalizovat využití 

dopravního prostředku Citelis 12M (s dieselovým motorem) až do úplného vyřazení a 

nahradit jiným efektivnějším typem.  
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Tabulka č. 72 – Průměrný počet zastavení v průběhu roku ve směru Jundrov (linka č. 67) 

  

počet 

jízd 

počet 

omezení 

průměrný počet zastavení autobusu 

pracovní dny dny pracovního volna 

zastávka bez znamení 15 14 15 14 

zastávka na znamení 

od 20 do 5 hodiny 
15 10 14 13 

zastávka na celodenní 

znamení 15 7 11 12 

 křižovatka 15 34 19 19 

přechod pro chodce 15 45 1 1 

zpomalovací prahy 15 5 5 5 

celkem - 115 65 64 

 

Tabulka č. 73 – Průměrný počet zastavení v průběhu roku ve směru Modřice Olympia (linka 

č. 49)[27] 

 
počet 

omezení 

počet 

jízd 

průměrný počet zastavení autobusu 

pracovní dny dny pracovního volna 

zastávka bez znamení 15 15 15 15 

zastávka na znamení 13 15 9 7 

křižovatka 19 15 9 8 

přechod pro chodce 27 15 2 1 

celkem 74 - 35 31 

 

Z tabulek č. 72 a č. 73 je zřejmé, že linka č. 67 má daleko větší omezení na trase než 

autobusová linka č. 49. Linka č. 49 má na své trase 74 omezení a linka č. 67 má 115 omezení 

na trase. Autobusová linka č. 67 jezdí přímo v centru Brna, kdežto linka č. 49 spíše jezdí do 

příměstských částí Brna.  

Výpočty v diplomové práci vychází z průměrných hodnot, což je dáno hlavně 

dostupností určitých údajů, které nejsou zpracované do takové hloubky, jak by bylo potřeba 

pro účely této diplomové práce.  
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat a vyhodnotit provozní náklady autobusové 

linky č. 67 s důrazem na spotřebu PHM.  

Z dostupných dokladů dopravního podniku nelze přesně stanovit podíl jednotlivých 

použitých typů autobusů na dané autobusové lince. V návaznosti na to je obtížné (prakticky 

neřešitelné) stanovit konkrétní přesnou spotřebu pohonných hmot.   

Autobusy se liší technickými parametry, mají i rozdílnou spotřebu pohonných hmot 

při stejných výkonech. 

Vlivů ovlivňujících spotřebu PHM je několik a jejich podíl je prakticky neměřitelný, 

např.: 

-  změny řidičů na jednotlivých typech autobusů jsou nepravidelné, 

-  spotřebu při rozjezdu autobusu nelze zjistit přímou metodou měření, 

-  spotřebu pohonných hmot nelze zjistit na palubním počítači,  

- není znám podíl stylu řízení řidiče (řidiči v autobusové dopravě DPMB by 

mohli podstoupit školení hospodárnosti jízdy), 

- vliv spotřeby PHM ročního období je evidován v rámci celého roku dle typu 

autobusu, ale na všech linkách, na kterých byl Citelis vypraven,  

- profil trasy, či počet zastávek a překážek na trase (přechody, křižovatky), které 

mají přímý vliv na vyšší spotřebu PHM, není pro danou trasu změřen a následně využit pro 

přesnou evidenci údajů o provozních nákladech této linky v daném období.  

Z výše uvedeného vyplývá, že doporučit organizační opatření ke snížení spotřeby 

PHM je velmi obtížné, nebo obtížně realizovatelné a jednotlivé parametry je možné pouze 
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odhadovat dle obecných znalostí. Technická opatření jsou známa, ale obvykle náročná na 

investiční prostředky. 

Analýza provozních nákladů na autobusy Citelis 12M a City bus prokázala, že 

největšími provozními náklady na autobus jsou mzdy na řidiče, náklady na naftu a opravy. 

Procentuální hodnocení provozních nákladů na řidiče (mzdy) jsou cca 35 %, náklady na naftu 

se jsou cca 27 % a provozní náklady na opravy mají cca 24 %. Jejich řešení je závislé na 

ekonomické situaci podniku a v poslední době i na řešení nedostatku řidičů.  

 Do nákladů na naftu jsou započítány i náklady na AdBlue. Dále analýza prokázala, že 

provozní náklady na 1 vozokilometr jsou u autobusu City bus menší než u autobusu Citelis. 

Nízké provozní náklady má i Crossway. Z uvedeného vyplývá, že pro DPMB na autobusové 

lince č. 67 bude třeba v budoucnosti minimalizovat využití dopravního prostředku Citelis 

12M (s dieselovým motorem) až do úplného vyřazení a nahradit jiných efektivnějším typem. 

V případě Citelis CNG by bylo potřeba udělat nové vyhodnocení.  

V této práci jsou pro zvýraznění vlivů některých parametrů na provoz linky porovnány 

linky č. 67 a č. 49. Pro lepší a hlubší porovnání efektivnosti autobusového provozu na území 

města Brna doporučuji do budoucna provést analýzu více autobusových linek cca 15. různých 

autobusových linek s nasazeným různých typů autobusů a provést detailní analýzu, která by 

lépe vystihovala efektivnost provozu v daném regionu.  
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