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Anotácia 

 Práca sa bude zaoberať ekologizáciou verejnej dopravy mestskej časti Ostrava-Poruba. 

Cieľom je ekologizácia verejnej dopravy, a to predovšetkým autobusovej dopravy 

(elektrobusy a pod.), v náväznosti na už spracovanú štúdiu uskutočniteľnosti na dobudovanie 

chrbtovej električkovej siete v Porube, posúdenie väzieb na tramvaje, možnosti technického 

riešenia, prínosu a pod.. Práca bude obsahovať  rešeršnú časť, jej súčasťou budú príklady a 

skúsenosti riešenia tejto problematiky v zahraničí, ďalej vlastné analýzy, záverečné návrhy a 

odporúčania. 

 

Kľúčové pojmy 

ekologizácia, CNG pohon , elektrobus, emisie, tuhé častice 

 

Annotation 

 This work  will deal with greening of public transport in the part of town Ostrava - 

Poruba. The aim is greening of public transport, especially  bus transport (electrobus etc.), in 

the sequence of  elaborated  study of  workability for finishing „back tram net“ in Poruba, 

judgment of links to trams, possibilities of technical solution, contribution etc. This work will 

contain research part , there will be examples and experiences of solutions in these problems 

abroad, then  my own analysis, closing proposals and recommendations. 
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Zoznam použitého značenia 

 

a.s. .................................................................................................................akciová spoločnosť 

ai. ..........................................................................................................................................a iné 

CNG........................................................................................................ compressed natural gas 

CO..........,...............................................................................................................oxid uhoľnatý 
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DPO ....................................................................................................Dopravný podnik Ostrava 
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HC.............................................................................................................nespálené uhľovodíky 

KWh.................................................................................................................... Kilowatthodina 

LED........................................................................................................... Light-Emitting Diode 

LPG..............................................................................................................Liquefied Petroleum Gas 

LV..................................... imisné limity pre ochranu zdravia bez zahrnutia prízemného ozónu 

MEFA.........................................................metodika pre výpočet emisií z automobilovej dopravy 

MHD.................................................................................................mestská hromadná doprava 

MWh................................................................................................................. megawatthodina 

NMHC........................................................................................... Non-Methane Hydrocarbons 
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OECD........................................................... Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 



 
 

oi. .............................................................................................................................okrem iného 

PAH...............................................................uhľovodíky obsahujúce v molekule benzénové jadro 

PM ................................................................................................................... particulate matter 

SMN........................................................................................................zmesná motorová nafta 

tzv. .................................................................................................................................takzvane  
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1.  Úvod 

Emisie vznikajúce v doprave majú nepriaznivý vplyv na ľudský organizmus, takisto aj 

na celý ekosystém. Existuje mnoho spôsobov, ako emisie škodlivých látok a hluku z dopravy 

znížiť, napríklad administratívne opatrenia, technologické opatrenia, znižovanie spotreby 

a predovšetkým prechod  na tzv. čisté palivá. V súčasnej dobe sa ako najperspektívnejšie javia 

elektrobusy a prechod na CNG autobusy.  

Táto bakalárska práca sa bude zaoberať znižovaním emisií v mestskej časti Ostrava-

Poruba v náväznosti na štúdiu dopravného podniku Ostrava, a.s. 

Spolu s metodikou sa v súčasnosti na výpočet emisií používa program MEFA. Ide 

o spôsob, ako stanoviť emisné faktory cestnej dopravy pomocou softwaru voľne 

stiahnuteľného na stránkach ministerstva životného prostredia. Tento program bol použitý 

v bakalárskej práci pre vypočítanie emisných faktorov pre autobusy.   
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2.  Situácia v Ostrave - Porube 

Moravskoslezský kraj a to najmä Ostravsko je v súčasnosti oblasťou s najviac 

znečisteným ovzduším v Českej republike a rovnako tak patrí k najznečistenejším oblastiam 

v rámci Európy. Laicky povedané emisie sú to, čo uniká priamo od zdroja ako napríklad 

komín, výfuk a podobne, naopak imisie je to, čo dýchame. Predbežný prehľad prekročenia 

imisných limitov v časti Ostrava Poruba je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 

  
Prehľad prekročenia imisných limitov v mestskej časti Ostrava - Poruba [1] 

 

Najväčším problémom Ostravska sú vysoké koncentrácie rakovinotvorného 

benzo[a]pyrenu. Táto látka sa viaže na prelietavý prach (PM10, PM2,5 a menšie) a vstupuje 

skrz dýchací systém a pokožku hlboko do ľudského organizmu a vyvoláva radu zdravotných 

problémov. Benzo[a]pyren má rovnako vplyv na vývoj plodu v tele matky [2]. 

Obecne v Českej republike  podiel ropných palív a ich náhrad na energiu na dopravu 

tvorí až 97%. Podiel elektriny činí 5%. 
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Medzi najväčších znečisťovateľov patria v prvom rade: 

- priemysel (7% plochy mesta) 

-doprava (79% plochy mesta) 

-individuálne kúrenie domácnosti (14% plochy mesta) 

- emisie z poľského územia  

 

 

 

 

Mesto 

 

 

 

Počet 

obyvateľov 

 

 

Dopravný 

výkon (mil. 

miestových 

km) 

 

 

Prepravný 

výkon 

(tis. osôb) 

 

Priemerný 

počet jázd 

MHD na 

jedného 

obyvateľa 

za deň 

Podiel MHD 

na doprave 

v meste 

(cesta do 

práce, školy) 

(%) 

 

Priemerná 

ročná 

koncentrácia 

PM10 

(µg/m
3
) 

Ostrava 305 998 3 470 96 389 0,86 60   38 

Praha 1 272 690 11 419 1 383 124 2,98 62 27 

Brno 384 277 4 234 352 052 2,51 61 32 

Plzeň 169 688 1 371 99 154 1,6 59 24 

Liberec 102 247 765 35 656 0,96 46 26 

Tabuľka 1 - Ostrava v Českej republike [3] 

 

 

Obrázok 1 - Mapa širších vzťahov [20]    
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               územie s prekročením LV

  

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2 - Vyznačenie oblasti s prekročenými imisnými limitmi pre ochranu zdravia bez 

zahrnutia prízemného ozónu [2] 

 

 

 

Obrázok 3 - Schéma liniek prechádzajúcich cez mestskú časť Ostrava - Poruba [21]    
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2.1 Situácia ovzdušia v zahraničí 

V porovnaní s ostatnými mestami v zahraničí, má  Ostrava viditeľne najviac 

znečistené ovzdušie. Tieto hodnoty by sme sa mali snažiť v nasledujúcich rokoch znižovať, 

vzhľadom k tomu, že emisie výrazne vplývajú na zdravie človeka.  

 

 

 

Mesto 

 

 

Počet 

obyvateľov 

 

Dopravný 

výkon 

(mil. 

miestových 

km) 

 

Prepravný 

výkon 

(tis. osôb) 

Priemerný 

počet jázd 

MHD na 

jedného 

obyvateľa 

za deň 

 

Podiel 

MHD na 

doprave 

v meste 

(%) 

 

Priemerná 

ročná 

koncentrácia 

PM10 

(µg/m
3
) 

Ostrava 305 998 3 470 96 389 0,86 25 38 

Viedeň 1 713 957 17 444 838 700 1,34 35 25 

Mníchov 1 364 920 6 712 662 773 1,33 29 26 

Drážďany 517 765 4 052 150 600 0,79 21 31 

Bratislava 462 603 4 168 252 910 1,49 35 23 

Tabuľka 2 - Ostrava v Európe [3] 

2.2 Ekologizácia v zahraničí  

Mohli by sme si brať príklad zo zahraničia, napríklad z Nemecka, kde zaviedli pre 

motoristov oceňovanie v podobe tzv. ekologických plakiet, pri vstupovaní do ekologických 

zón. Ekologické plakety sú podľa úrovne znečisťovania ovzdušia vozidlom rozdelené do 

štyroch nasledujúcich emisných stupňov [4]. 

 

Obrázok 4 - Ekologické plakety [4] 
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Tokio 

Tokio je hlavným japonským dopravným uzlom pre vnútroštátnu i medzinárodnú 

leteckú, cestnú a železničnú dopravu.  

V minulosti malo Tokio obrovské problémy so znečistením ovzdušia. Teraz sa ale 

situácia lepší. Zlepšenie kvality ovzdušia v Tokiu je dané mimo iné aj prísnejšou reguláciou 

a sledovaním znečistenia. V uliciach sú rozmiestnené tabule, ktoré mieru znečistenia 

zobrazujú. Kvalite ovzdušia pomáhajú samozrejme aj stále obľúbenejšie elektromobily. hybr 

Prvá tramvaj na vodík je "čínska 15T". 

Čínsky podnik CSR Sifang predstavil prvú tramvaj na svete, ktorá bude poháňaná 

batériami na báze vodíka. Táto tramvaj potrebuje pre svoje dobitie len 3 minúty. Potom je 

schopná prejsť 100 km vzdialenosť rýchlosťou až 70 km / h. Čínski inžinieri počítajú s tým, 

že tramvaj zvládne 15 km mestskú linku prejsť trikrát sem tam na jedno nabitie. Táto 

nízkopodlažná tramvaj môže byť dodávaná vo dvoch až piatich článkových verziách. Prvé 

vodíkové tramvaje sa objavia v uliciach Pekingu Šanghaja [27]. 

Švajčiarsko 

Krajina alpských velikánov prevádzkuje od konca roka 2011 autobusy s pohonom na 

vodík (LH2). Vo švajčiarskom meste Brugg s priľahlom systém regiónu, patriacom územne 

do kantónu Aarau, nachádzajúcom sa na polceste medzi Zürichom Bazilejom možno vidieť 

a súčasne sa aj zviesť s piatimi autobusmi typu Mercedes-Benz Citaro poháňaných vodíkom. 

Vozidla sa schádzajú na vlakovom nádraží v Brugg, odkiaľ sa v pravidelných 

intervaloch rozbiehajú na svoje trasy. Vozidlá na LH2 môžu dôjsť na jedno naplnenie až 250 

kilometrov svojou podstatou zabraňujú šíreniu nebezpečných emisií z výfukových plynov 

a chránia tým životné prostredie. Autobusy majú umiestnené zásobníky na vodík zároveň 

batérie na streche vozidla, ktoré bolo asi o pol metra vyššia ako u bežných vozidiel. Tým sa 

autobus odlišuje na prvý pohľad od ostatných štandardných vozidiel [25]. 
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Holandsko 

Veľa svetových metropol vrátane Londýna či Sydney skúša elektrobusy. Amsterdam, 

hlavné mesto Holandska, má jasno. Chce mať do roku 2025 elektrické všetky autobusy. 

Počas nasledujúcich dvoch rokov do Amsterdamu dorazí prvých 40 elektrických 

autobusov. Do roku 2025 bude plné elektrická celá flotila autobusov. Poháňať ich 

pochopiteľne bude elektrina z obnoviteľných zdrojov energie.V holandských mestách 

Utrechte a Maastrichtu, rovnako ako na Ostrove Schiermonnikoog, taktiež jazdia elektrické 

Autobusy. Zjavne ich bude čím ďalej tým viac [12].    

Madrid Regional Transport Consortium zakúpilo tri nové 12,8 metrové autobusy Euro VI 

na stlačený zemný plyn (CNG), čím sa počet autobusov CNG na regionálnych linkách zvýši 

na 60, čo v priebehu troch rokov predstavuje nárast o 50%. 

Tri vysokopodlažné autobusy Carrocera Castrosua SA na podvozku MAN A 69, s pohonom 

CNG motorov Euro VI sú prvými v Európe. Model Castrosua Magnus E je určený pre 

medzimestskú prevádzku a je upravený podľa špecifikácie Madrid Regional Transport 

Consortium [26].   

2.3  Dopravný podnik Ostrava, a.s. 

Mestskú hromadnú dopravu v Ostrave prevádzkuje spoločnosť dopravný podnik 

Ostrava. Zakladateľom tejto spoločnosti, ktorá je posledným pokračovateľom dopravcov vo 

viac než storočnej histórií hromadnej dopravy v našom regióne je Štatutárne mesto Ostrava. 

Bohaté skúsenosti a potreba udržať dobrú tradíciu MHD sú pre vedenie dopravného podniku 

hnacím motorom k udržiavaniu trvale dobrých a kvalitných služieb pre cestujúcich.  

Obor činnosti: 

 poskytovanie služieb mestskej hromadnej dopravy v Štatutárnom meste Ostrava 

a priľahlom území (tramvajové, trolejbusové a autobusové), 

 projektovanie, výstavba, údržba a oprava dopravnej cesty 

 údržba, opravy a modernizácia dopravných prostriedkov, montáž tramvají 

a trolejbusov 

 projektovanie dopravnej obsluhy územia, výcvik vodičov, predaj reklamy. 
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2. 1.1 Prevádzkové charakteristiky DPO, a.s. 

Dopravný podnik Ostrava a.s. prevádzkuje mestskú hromadnú dopravu 289 

autobusmi, 272 tramvajmi a 61 trolejbusmi. Z celkového počtu je 322 nízkopodlažných, 167 

autobusov, 111 tramvají a 44 trolejbusov. Servis vozidiel zaisťujú dve autobusové (Autobusy 

Hrančeník, Autobusy Poruba), dve tramvajové (Tramvaje Ostrava, Tramvaje Poruba) a jedna 

trolejbusová vozovňa (Trolejbusy Ostrava). Uvedené údaje sú z marca 2015 [5]. 

Dĺžka prevádzkovej siete: 

 tramvaje: 65,7 km, 

 trolejbusy: 29,3 km, 

 autobusy: 380,5 km. 

Dĺžka prevádzkovaných liniek: 

 tramvaje: 208,9 km, 

 trolejbusy: 86,9 km, 

 autobusy: 887,4 km. 

 

Štruktúra vozového parku   

Trolejbusy- Typ 2013 2014 2015 

Škoda 14 TR 9 9 9 

Škoda 15 TR-článkový 8 8 8 

Škoda 21 TR 12 12 12 

Solaris Trollino 12 14 14 14 

Solaris Trollino 15 4 4 4 

Solaris Trollino 18-článkový 1 1 1 

SOR TN 12 C 1 1 1 

SOR TNB 12 1 1 1 

SOR TNB 18 1 1 1 

Škoda 26 Tr Solaris 7 7 7 

Škoda 27 Tr Solaris 3 3 3 

Celkom  61 61 61 

Tabuľka 3 - Štruktúra vozového parku - trolejbusy [5] 
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Autobusy-typ 2013 2014 2015 Emisná norma 

Irisbus Citelis 12 12 12 12 5 

Karosa B 732 0 0 0 2 

Karosa B 741-článkový 0 0 0 2 

Karosa B 932 44 42 42 2 

Karosa B 941- článkový 29 29 29 2 

Karosa B 952 45 45 45 3 

Karosa B 961- článkový  7 7 7 3 

Karosa B 954 1 1 1 3 

Renault Citybus 6 4 4 2 

Mercedes Benz 412 D 3 3 3 2 

Mercedes Benz 412 D 1 1 1 3 

Mave Fiat CIBus ENA 54A 3 3 3 4 

Solaris Urbino 10 20 20 20 5 

Solaris Urbino 12 2 2 2 2 

Solaris Urbino 12 25 25 25 3 

Solaris Urbino 12 9 9 9 4 

Solaris Urbino 12 50 50 50 5 

Solaris Urbino 12H 1 0 0 3 

Solaris Urbino 15 19 19 14 3 

Solaris Urbino 15 9 9 9 4 

Solaris Urbino 15 2 2 2 5 

Solaris Urbino 18-článkový 7 7 7 5 

SOR EBN 10,5- elektrobus 4 4 4 Elektrobus 

Celkom  299 294 289 

Tabuľka 4 - Štruktúra vozového parku- autobusy [5] 

Z celkového počtu 299  autobusov ( z toho 4 elektrobusy)  v roku 2013 splňuje normu 

EURO II 84 autobusov, normu EURO III 99 autobusov, normu EURO IV 21 autobusov 

a normu EURO V 91 autobusov.  
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Z celkového počtu 294  autobusov ( z toho 4 elektrobusy)  v roku 2014 splňuje normu 

EURO II 80 autobusov, normu EURO III 98 autobusov, normu EURO IV 21 autobusov 

a normu EURO V 91 autobusov.  

Z celkového počtu 289  autobusov ( z toho 4 elektrobusy)  v roku 2015 splňuje normu 

EURO II 80 autobusov, normu EURO III 93 autobusov, normu EURO IV 21 autobusov 

a normu EURO V 91 autobusov.  

  

 

Obrázok 5 - Štruktúra autobusov v Dopravnom podniku v roku 2013 

 

Obrázok 6 - Štruktúra autobusov v Dopravnom podniku v roku 2014 
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Obrázok 7 - Štruktúra autobusov v Dopravnom podniku v roku 2015 

 Na nasledujúcom grafe je uvedený vývoj vozového parku v rokoch 2013, 2014  

a 2015.  

 

Obrázok 8 - Vývoj vozového parku v Dopravnom podniku Ostrava, a.s. 

 

 Z nasledujúcich grafov je zrejmé, že Dopravný podnik Ostrava, a.s. dbá na to, aby sa 

znižovali počty autobusov s emisnými normami EURO II a taktiež EURO III a naopak snaží 

sa udržať autobusy s normou EURO V v poprednej priečke počtu autobusov, čo je z hľadiska 

ekológie prijateľné.   
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3.  Emisné smernice 

 Európske emisné štandardy sú súborom nariadení a požiadaviek, ktoré stanovujú 

limity pre zloženie výfukových plynov všetkých automobilov vyrábaných v členských 

krajinách EÚ. Tieto smernice sú označované ako emisné normy Euro (Euro I až Euro VI). 

Vývoj emisných smerníc: 

EURO I. Prvá zo smerníc bola EURO I, ktorá je platná od roku 1993 a bola pomerne 

benevolentná. Benzínovým i naftovým motorom určovala limit na oxid uhoľnatý približne 3 

g/km a emisie NOx a HC sa sčítavali. Obmedzenie emisií tuhých častíc sa týkalo len 

dieselových motorov. Benzínové motory musia používať bezolovnaté palivá. 

EURO II. Norma EURO II od seba oba typy motorov už oddeľovala – naftové motory mali 

určité zvýhodnenie v emisiách NO2 a HC, kedy limit platil pre ich súčet, benzínové motory si 

naopak mohli dovoliť vyššie emisie CO. Táto smernica tiež prikazovala zníženie obsahu 

pevných olovnatých častíc vo výfukových plynoch. 

EURO III. So zavedením EURO III, ktorá platí od roku 2000, začala Európska komisia 

pritvrdzovať. U dieselových motorov znížila obsah PM o 50% a stanovila pevný limit pre 

emisie NO2 na 0,5 g/km. Zároveň nariadila zníženie emisií CO o 36%. Benzínové motory 

musia podľa tejto normy spĺňať prísne podmienky pre emisie NO2 a HC. 

EURO IV. Norma EURO IV platná od 1.10 2006 emisné limity ešte viac sprísnila. Oproti 

predchádzajúcej norme Euro III, znížila obsah pevných časti a emisií oxidu dusíka vo 

výfukových plynoch automobilov na polovicu. V prípade naftových motorov potom donútila 

výrobcov k výraznej redukcii CO, NO2, nespálených uhľovodíkov a pevných častíc. 

EURO V. Od 1.9. 2009 platná emisná norma sa zamerala hlavne na znižovanie množstva 

pevných častí PM a to až na pätinu z pôvodného množstva (0,005 oproti 0,025 g/km). 

Nepatrne sa znížili aj hodnoty NOx pre benzínové (z 0,08 na 0,06 g/km) a dieselové motory 

(z 0,25 na 0,18 g/km). V prípade naftových motorov došlo aj k zníženiu HC + NOX z 0,30 na 

0,23 g/km. 
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EURO VI. Táto emisná norma vstúpi do platnosti od septembra 2014. Dotkne sa dieselových 

motorov, konkrétne znižovaniu hodnôt NOx z 0,18 na 0,08 g/km a HC + NOX 0,23 na 0,17 

g/km [5]. 

4.  Palivá 

  V súčasnej dobe sa do budúcna ako najperspektívnejšie javia elektrobusy dobíjané cez 

deň na trase a z dlhodobého pohľadu tiež palivočlánkové autobusy. Z krátkodobého pohľadu 

sú prijateľnou alternatívou aj diesel - hybridné autobusy. Trolejbusy sú výhodne tam, kde už 

existuje potrebná infraštruktúra, podľa potreby doplnené zariadením pre predchádzanie bez 

troleje. Existuje pritom veľká variabilita ponúkaných technických riešení požiadavkám 

konkrétneho prepravného trhu, nie naopak.  

Doprava je na celom svete veľmi závislá na fosílnych palivách, prevažne na ropných 

derivátoch. Táto závislosť je v súčasností v krajinách OECD viac než 95 %. Pri serióznom 

riešení tohto problému je potrebné vziať do úvahy na jednej strane dôležitosť ropných zásob a 

na strane druhej existenciu alternatívnych palív pre dopravu.
 

Ropa zohráva v posledných desaťročiach v spoločensko-ekonomickej štruktúre sveta 

veľmi významnú úlohu. Ťažiteľné zásoby ropy sa odhadujú na 120 Gt mp a svetové 

potenciálne zásoby na 500 Gt mp. Uvedené ropné zásoby majú životnosť cca 18 - 40 rokov. 

Pri hľadaní nových zdrojov energie sa pozornosť prirodzene sústreďuje 

na biomasu ako na spoľahlivý a neustále sa obnovujúci zdroj, ktorý je schopný do určitej 

miery saturovať energetické potreby spoločnosti. V súvislosti s náhradou fosílnych 

kvapalných palív sa uvažuje najmä s týmito alternatívami: 

 rastlinné oleje a ich deriváty, napr. metylestery rastlinných olejov, najmä repkového 

 alkoholy – etanol, metanol a ich deriváty – metyl - t  -butyléter (MTBE), 

etyl.t.butyléter (ETBE) 

Osobitnú skupinu tvoria zmesné palivá (ekologické palivá) v ktorých sa viac či menej 

(5-30 %) uplatňuje niektorá z hore uvedených zložiek buď ako oxidačné, lubrikačné alebo 

antidetonačné činidlo vo fosílnej nafte či benzíne [6]. 

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alkohol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Etanol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Methanol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Benz%C3%ADn
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 4.1 Bioethanol 

 Bioethanol je označenie pre ethanol vyrobený technológiou alkoholového kvasenia 

biomasy, ktorý je používaný ako biopalivo. Je vyrábaný obvykle z rastlín obsahujúcich väčšie 

množstvo škrobu a iných sacharidov. Vedľa rastlín obsahujúcich škrob, ako je kukurica, 

obilie a zemiaky sú najčastejšou používanou surovinou cukrová trstina a cukrová repa. Zatiaľ, 

čo rastliny obsahujúce cukor sa fermentujú priamo, musí sa u rastlín s obsahom škrobu škrob 

najskôr enzymaticky premeniť na cukor. Vyrobený bioethanol  sa môže používať 

v spaľovacích motoroch ako pohonná hmota. Odporúča sa vozidlo vybaviť konverzným 

kitom. Ten zaistí možnosť používať len palivo E85. Môžete si ju nechať zapísať do 

technického preukazu a využívať tak zníženú cestnú daň pre podnikateľov. Takisto nijak 

neobmedzuje ku vjazdu do podzemných garáží ako v prípade LPG, či CNG, okrem toho plne 

programovateľná jednotka sa dá kedykoľvek preinštalovať do iného vozidla. Palivo, ktoré na 

benzínových staniciach môžete nájsť pod označením E85, sa taktiež primiešava v množstve 

5% až 10% do konvenčných minerálnych palív. Pomocou ethanolu sa zvyšuje oktánové číslo 

a znižuje množstvo emisií CO2. 

Výhody Bioethanolu: 

 je lacnejší 

 má lepší výkon 

 prospieva motoru 

 podporuje českých poľnohospodárov 

 znamená väčšiu nezávislosť  

Nevýhody Bioethanolu: 

 viaže vodu, čo spôsobuje rýchlejšiu koróziu kovových materiálov 

 Má tiež detergentné účinky (odstraňuje oleje), čo môže spôsobiť ,,zadretie´´ motora 

 Vo vznetových motoroch je nevýhodou jeho nízke cetánové číslo, čo zvyšuje čas 

potrebný pre kompresné zapálenie zmesi a znižuje čas horenia 

 Z ekonomického hľadiska je hlavná nevýhoda nízka dolná výhrevnosť etanolu, ktorá 

spôsobuje pri zachovaní konštantného výkonu motora značné zvyšovanie spotreby 

vozidla [6]. 
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4.2 Bionafta 

 Bionafta (FAME - fatty acid methyl ester) je ekologické palivo pre vznetové motory 

na báze metylesterov - nenasýtených mastných kyselín rastlinného pôvodu. Vyrába sa 

rafinačným procesom zvaným transesterifikácia. Môže byť používaná ako palivo bez 

akejkoľvek úpravy vo vznetovom motore (dieseli). Význam a spotreba bionafty v Európskej 

únii neustále stúpa. V dnešnej dobe musia výrobcovia povinne primiešať 5% bionafty do 

nafty vyrobenej z ropy. 

Väčšina výrobcov vozidiel vydáva zoznamy áut, ktoré môžu jazdiť na stopercentnú 

bionaftu. Vo Veľkej Británii mnoho automobiliek dáva záruku len na motory, v ktorých sa 

spaľuje maximálne 5% bionafty v zmesi s 95% klasickej nafty - hoci sa tento postoj považuje 

za prehnane opatrný. Peugeot a Citroen sú výnimky, pretože nedávno oznámili, že v ich HDI 

motoroch sa môže spaľovať zmes s 30% bionafty. Ďalšie výnimky sú Scania a Volkswagen, 

ktorých motory môžu využívať stopercentnú bionaftu. Na trhu v Českej republike je možné sa 

stretnúť so zmiešanou motorovou naftou (vzácnejšie aj SMN alebo Eko diesel), ktorá 

obsahuje 31% biozložky a 69% klasické fosílne motorovej nafty. 

 

Výhody Bionafty: 

 Pri spaľovacom procese lepšie zhorí, a tým výrazne znižuje dymivosť naftového 

motora, emisie polietavého prachu, síry, oxidu uhličitého, aromatických látok a 

uhľovodíkov vôbec. Čistá bionafta nie je toxická, je biologicky odbúrateľná a 

neobsahuje žiadne aromatické látky ani síru. Bionafta nespôsobuje vo vode 

mikrobiologické zaťaženie až do koncentrácie 10 mg /l a je pre ryby neškodná. Testy 

na Univerzite v Idaho preukázali, že vo vodnom roztoku je po 28 dňoch degradované 

95% bionafty oproti iba 40% motorovej nafty. Hlavnou výhodou je že je vyrábaná z 

obnoviteľných zdrojov. 

 Má vysokú mazaciu schopnosť (je mastnejšia ako motorová nafta), a tým znižuje 

opotrebenie motora a predlžuje životnosť vstrekovacích jednotiek. Mazacia schopnosť 

nafty je obzvlášť dôležitá pre rotačné vstrekovacie čerpadlá, kde sú všetky jeho 

pohyblivé časti mazané naftou a nie mazacím olejom.  
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 Nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky pre uskladnenie. Možno ju skladovať v 

rovnakých zásobníkoch ako motorovú naftu, okrem betónových zásobníkov.  

 Bionafta (podobne ako fosílne palivá) má veľkú hustotu energie v porovnaní s 

elektrickými akumulátormi elektromobilov (Pre porovnanie: 1 liter nafty (hustota 0,8 

kg / liter) obsahuje 9,750 kWh využiteľnej energie. Olovený akumulátor môže 

dosiahnuť okolo 0,030 až 0,035 kWh / kg čo zodpovedá 0,014 až 0,017 kWh / liter 

(hustota 2,1 kg / liter) , Li-on akumulátor (ktorý je napríklad v mobilných telefónoch) 

má 200 Wh / kg [4]. 

Nevýhody Bionafty: 

 Mizivá účinnosť využitia slnečnej energie. Podiel energie využiteľné spálením 

bionafty a energie slnečného žiarenia dopadajúceho na pole s repkou o veľkosti 

potrebnej na získanie príslušného množstva bionafty činí 0,08%, zatiaľ čo u 

fotovoltaických panelov možno v podmienkach Slovenskej republiky získať z plochy 

8 - 10 m2 ročne okolo 1 MWh elektrickej energie,  čo predstavuje účinnosť najmenej 

10%. 

 Bionafta je silnejší rozpúšťadlo než štandardné nafta, a tak rozrušuje usadeniny v 

palivovom potrubí, čím sa môžu upchať vstrekovacie ventily. Z tohto dôvodu 

výrobcovia áut odporúčajú vymeniť palivový filter niekoľko mesiacov po prechode na 

spaľovanie bionafty. Pri vyššom pomere zmiešaní s motorovou naftou môže bionafta 

poškodiť prírodný kaučuk a materiály z polyuretánovej peny.  

 Ďalšou nevýhodou je, že pri kontakte s väčším množstvom vody vznikajú z bionafty 

mastné kyseliny, ktoré môžu spôsobiť koróziu palivového systému.  

 Bionafta viac poškodzuje zdravie a produkuje viac oxidu uhličitého [6]. 

Výrobcovia bionaftových autobusov: 

 Scania 

 Mercedes 

 Evobus 

 Renault 

 Karosa 
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4.3 Stlačený zemný plyn CNG 

CNG (anglicky Compressed Natural Gas) je stlačený zemný plyn. Je používaný ako 

palivo pre pohon motorových vozidiel a je považovaný a relatívne čistejšia alternatívu k 

benzínu a motorovej nafte, ale tiež k LPG [8]. 

Prestavba motorov na CNG z dieselových motorov (z dieselových na zážihové) 

znižuje emisie na úroveň normy Euro V bez nutnosti dodatočného čistenia výfukových 

plynov s výnimkou nespálených uhľovodíkov (NMHC - Non-Methane Hydrocarbons), 

ktorých obsah naopak narastie a býva preto pre takéto motory legislatívno obmedzený. Cena 

paliva je o niečo nižšia ako cena nafty, preto je prevádzka na CNG ekonomicky výhodnejšia. 

Merná jednotka CNG na plniacich staniciach je kilogram. 1 kg CNG zodpovedá cca 1,5 l 

benzínu a cca 1,3 l motorovej nafty. Pri prepočte na rovnakej jednotky (prevod 1kg CNG na 

cca 1,5 l benzínu) je CNG zatiaľ najlacnejším palivom. V Česku je CNG zatiaľ nezaťažené 

spotrebnej daní a vozidlá a celej flotily s pohonom na CNG môžu uplatňovať oslobodenie od 

cestnej dane.  

Ekonomika prevádzky z rozdielu ceny paliva je premenlivá (závisí od vývoja ceny 

palív), ďalšie kritériá na posúdenie vhodnosti zmeny paliva na CNG je rozdiel medzi 

priemernou spotrebou pôvodného paliva a CNG. Tá zvyčajne vzrastie o niekoľko percent (tu 

hrá úlohu viac faktorov, oi. aj štýl jazdy a kvalita starostlivosti o motor). 

Autá môžu byť dvojpalivové (väčšina modelov na českom trhu), majú dve nádrže - na 

CNG a benzín. Naproti tomu motor konštruovaný priamo pre zemný plyn (Dedicated Natural 

Gas Engine, DNGE) dosahuje o niečo lepších parametrov než motor pôvodne benzínový, 

prispôsobený spaľovanie zemného plynu (iný kompresný pomer, časovanie rozvodov, 

chladenie). 

Výhody prevádzky stlačeného zemného plynu CNG: 

 Významná úspora na prevádzkových nákladoch. CNG je vôbec najlacnejší pohonnou 

hmotou, okrem toho je dlhodobo garantovaná z dôvodu minimálnej výšky spotrebnej 

dane  
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 Ekologická prevádzka CNG automobilov. Emisie CO2 sa pohybujú na úrovni 120 až 

140 g / km. Spoločnosť, ktorá má záujem sa prezentovať ekologickým prístupom k 

životnému prostrediu má v tomto prípade jedinečnú príležitosť.  

 Dostupná obstarávacia cena. CNG automobily všeobecne majú obdobnú obstarávaciu 

cenu ako vozy naftovými motormi, záleží potom na výbave vozidla, špeciálnych 

technických požiadavkách, dojednaných podmienkach s konkrétnym predajcom apod.. 

 Bezpečnosť. CNG automobily nie sú tzv. prestavované, majú všetky garancie od 

výrobcov, ktorí ručia za vývoj a koncepciu vozidla, komponenty, materiály, montáž 

atď. Vzhľadom k vysokým pracovným tlakom CNG je práve bezpečnosti automobilov 

venovaná výnimočná pozornosť, takže výsledkom je bezpečnejší spôsob uloženia 

pohonné hmoty v robustných tlakových nádržiach vybavených špeciálnymi 

multifunkčnými ventilmi.  

 Tankovanie a spôsob úhrady za odobratý CNG. Plynárenské spoločnosti prevádzkujú 

jednotný platobný kartové systém, zákazník je oboznámený so samoobslužným 

tankovaním, môže dostať platobnú kartu CNG Card Centra, na ktorú môže 

samoobslužne tankovať takmer na všetkých CNG staniciach v ČR. Po skončení 

mesiaca dostane faktúru s výpisom natankovaného CNG vo všetkých staniciach alebo 

môže platiť inkasom z účtu. Platba v hotovosti, či na iné bankové karty alebo CCS 

karty je obmedzená, informácie možno nájsť na stránkach webe u jednotlivých 

staniciach.  

Nevýhody prevádzky stlačeného zemného plynu CNG: 

 zmenšenie batožinového alebo nákladného priestoru, kde sú umiestnené nádrže na 

CNG, 

 riedka sieť čerpacích staníc, 

 v Česku je povolený vjazd vozidlám s nádržami na CNG do podzemných garáží, ak 

majú nainštalované zariadenia pre detekciu úniku rizikových plynov a systém pre 

odvetrávanie. Ak tomu tak nie je, môže byť vjazd LPG a CNG vozidiel do týchto 

objektov zakázaný [8]. 



29 
 

Tieto nevýhody v Česku CNG určujú na najčastejšie využitie na pohon mestských 

autobusov. Tieto majú často svoje vlastné plniacej stanice, niekedy prístupné aj pre ostatných 

užívateľov CNG osobných automobilov v okolí. 

V Ostrave sa nachádzajú celkom 4 čerpacie stanice pre CNG plyn. Stanice sú 

znázornené na nasledujúcom obrázku. 

 

Obrázok 9 - CNG stanice v Ostrave [22]    

     

Mesto – Adresa Kč/kg vrátane DPH Kč/m
3
 vrátane DPH 

RWE , Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava 27,20 19,43 

Ostrava, Dolní oblast Vítkovice, naproti 

Velkému světu techniky, ul. Ruská, Ostrava-

Vítkovice 

25,40 18,14 

Ostrava – Muglinov Bohumínská ul. 

čerpací stanice Lukoil 
24,50 17,50 

Ostrava, ul. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava 25,90 18,50 

Tabuľka 5 - Ceny CNG pohonu v Ostrave [23]    
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   4.4 Hybridný pohon 

Hybridný pohon je označenie pre kombináciu niekoľkých zdrojov energie na pohon 

jedného dopravného prostriedku. Najčastejšie sa tým myslí kombinácia elektrickej a inej 

trakcie, ako je tomu u hybridného automobilu, kde sa jedná o kombináciu elektromotora a 

spaľovacieho motora. Hybridné pohony sú využívané predovšetkým v cestnej a železničnej 

doprave. 

Automobil s hybridným pohonom predstavuje vozidlo, ktoré pri svojom pohonu 

využíva viac ako jeden zdroj energie. Hybridné pohony využívajú predovšetkým výhod 

jednotlivých pohonov pri rôznych pracovných stavoch vozidla [9].  

Dnes sa testujú a vyvíjajú tieto druhy hybridných pohonov: 

 spaľovací motor + elektromotor + akumulátor 

 spaľovací motor + elektromotor + externý prívod elektrickej energie (trolej) 

 spaľovací motor + zotrvačník 

 plynová turbína + generátor + akumulátor + elektromotor 

 ľudská sila + elektromotor (napríklad Twike alebo elektrobicykle) [8]    

 

Obrázok 10 - Hybridný pohon - spaľovací motor s elektromotorom vyvinutý firmou [24]    
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5.  Elektrobusy    

 V nasledujúcej kapitole popisujem jednotlivé druhy autobusov na elektrický pohon, 

ktoré sú taktiež alternatíva pre ekologizáciu mestskej časti Ostrava - Poruba. 

5.1 Elektrobus EVD Midibus  

Výrobca: EVC Group s.r.o. 

Popis produktu: 8m dvojdverový nízkopodlažný midibus pre mestskú prevádzku 

Karoséria midibusov je postavená na sériovo vyrábanom podvozku Iveco Daily 80-70C17, 

pod obchodným názvom Iveco First FCLLI 80-70C17, vyrábané slovenskou spoločnosťou 

Roser. Zmeny konštrukcie sa týkajú úložných priestorov po bokoch vozidla, kde sú 

umiestnené trakčné batérie, palivová nádrž, nezávislé kúrenie a nabíjacie zásuvky. Zachovaná 

je pôvodná prevodovka aj jej poloha, rovnako ako poloha motora a diferenciálu. Autobus je 

certifikovaný skúšobňou TUV-SUD a schválený pre prevádzku Ministerstvom Dopravy ČR. 

Obsaditeľnosť: 32 miest celkom v usporiadaní 18/2 sediaci - dve sedadlá sklopné, vr. vodiča, 

12 miest pre stojacich cestujúcich a 1 invalidný vozík. 

Nástupná výška: 300 mm predné dvere, 250 mm zadné dvere; výška podlahy 740 mm. 

Pohon: kvapalinou chladený trakčný asynchrónny motor TEM 132L-04, nominálny / 

maximálny výkon 51/100 kW, Li-Pol trakčné akumulátory. 

Prevodovka: FPT 2840.6, šesťstupňová, mechanická 

Podvozok: Iveco Daily 80-70C17 

Brzdový systém: hydraulicky ovládané s podtlakovým posilňovačom, zdroj podtlaku je 12 

Výveva ABS; rekuperačné brzdenie trakčným elektromotorom. 

Nápravy a odpruženie: predná náprava s nezávislý zavesením kolies, zadná náprava 

jednoduchá s dvojmontážou, bezúdržbové vzduchové odpruženie, stabilizátor prednej aj 

zadnej nápravy.  

Vykurovanie: nezávislé naftové kúrenie 12 kW 
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Obrázok 11 - Elektrobus EVD Minibus [11] 

Hlavné prednosti produktu: 

 Účelné vnútorné priestorové usporiadanie využívajúce optimálne vonkajšie 

rozmery autobusu pre pohodlie cestujúcich. 

 Priaznivé prevádzkové vlastnosti: max. rýchlosť 80km/h, dojazd na nabitie až 

190km- pri  zapnutí všetkých elektrických spotrebičov 150km, pomalé nabíjanie 

100kW 3x 400 V 16 A max. 8 hodín, rýchlonabíjanie 100 A/400 V za 1,3h, tzn. doba 

nabíjania 30min/100km. 

 Použitie spoľahlivých technológií odskúšaných pri prevádzke midibusu, od ktorej je 

tento typ odvodený. 

 Účelná a bohatá štandardná aj dodatočná výbava: rýchlonabíjanie integrované na 

palube, EVC nabíjací stojan v cene, LED svetlomety pre denné svietenie, osvetlenie 

priestoru pre cestujúcich s dvojstupňovou intenzitou, nástupná plošina pre nástup 

invalidného vozíka, automaticky ovládaná elektrická staničná brzda, zaistenie 

autobusu proti neoprávnenému použitiu, zvukové a svetelné zabezpečenie dverí, 

mechanicky otvárač dverí a ďalšie [11].    
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5.2 Elektrobus Siemens / Rampini 

Výrobca: Siemens / Rampini 

Popis produktu: dvojosý nízkopodlažný mestský priebežne dobíjaný elektrobus, typ Alé 

electric 

Základné rozmery: dĺžka 7 720 mm, šírka 2 200 mm, výška 3 050 mm. 

Obsaditeľnosť: celkom 46 miest, z toho 13 k sedeniu a 33 k stániu (respektíve 1 miesto pre 

osobu na vozíku a 26 miest k státiu) 

Nástupná výška: 350 mm nad povrchom vozovky (funkcia náklonu znížená pri nástupu, 

u predných dverí až na 250mm) 

Pohon: asynchrónny trakční motor Siemens ELFA o výkone 85 kW / 150 kW plus IGBT 

trakčný striedač a nabíjací menič Siemens. 

Najvyššia prevádzková rýchlosť: 62 km/h. 

Hlavné prednosti  produktu 

Produkt na mieru mestskej prevádzke: Priebežne dobíjaný elektrobus pre mestá, ktoré 

prevádzkujú  na chrbtových tratiach elektrickú väzbu a na ňu nadväzujú miestne autobusové 

linky, ktoré majú v ich blízkosti svoje konečné stanice. 

Jednoduché a spoľahlivé dobíjanie: Elektrobus je vybavený zberačom prúdu s jeho 

pomocou je schopný odoberať elektrickú energiu pre nabíjanie akumulátoru z dvojstopého 

trakčného vedenia, ktoré je napájané z blízkej elektrizovanej trate o napätí 600V respektíve 

750 V DC [3]. 

 

Obrázok 12 - Elektrobus Siemens Rampini  [12] 
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5.3 Elektrobus Solaris Urbino 12 electric 

Výrobca: Solaris Bus & Coach S.A. 

Popis produktu: 12m dvoj- alebo trojdverový nízkopodlažný mestský autobus s elektrickým 

pohonom. 

Počet miest na sedenie: 23 až 34 

Nástupná výška: 320 mm prvé a druhé dvere, 340 mm tretie dvere, znížená podlaha po celej 

dĺžka priestoru pre cestujúcich, ručne ovládaná rampa pre imobilných v druhých dverách. 

Pohon: 4-pólový asynchronný elektromotor Vossloh Kiepe (160kW, 1400 Nm), trakčná 

batéria Solaris-líthiové (210 kWh, menovité napätie 600V, hmotnosť batérií 1400 kg).  

Podvozok: predná náprava ZF RL 75 EC (nezávislá náprava), hnacia náprava ZF AV 132 

otočená, centrálny mazací bod- tuhé mazivo, na vyžiadanie dodávané mazanie Vogel KFBS1 

s autodiganózou , riadenie ZF Servocom 8098. 

Brzdový systém: EBS (dvojokruhový), elektronický systém zamedzujúci blokáciu kolies pri 

brzdení (ABS) a preklze pri rozjazde (ASR), ručná brzda (parkovacia) s možnosťou 

mechanického odblokovania brzdového systému zástavková brzda. 

Hlavné prednosti produktu 

Veľmi priaznivé prevádzkové vlastnosti v rôznych prevádzkových podmienkach: 

prevádzka na sklone až 13%, spotreba trakčnej energie v rozmedzí 0,72 kWh / km - 1,39 kWh 

(v mrazoch), rekuperácia až 60%, v prevádzke s cestujúcimi dojazd na jedno nabitie 130 km.  

Veľká variabilita ponúkaných riešení: 

 rôzne spôsoby dobíjania, 

 možnosť trakčné výzbroje od rôznych dodávateľov, 

 variabilné konštrukcia a výbava autobus (počet dverí, klimatizácia ai.) [13]. 

 

 

Obrázok 13 - Elektrobus Solaris Urbino 12 [14] 
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5.4 Elektrobus SOR EBN 10,5 

Výrobca: SOR Libchavy spol. s.r.o., Libchavy 48, 561 16 Libchavy 

Popis produktu : 10,5m trojdverový mestský nízkopodlažný autobus s elektrickým pohonom 

Počet miest: 19 sediacich a 66 stojacich 

Rozmery a hmotnosti: 10370 × 2525 × 2920 mm (d × š × v), max. Hmotnosť 16 500 kg. 

Nástupná výška: 320 mm s výklopnou rampou a nakláňaním vozidla (Kneeling) - 

bezbariérový prístup. 

Pohon: asynchrónne šesť-pólový vodou chladený elektromotor s výkonom 120 kW pre trvalú 

prevádzku s elektrickou rekuperačnou brzdou, 180 článkové lítium - iónovej trakčné batérie 

2,5 ÷ 4,25 V / 300 Ah. 

Podvozok: Predná náprava s nezávislým zavesením, zadná poháňaná náprava tuhá s 

dvojmonáží, jednostupňové, hypoidné. 

Variantne dodávaný aj v 8m verzii SOR EBN 8. 

Hlavné prednosti produktu 

Veľmi priaznivé prevádzkovo technické vlastnosti overené v reálnej prevádzke: 

 ľahká stavba konkurujúca v kapacite prepravovaných osôb 12m autobusom, 

 dojazd s cestujúcimi pri 2 ÷ 3 zastávkach na km cca 140 až 160 km; prázdny až 250 

km, 

 priaznivá doba dobíjania: pri maximálnom vybití batérií 8 hodín u pomalého dobíjanie 

32A z 3 × 400 V AC a alebo jednu hodinu u rýchleho dobíjania 250 A z 3 × 400 V 

AC. 

Veľmi priaznivé prevádzkovo ekonomické vlastnosti overené v reálnej praxi : 

 spotreba trakčnej energie <0,9 kWh / km, priemerná rekuperácie> 30%, 

 predpokladané celoživotné náklady na vozidlokilometer zodpovedajúce 

porovnateľnému dieselovému autobusu pri oveľa ekologickejším prevádzke - 

priemerná ročná úspora emisií 2,05 t (z toho 80 kg CO2), zníženie hlučnosti o 8 dB 

oproti dieselovému pohonu. 

Produkt odskúšaný v českom i zahraničnom prostredí - existuje kvalitná základňa dát z 

prevádzky: 

 najdlhšie prevádzkovaný elektrobus v SR (v linkovom prevádzke v DP Ostrava od 

roku 2010, od roku 2011 park štyroch vozňov, najazdené cca 350 000 km), 
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 zahraničné skúsenosti: v pravidelnej prevádzke vo Vysokých Tatrách, skúšobná 

prevádzka v Nemecku - Grevesmühlen, Augsburg, Ulm [15]. 

 

 

Obrázok 14 - Elektrobus SOR EBN 10,5 [15] 

 

Obrázok 15 - Elektrobus SOR EBN 10,5 [15] 



37 
 

6.  Hybridné autobusy 

Nasledujúce kapitola bude popisovať niektoré z vybraných autobusov na hybridný pohon .  

6.1 Hybridný autobus ŠKODA H12 

Výrobca: ŠKODA ELECTRIC a.s. 

Popis produktu: ŠKODA Hybridbus 12 Počet miest: 71 (30 na sedenie) Rozmery: 12 m × 

2,55 m × 3,225 m 

Pohon: ŠKODA ELECTRIC dieselgenerátorov: Cummins ISB6.7 250B (184 kW), Euro V, 

Štart-stop  

Trakčný motor: ŠKODA ELECTRIC, asynchrónne, 130 kW, 1928 ot / min Menič: ŠKODA 

ELECTRIC TM10.1, 750 V DC, vodné chladenie  

Batéria: bezúdržbová Li-ion ÚEV-18XP, 18 modulov, 69 Ah, 345,6 V superkapacitorov: 

Maxwell BMOD 0063-P125, 3 moduly, 21 F, 375 V Podvozok: ZF RL85 / A, ZF132 AV 

Hlavné prednosti produktu 

Úsporná prevádzka: Kombináciou úsporného pokrokového dieselgenerátorov spolu s 

ľahkými Li-ion batériami a superkapacitory poskytuje ŠKODA H12 vysoký potenciál úspor 

paliva. V skúšobnom linkovom prevádzky bola preukázaná 10 až 25% úspora v závislosti na 

konkrétnych prevádzkových podmienkach, okrem iného vďaka až 10km jazdnému režimu len 

na elektrickú energiu. Čisto elektrický režim jazdy predlžuje bezemisná prevádzku autobusu, 

ktorý je využiteľný najmä pre prejazd v historických častiach obcí, alebo v akokoľvek inak 

chránených územných oblastiach. Po vyčerpaní energie z batérie dochádza k naštartovaniu 

moderného dieselgenerátorov, ktorý vedľa poháňanie elektromotora opätovne dobíja články 

batérie do nabitého stavu [16]. 

 

Obrázok 16 - Hybridný autobus ŠKODA H12 [14] 
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6.2 Hybridný autobus Volvo 7700 

Výrobca: Volvo Bus Corporation 

Popis produktu: 12m trojdverový nízkopodlažný mestský autobus so širokou strednou 

uličkou a rovnou podlahou 

Maximálny počet cestujúcich: 95 

Nástupná výška: 250 mm predné dvere, 270 mm ostatné dvere (funkcia Kneeling) 

Rozmery a hmotnosti: dĺžka 12,0 m, výška 3,2 m, šírka 2,55 m, rázvor kolies: 5,95 m, 

celkováhmotnosť vozidla: 19 900 kg 

Pohon: paralelný hybrid Volvo I-SAM, dieselový motor Volvo D5, 210 hp (157 kW), 800 

Nm, elektromotor 160 hp (120 kW), 800 Nm, Li-Ion trakčné batérie s kapacitou 1,2 kWh; 12-

rýchlostné rozdelená prevodovka I-Shift, automatický systém radenia rýchlostí 

Brzdy a odpruženie: kotúčové brzdy EBS, vzduchové odpruženie 

Hlavné prednosti produktu 

Vysoká spoľahlivosť: konštrukcia odskúšaná v prevádzke s rozmanitými klimatickými a 

geografickými podmienkami - tri roky v sériovej výrobe, vyrobené cca 2000 vozidiel (vrátane 

náväzného typu 7900). V Londýne preukázaná> 99% disponibilita autobusov Volvo, preto 

boli vybrané pre sériu financovanú z Green Bus Fund . 

Veľmi úsporná prevádzka vďaka konštrukčnému riešeniu celého pohonu od jedného 

výrobcu na mieru mestskému prevádzky (pozri graf). V prevádzke vykázané úspory paliva 

oproti porovnateľnému dieselu v rozmedzí 28 až 45%. Namerané hodnoty z Prahy: priemerná 

spotreba 30,2 l / 100 km, priemerná úspora oproti porovnateľným autobusom: 28% 

Nízka hlučnosť: vypínanie motora pri zastavení, rozjazd na elektromotor do rýchlosti          

20 km / h [17].   

 

Obrázok 17 - Hybridný autobus Volvo 7700 [18] 
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7.  Prevádzka elektrobusov MHD v Dopravnom podniku Ostrava 

 Z elektrobusov, ktoré sú popisované v predchádzajúcej kapitole  Dopravný podnik 

Ostrava, a.s. prevádzkuje elektrobus SOR EBN 10,5.  

Opis vozidla- Podrobné informácie pozri v kapitole 5.4 

10,5m elektrobus s kapacitou porovnateľnou s 12m typom, nezávislé naftové kúrenie 

Koncept a montáž elektrobusu navrhli a uskutočnili dielne DP Ostrava, teraz dcérska 

spoločnosť vekové ELECTRIC, a.s. 

Prevádzkové skúsenosti  

Elektrobusy sú využívané v prevádzke na delených zmenách medzi dopravnými 

špičkami, dobíjanie prebieha počas obedňajšej prestávky. Ranná prebeh je 85 vzkm, 

popoludňajšie prebeh 100 vzkm. Medzi ranným a popoludňajším najazdených sú trakčné 

batérie vybité zo 100% na 60 až 70% kapacity. 

Maximálny dojazd prázdneho vozidla je 250 km. 

Tromi najčastejšími príčinami opráv boli závady na karosérii (25%), pravidelná 

údržba (20%) a závady na osvetlenie (16%). Závady na pohone, batériách a ich dobíjanie 

tvorili spolu 12% všetkých opráv. 

V sledovanom (druhé polročie roku 2012) období boli zaznamenané dva výpadky 

vozidla na trase, žiadny nesúvisel s pohonom - porucha dverí a poškodenia zámku bočných 

dvierok. 

Obstarávacie náklady jedného vozidla je 8,5 mil. Kč + 2 mil. Kč predpokladaná 

výmena trakčných batérií v polovici životnosti. 

Kalkulované náklady životného cyklu vozidiel a infraštruktúry vrátane odpisov a výmeny 

trakčných batérií: 

Celkom: 32,84 Kč / vzkm, z toho 

 trakčnej energie: 1,89 Kč / vzkm 

 opravy a udržiavanie vozidiel: 5,17 Kč / vzkm (po dobu záruky 2,17 Kč / vzkm) 

 opravy a udržiavanie infraštruktúry: 0,08 Kč / vzkm 

Porovnanie kalkulovaných nákladov elektrobusu s porovnateľnými nákladmi autobusu a 

trolejbusu u DPO: 98% autobusu, 78% trolejbusu. 

Predpokladaná ročná úspora emisií: 2,05 t, z toho 80 kg CO2. 

Zníženie hlučnosti o 8 dB oproti dieselovému pohonu [3].   
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8.  Výpočet emisií  autobusov vo vozovom parku DPO, a.s. 

 V nasledujúcej kapitole sa budem zaoberať analýzou emisií autobusov, ktoré tvoria 

vozový park dopravného podniku v meste Ostrava a prechádzajú mestskou časťou Ostrava 

Poruba.  

8.1 Program MEFA 13 

 Emisný model MEFA je metodikou výpočtu emisií publikovanou na stránkach 

Ministerstva životného prostredia Českej republiky.  

 Program slúži na výpočet emisií z líniových zdrojov ( z databázy) , výpočet emisií pre 

jednotlivé vozidlá, výpočet emisií z prejazdu križovatkami, výpočet emisií z križovatiek pre 

jednotlivé vozidlá, editor vstupných dát a editor vozového parku.  

Pri výpočte emisií pre jednotlivé vozidlá sú vstupné parametre nasledujúce: výpočtový 

rok, kategória vozidla, palivo, emisná úroveň, plynulosť prevádzky, pozdĺžny sklon vozovky 

(%) a rýchlosť jazdy, pričom maximálna rýchlosť vozidla je 100 km /h. Pričom plynulosť 

prevádzky sa v programe MEFA určuje tak, že plynulej prevádzke na cestách v extraviláne 

odpovedá hodnota 1, pre plynulú prevádzku v meste, kde vozidla občas zastavujú na 

križovatkách je zadávaná hodnota 2-3. Pri hýbajúcej sa kolóne vozidiel (režim Stop & Go) je 

treba použiť hodnotu plynulosti 8-9, vo výnimočných prípadoch až 10.   

 

Obrázok 18 - Program Mefa 13 
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8.2 Výpočet emisií pre autobusy s emisnou normou EURO II 

Výpočet emisií pre autobusy s emisnou normou EURO II som prevádzala nasledovne: 

do programu som vložila nasledujúce údaje- výpočtový rok : 2015; kategória vozidla: 

autobus; palivo: Diesel; emisná úroveň: EURO II; plynulosť prevádzky: 5; pozdĺžny sklon 

vozovky: 3% a rýchlosť jazdy 30km/hod.  

Vo vozovom parku DPO, a.s. , sa nachádza 80 autobusov splňujúcich emisnú normu 

EURO II. Vzhľadom k vypočítaným emisným faktorom by som odporúčala tento počet znížiť 

a nahradiť ho autobusmi na CNG, prípadne autobusmi, ktoré splňujú emisnú normu EURO 

IVa vyššie.  

Emitovaná škodlivina Jednotka Emisný faktor 

 NOx  (g/km) 33,1573 

 CO  (g/km) 9,6413 

 SO2 (g/km) 0,0481 

 PM (g/km) 0,8451 

 PM10  (g/km) 0,8163 

 PM2,5 (g/km) 0,6636 

 NO2  (g/km) 2,3210 

 CxHy  (g/km) 2,1541 

 PAH  (g/km) 0,0456 

 methan  (g/km) 0,0882 

 propan  (g/km) 0,0022 

 1,3-butadien (g/km) 0,0011 

 benzen  (g/km) 0,0298 

 toluen  (g/km) 0,0095 

 styren (g/km) 0,0095 

 formaldehyd  (g/km) 0,2650 

 acetaldehyd  (g/km) 0,1306 

 benzoapyren  (µg/km) 69,4499 

Tabuľka 6 - Vypočítané emisné hodnoty pre emisnú normu EURO II 
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8.3 Výpočet emisií pre autobusy s emisnou normou EURO III 

Vstupné parametre do programu boli rovnaké, ako pri predchádzajúcom výpočet, 

menila sa však emisná norma a to z emisnej normy EURO II na emisnú normu EURO III.  

Vozový park Dopravného podniku Ostrava, a.s., prevádzkuje 93 autobusov s emisnou 

normou EURO III. 

Emitovaná škodlivina Jednotka Emisný faktor 

 NOx  (g/km) 12,2660 

 CO  (g/km) 7,7162 

 SO2 (g/km) 0,0481 

 PM (g/km) 0,6211 

 PM10  (g/km) 0,5967 

 PM2,5 (g/km) 0,4799 

 NO2  (g/km) 0,8586 

 CxHy  (g/km) 1,7507 

 PAH  (g/km) 0,0456 

 methan  (g/km) 0,0717 

 propan  (g/km) 0,0018 

 1,3-butadien (g/km) 0,0009 

 benzen  (g/km) 0,0242 

 toluen  (g/km) 0,0077 

 styren (g/km) 0,0077 

 formaldehyd  (g/km) 0,2153 

 acetaldehyd  (g/km) 0,1061 

 benzoapyren  (µg/km) 69,4499 

Tabuľka 7 - Vypočítané emisné hodnoty pre emisnú normu EURO III 
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8.4 Výpočet emisií pre autobusy s emisnou normou EURO IV 

 Opäť vstupné parametre okrem emisnej úrovne ostávali rovnaké. Vstupný parameter 

pre emisnú normu bola  emisná norma EURO IV.  

Vozový park Dopravného podniku Ostrava, a.s., prevádzkuje 21 autobusov s emisnou 

normou EURO IV. 

Emitovaná škodlivina Jednotka Emisný faktor 

 NOx  (g/km) 9,3723 

 CO  (g/km) 6,7523 

 SO2 (g/km) 0,0258 

 PM (g/km) 0,2517 

 PM10  (g/km) 0,2347 

 PM2,5 (g/km) 0,1770 

 NO2  (g/km) 1,1247 

 CxHy  (g/km) 2,3939 

 PAH  (g/km) 0,0456 

 methan  (g/km) 0,0980 

 propan  (g/km) 0,0024 

 1,3-butadien (g/km) 0,0012 

 benzen  (g/km) 0,0331 

 toluen  (g/km) 0,0105 

 styren (g/km) 0,0105 

 formaldehyd  (g/km) 0,2945 

 acetaldehyd  (g/km) 0,1451 

 benzoapyren  (µg/km) 69,4499 

Tabuľka 8 - Vypočítané emisné hodnoty pre emisnú normu EURO IV 

8.5 Výpočet emisií pre autobusy s emisnou normou EURO V 

 Zmena oproti predchádzajúcim vstupným údajom bola opäť v emisnej norme, tento 

krát sa menila emisná norma z EURO IV na emisnú normu EURO V.  
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Vozový park Dopravného podniku Ostrava, a.s., prevádzkuje 91 autobusov s emisnou 

normou EURO V. 

Emitovaná škodlivina Jednotka Emisný faktor 

 NOx  (g/km) 5,4243 

 CO  (g/km) 6,3692 

 SO2 (g/km) 0,0250 

 PM (g/km) 0,2389 

 PM10  (g/km) 0,2222 

 PM2,5 (g/km) 0,1665 

 NO2  (g/km) 0,5967 

 CxHy  (g/km) 0,8808 

 PAH  (g/km) 0,0456 

 methan  (g/km) 0,0360 

 propan  (g/km) 0,0009 

 1,3-butadien (g/km) 0,0005 

 benzen  (g/km) 0,0122 

 toluen  (g/km) 0,0039 

 styren (g/km) 0,0039 

 formaldehyd  (g/km) 0,1083 

 acetaldehyd  (g/km) 0,0534 

 benzoapyren  (µg/km) 69,4499 

Tabuľka 9 - Vypočítané emisné hodnoty pre emisnú normu EURO V 

 

8.6 Výpočet emisií pre autobusy s CNG pohonom  

 Toto alternatívne palivo by v porovnaní s  dieselovým pohonom malo výrazne 

v pozitívnom zmysle ovplyvniť ovzdušie v Ostrave - Porube. Vo vozovom parku nie sú zatiaľ 

žiadne autobusy, ktoré by boli poháňané CNG pohonom.   
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V nasledujúcej tabuľke sú vypočítané emisie pre CNG pohon pre autobusy. 

V porovnaní s dieselovým pohonom sú tieto vypočítané hodnoty mnohonásobne menšie, 

v prípade SO2 dokonca nulové.  

Emitovaná škodlivina Jednotka Emisný faktor 

 NOx  (g/km) 7,3596 

 CO  (g/km) 0,2315 

 SO2 (g/km) 0,0000 

 PM (g/km) 0,0817 

 PM10  (g/km) 0,0683 

 PM2,5 (g/km) 0,0393 

 NO2  (g/km) 0,1472 

 CxHy  (g/km) 6,1274 

 PAH  (g/km) 0,0000 

 methan  (g/km) 5,9602 

 propan  (g/km) 0,0087 

 1,3-butadien (g/km) 0,0031 

 benzen  (g/km) 0,0010 

 toluen  (g/km) 0,0014 

 styren (g/km) 0,0000 

 formaldehyd  (g/km) 0,0259 

 acetaldehyd  (g/km) 0,0030 

 benzoapyren  (µg/km) 0,1020 

Tabuľka 10 - Vypočítané emisné hodnoty pre autobusy s CNG pohonom 

9.  Analýza vypočítaných výsledkov  

V prechádzajúcej kapitole sú vypočítané emisie pre rôzne emisné normy a takisto pre 

CNG pohon. Z hľadiska ekologizácie je najmenej škodlivý pre ovzdušie a takisto zdravie 

človeka práve CNG pohon.  
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V analýze sa budem venovať predovšetkým nasledujúcim emitovaným škodlivinám 

NOx, CO;  SO2, PM;  PM 10, ktoré sú v tabuľkách zvýraznené tučne.  

 

Z nasledujúceho grafu je zrejmé, že emitovanú škodlivinu NOx najviac produkujú 

autobusy s emisnou normou EURO II, naopak autobusy s emisnou normou EURO V 

produkujú najmenej opisovanej škodliviny.  

V nasledujúcom grafe je znázornená emitovaná škodlivina CO a jej porovnanie pre 

emisné normy EURO II - EURO V a alternatívne palivo CNG.  

 

Pokiaľ porovnávam vypočítané hodnoty pre emitovanú škodlivinu CO [g/km] pre 

autobusy s dieselovým pohonom a autobusy s CNG pohonom, podľa grafu, tak  sú vypočítané 

hodnoty, ktoré vyprodukujú dieselové autobusy mnohonásobné väčšie, ako tie hodnoty, ktoré 

vyprodukujú autobusy s pohonom na CNG.  
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 Opäť môžeme z grafu vyčítať, že CNG je najmenší producent emitovanej škodliviny 

SO2, v tomto prípade je hodnota produkovanej emisie nulová. Autobusy s emisnými normami 

EURO II a EURO III majú vyprodukovanú hodnotu emitovanej škodliviny SO2 rovnakú.  

 

Pri emitovanej škodlivine PM a PM10 sú opäť najmenším producentom autobusy 

s CNG pohonom a najväčším producentom emitovanej škodliviny autobusy s emisnou 

normou EURO II. 
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V tabuľke č. 12 sú zosumarizované výpočty pre emitované škodliviny NOx, CO;  SO2, 

PM;  PM 10, pre autobusy s emisnými normami EURO II, EURO III, EURO IV, EURO V 

a autobusy s pohonom CNG.  

 NOx CO SO2 PM PM10 

EURO II 33,1573 9,6413 0,0481 0,8451 0,8163 

EURO III 12,2660 7,7162 0,0481 0,6211 0,5967 

EURO IV 9,372 6,7523 0,0258 0,2517 0,2347 

EURO V 5,4243 6,3692 0,0250 0,2389 0,2222 

CNG pohon 7,3596 0,2315 0,000 0,0817 0,0683 

Tabuľka 11 - Porovnanie vypočítaných výsledkov 

9.1 Zdravotné hľadisko  

Ako najagresívnejšia z pohľadu na ľudský organizmus z prepočítavaných emisií sú 

pevné častice PM. Tieto častice možno rozdeliť podľa frakcie PM 10,25,1 , pričom čím menší 

priemer častica mám tým dlhšie ostáva v ovzduší. Pevné častice sú nebezpečné v tom, aké 

látky sa na ne viažu, tvoria ich sírany, amónne soli, uhlík, niektoré kovy, dusičnany, prípadne 

aj polyaromatické uhľovodíky.  

 Častice väčšie ako 10 mikrometrov sa obvykle zachytia už na nosnej sliznici, menšie 

čiastočky , teda práce PM2,5;1; ,sa usadzujú ďalej v prieduškách. Pri hlbšom nádychu potom 

častice putujú do vzdialenejšej časti dýchacieho ústrojenstva. Menšie častice PM 2,5 a PM 1,0, 

môžu niekedy putovať priamo až do pľúc a sú preto najnebezpečnejšie. Dlhodobé vystavenie 

vysokým koncentráciám prelietavého prachu poškodzuje dýchacie a srdečné ústrojenstvo, 

skracuje dĺžku života a zvyšuje kojeneckú  úmrtnosť.  

 Z toho vyplýva, že z hľadiska zdravotného je prijateľnejšia ako stávajúce dieselové 

autobusy, autobusy s pohonom CNG. Určite treba brať v úvahu aj elektrobusy, ktoré sú 

taktiež viac priaznivé ako dieselové autobusy.  
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9.2 Ekonomické hľadisko  

Pokiaľ by sme chceli nahradiť autobusy s vysokou produktivitou emisií- tzn. autobusy 

s emisnou normou EURO II, za CNG autobusy,  museli by sme čiastočne obmeniť vozový 

park. Finančná náročnosť obmeny vozového parku obsahuje nielen zakúpenie vozidiel, ale 

takisto postavenie plniacej stanice, vybavenie dielní, resp. úprava týchto priestorov. Financie 

v každom podniku hrajú obrovskú rolu.  

Cena jedného CNG autobusu sa pohybuje okolo 5 000 000,- Kč, avšak musíme brať 

do úvahy, že plynárenské spoločnosti poskytujú príspevok vo výške 200 000,- Kč do 13m 

dĺžky na 1 vozidlo CNG. Takisto že v Dobrovoľnej dohode uvedené, že pri postavení CNG 

staníc pre dopravný podnik, pričom si dopravný podnik poriadi za prvý rok obmeny svojho 

vozového parku minimálne 4 CNG autobusy, príslušná plynárenská spoločnosť mu postaví 

CNG stanicu zdarma.  

Vodiči autobusov avšak nechcú riadiť CNG autobusy, pretože si zemný plyn 

v kanistry doma neodnesú. Tzv. úkvapy môžu v dopravnom podniku dosahovať hodnoty až 1 

mil. Kč /rok. Sama za seba hovorí skúsenosť severských štátov, kde bolo vodičom pridané 

10% platu.  

Podľa dopravcov, ktorí majú s prevádzkou CNG autobusov už skúsenosť je fakt, že za 

rok prejazdu cca 60 000 km usporí CNG autobus v mestskej doprave takmer 150 000,-Kč , za 

12 rokov potom 2 mil. Kč a linkový medzimestský autobus potom usporí viac než 100 000,-

Kč za rok  a za 12 rokov 1,5 mil. Kč. V roku 2010 prevádzkoval dopravný podnik mesta 

Pardubice 84 autobusov a z toho 14 na CNG. Celková úspora za jediný rok činila 3,7 mil. Kč, 

čím CNG autobusy vychádzali výhodnejšie aj ako trolejbusy [19].    

 

9.3  Vyčíslenie úspor emisií  

V nasledujúcej kapitole budú vyčíslené úspory emisií v prípade nahradenia stávajúcich 

liniek autobusmi s CNG pohonom pre linky prechádzajúce cez Ostravu -  Porubu. Mestskou 

časťou Ostrava Poruba prechádzajú nasledujúce linky: č. 20; č.35; č.37; č.39; č.40; č.43; č.44; 

č.45;  č.46;  č.47; č.49; č.51; č.54 č.58. V tabuľke č.12 je znázornené, koľko km tieto linky 

najazdia za týždeň.  
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 Zo všetkých liniek prechádzajúcich cez mestskú časť Ostrava- Poruba som vybrala 

dve linky, ktoré za týždeň najazdia na svojej dráhe menej ako 10 000km  t.j. linka č. 20 

a linka č. 35 a dve linky, ktoré zo všetkých liniek, ktoré prechádzajú cez mestskú časť 

Ostrava- Poruba, najazdia na svojej trase najviac kilometrov.  

 

Ak vezmeme do úvahy, že priemerná vyprodukovaná emitovaná škodlivina CO pre 

emisné normy EURO II- EURO V podľa vypočítaných hodnôt je 7,619 g/km, tak si môžeme  

vypočítať koľko emitovanej škodliviny CO2 vyprodukuje každá linka, ktorá prechádza cez 

Ostravu- Porubu, rovnako podľa výpočtov je možné vidieť, koľko kg emitovaných škodlivín 

by sme mohli za týždeň prevádzky ušetriť.  

 

Číslo linky Počet najazdených km za týždeň 

Linka 20 1 589 km 

Linka 35 8 225 km 

Linka 37 31 439 km 

Linka 39 61 017 km 

Linka 40 14 245 km 

Linka 43 1 575 km 

Linka 44 19 349 km 

Linka 45 21 978 km 

Linka 46 32 220 km 

Linka 47 2 821 km 

Linka 49 20 334 km 

Linka 51 6 698 km 

Linka 54 31 813 km 

Linka 58 10 787 km 

Tabuľka 12 - Prehľad najazdených km liniek prechádzajúcich Ostravou – Porubou 
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9.3.1 Linka č. 20 

Linka číslo 20 na svojej trase za týždeň vrátane víkendov najazdí 1 589 km. 

Priemerná emitovaná škodlivina na jeden kilometer trasy je 7, 619 g , z toho vyplýva, že táto 

linka vyprodukuje 12 106, 591g emitovanej škodliviny CO, čo je v prepočte 12,106 kg 

emitovanej škodliviny.  

V prípade, že by stávajúce autobusy s dieselovým pohonom boli nahradené 

autobusmi CNG, ktoré produkujú na jeden kilometer trasy 0,2315 g, boli by vyprodukované 

emisie 367,85 g, čo je v prepočte 0,367 kg.  

  

Obrázok 19 - Mapa trasy pre autobusovú linku č. 20 [25]    

Druh pohonu Vyprodukované emisie 

Diesel 12,106 kg 

CNG pohon 0,367kg 

Celková úspora 11,739 kg 

Tabuľka 13 - Úspora emisií pre linku č. 20 
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9.3.2 Linka č. 35 

Linka číslo 35 na svojej trase za týždeň vrátane víkendov najazdí 8 225 km. Priemerná 

emitovaná škodlivina na jeden kilometer trasy je 7, 619 g , z toho vyplýva, že táto linka 

vyprodukuje 62 666, 275g emitovanej škodliviny CO, čo je v prepočte 62,666 kg emitovanej 

škodliviny.  

V prípade, že by stávajúce autobusy s dieselovým pohonom boli nahradené autobusmi 

CNG, ktoré produkujú na jeden kilometer trasy 0,2315 g, boli by vyprodukované emisie 

1 904,087  g, čo je v prepočte 1,904  kg.  

 

Obrázok 20 - Mapa trasy pre autobusovú linku č. 20 [25]    

Druh pohonu Vyprodukované emisie 

Diesel 62,666 kg 

CNG pohon 1,904 kg 

Celková úspora 60,762 kg 

Tabuľka 14 - Úspora emisií pre linku č. 35 
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9.3.3 Linka č. 39 

Linka číslo 39 na svojej trase za týždeň vrátane víkendov najazdí 61 017 km. 

Priemerná emitovaná škodlivina na jeden kilometer trasy je 7, 619 g , z toho vyplýva, že táto 

linka vyprodukuje 464 888, 523 g emitovanej škodliviny CO, čo je v prepočte 464,888 kg 

emitovanej škodliviny.  

V prípade, že by stávajúce autobusy s dieselovým pohonom boli nahradené autobusmi 

CNG, ktoré produkujú na jeden kilometer trasy 0,2315 g, boli by vyprodukované emisie 

14 125,43 g, čo je v prepočte 14,125 kg. 

 

Obrázok 21 - Mapa trasy pre autobusovú linku č. 39 [25]    

Druh pohonu Vyprodukované emisie 

Diesel 464,888 kg 

CNG pohon 14,125 kg 

Celková úspora 404, 126 kg 

Tabuľka 15 - Úspora emisií pre linku č. 39 

Pri porovnaní vyprodukovaných emitovaných škodlivín pre dieselový autobus a pre 

autobus s CNG pohonom je  pri CNG pohone ušetrených až 97% emisií.  
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9.3.4 Linka č. 46 

Linka číslo 46 na svojej trase za týždeň vrátane víkendov najazdí 32 220 km. 

Priemerná emitovaná škodlivina na jeden kilometer trasy je 7, 619 g , z toho vyplýva, že táto 

linka vyprodukuje 245 484 , 18 g emitovanej škodliviny CO, čo je v prepočte 254,484 kg 

emitovanej škodliviny.  

V prípade, že by stávajúce autobusy s dieselovým pohonom boli nahradené autobusmi 

CNG, ktoré produkujú na jeden kilometer trasy 0,2315 g, boli by vyprodukované emisie 

7 458,93 g, čo je v prepočte 7,458 kg. 

 

Obrázok 22 - Mapa trasy pre autobusovú linku č. 46 [25]    

Druh pohonu Vyprodukované emisie 

Diesel 254,484 kg 

CNG pohon 7,458 kg 

Celková úspora 247, 026 kg 

Tabuľka 16 - Úspora emisií pre linku č. 46 
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9.4 Posúdenie väzieb na tramvaje  

Podľa výpočtov v predchádzajúcej kapitole môžeme vyhodnotiť, že vďaka náhrade 

sávajúcich dieselových autobusov za autobusy s CNG pohonom je možné ušetriť až cez 400 

kg škodlivej emisie CO za jeden týždeň prevádzky. Je však nutné si uvedomiť, že kvalita 

MHD závisí v nemalej miere aj na pohodlí cestujúcich, ktoré zahŕňa aj prestupy cestujúcich. 

Preto je potreba, aby tieto prestupy boli pre cestujúcich čo najpohodlnejšie a mali na seba 

dobrú náväznosť. 

Pri nahradení linky č. 46 so stávajúcim dieselovým pohonom za pohon CNG, by tieto 

prestupy na tramvaje ostali nezmenené a cestujúci by stále mohli využívať prestupy na 

tramvaje na zastávke Svinov mosty h.z. , rovnako aj na zastávke Zahrádky, Poruba vozovna.  

Cestujúci linky č. 20 by taktiež mohli naďalej využívať prestupy na tramvaje na 

zastávkach Poruba vozovna, Rektorát VŠB, Hlavní třída, Telekom. škola, Třebovická, Svinov 

mosty h.z. Nová Ves vodárna. Celkovo linka č. 20 má veľmi dobre riešené prestupy na 

tramvaje.  

Linka č. 39 má prestupy na tramvaje možné na zastávkach Čistírny, Svinov mosty h.z., 

Nová Ves vodárna, Dům energetiky, Mírové náměstí, Český dům, Důl Jeremenko, Kolonie 

Jeremenko, Moravská, Dřevoprodej. Väčšina týchto liniek sa však nenachádza v riešenej časti 

Ostrava- Poruba.  

 

Obrázok 23 - Schéma siete liniek tramvají a autobusov [25] 
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Na obrázku č. 24 sú znázornené schémy siete liniek tramvají a autobusov, pričom trasy 

autobusov sú značené modrou farbou, a trasy tramvají sú označované v mape farbou 

červenou.  

Je výhodné, že pri nahradení ostatných liniek autobusmi s CNG pohonom by prestupy 

na tramvaje zostali nezmenené oproti stávajúcemu stavu, ktorý vyhovuje cestujúcim, ktorí 

tieto prestupy na tramvaje využívajú.  

10.  Záverečné zhodnotenie a odporúčania  

Ostrava patrí k mestám, ktoré najviac trápia suspendované častice PM frakcie 10 µm. 

Hromadná doprava na celkovom stave ovzdušia v Ostrave hrá nemalú rolu. Zníženie emisií je 

možné dosiahnuť viacerými spôsobmi, napríklad nahradením vozidiel s emisnými limitmi 

EURO II, EURO III  vozidlami s vyššími a prísnejšími  normami EURO V, EURO VI. 

Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce bola ekologizácia mestskej hromadnej 

dopravy v časti Ostrava – Poruba. Pomocou programu MEFA som vypočítala emisné faktory 

18-tich znečisťujúcich látok . Vypočítané hodnoty  neboli priaznivé pre ľudský organizmus 

a ani pre životné prostredie ako také. Preto v práci popisujem ekologickejšie možnosti 

prevádzky mestskej hromadnej dopravy ako napríklad bio - palivá, hybridný pohon, 

alternatívne palivá, a elektrobusy.  Najekologickejšou alternatívou sú  autobusy na elektrický 

pohon, avšak pre túto  alternatívu už Dopravný podnik, a.s. Ostrava má spravenú štúdiu, tak 

som sa rozhodla  viac sa zamerať na ekologickú variantu v podobe autobusov na pohon CNG. 

Tieto autobusy predstavujú ekologickejšiu alternatívu najviac z hľadiska zdravotného. Emisie 

z hromadnej dopravy do veľkej miery ovplyvňujú naše zdravie a práve autobusy na CNG 

pohon túto hrozbu do veľkej miery eliminujú.  

Obnova vozového parku stojí nemalé finančné náklady, preto je nutné zo strany štátu 

zaviesť lepšie dotačné programy na mestskú hromadnú dopravu, ktoré by dopravným 

podnikom uľahčili nákup nových vozov a tým pádom by štát prispel aj k zlepšovaniu 

životného prostredia. 



57 
 

Zoznam použitej literatúry  

[1]  Český hydrometeorologický ústav. [online]. [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: 

http://portal.chmi.cz/portal 

[2]  Čisté nebe. [online]. [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: http://www.cistenebe.cz/ 

[3]  Studie e-mobility. [online]. [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: 

http://www.proelektrotechniky.cz/pdf/Studie1.pdf 

[4]  Slovdekra, s.r.o. [online]. [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: http://www.slovdekra.sk 

[5]  Dopravní podnik Ostrava, a.s. [online]. [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: www.dpo.cz 

[6]  Autorubik. [online]. [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: http://www.autorubik.sk/ 

[7]   CVENGROŠ, Martin, CVENGROŠ, Tomáš: Ekologické a biogénne palivá - súčasnosť a 

perspektívy. Biom.cz [online]. 2008-10-08 [cit. 2015-04-18]. Dostupné z WWW: 

<http://biom.cz/cz/odborne-clanky/ekologicke-a-biogenne-paliva-sucasnost-a-perspektivy>. 

ISSN: 1801-2655. 

[8]   Wikipedie. [online]. [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/  

[9]   Energetika a energia. [online]. [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: http://energetika.netai.net/ 

[10]   TECHportal. [online]. [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: http://www.techportal.sk/ 

[11]   EVC. [online]. [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: http://www.evcgroup.cz 

[12]   Hybrid. [online]. [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: www.hybrid.cz 

[13]   SOLARIS CZECH spol. s r. o. [online]. [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: 

www.solarisbus.cz 

[14]   BussPress. [online]. [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: www.buspress.eu 

[15]   SOR Libchavy spol. s.r.o. [online]. [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: www.sor.cz 

[16]   ŠKODA ELECTRIC a.s. [online]. [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: www.skoda.cz 

http://portal.chmi.cz/portal/dt
http://www.slovdekra.sk/sk/nizkoemisne-plakety-v-nemecku/
http://www.dpo.cz/
http://www.autorubik.sk/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioethanol
http://energetika.netai.net/
http://www.techportal.sk/
http://www.evcgroup.cz/
http://www.hybrid.cz/
http://www.solarisbus.cz/
http://www.buspress.eu/
http://www.sor.cz/
http://www.skoda.cz/


58 
 

[17]   VOLVO Truck Czech, s.r.o. [online]. [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: 

www.volvobuses.com 

[18]   Gizmag. [online]. [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: www.gizmag.com 

[19]   Idnes. [online]. [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: www.sdeleni.idnes.cz 

[20]   Google mapy. [online]. [cit. 2015-04-25]. Dostupné z: maps.google.cz 

[21]   MHD Ostrava. [online]. [cit. 2015-04-25]. Dostupné z: www.mhd-ostrava.cz 

[22]   CNG +. [online]. [cit. 2015-04-25]. Dostupné z: http://www.cngplus.cz/ 

[23]   CNG.cz. [online]. [cit. 2015-04-25]. Dostupné z: http://www.cng.cz/cs/aktualni-ceny/ 

[24]   Drive2. [online]. [cit. 2015-04-25]. Dostupné z: www.drive2.ru 

[25]   IDOS. [online]. [cit. 2015-04-25]. Dostupné z: http://mapy.idos.cz/ostrava/ 

[26]  BUSportal. [online]. [cit. 2015-04-27]. Dostupné z: http://www.busportal.cz/ 

[27]  MHD86.cz. [online]. [cit. 2015-04-27]. Dostupné z: http://mhd86.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.volvobuses.com/
http://www.gizmag.com/
http://www.sdeleni.idnes.cz/
http://www.mhd-ostrava.cz/
http://www.cngplus.cz/
http://www.cng.cz/cs/aktualni-ceny/
http://www.drive2.ru/
http://www.busportal.cz/
http://mhd86.cz/


59 
 

Zoznam tabuliek  

Tabuľka 1 - Ostrava v Českej republike [3] ............................................................................. 13 

Tabuľka 2 - Ostrava v Európe [3] ............................................................................................ 15 

Tabuľka 3 - Štruktúra vozového parku - trolejbusy [5] ........................................................... 18 

Tabuľka 4 - Štruktúra vozového parku- autobusy [5] .............................................................. 19 

Tabuľka 5 - Ceny CNG pohonu v Ostrave [23] ....................................................................... 29 

Tabuľka 6 - Vypočítané emisné hodnoty pre emisnú normu EURO II ................................... 41 

Tabuľka 7 - Vypočítané emisné hodnoty pre emisnú normu EURO III .................................. 42 

Tabuľka 8 - Vypočítané emisné hodnoty pre emisnú normu EURO IV .................................. 43 

Tabuľka 9 - Vypočítané emisné hodnoty pre emisnú normu EURO V ................................... 44 

Tabuľka 10 - Vypočítané emisné hodnoty pre autobusy s CNG pohonom ............................. 45 

Tabuľka 11 - Porovnanie vypočítaných výsledkov .................................................................. 48 

Tabuľka 12 - Prehľad najazdených km liniek prechádzajúcich Ostravou – Porubou .............. 50 

Tabuľka 13 - Úspora emisií pre linku č. 20.............................................................................. 51 

Tabuľka 14 - Úspora emisií pre linku č. 35.............................................................................. 52 

Tabuľka 15 - Úspora emisií pre linku č. 39.............................................................................. 53 

Tabuľka 16 - Úspora emisií pre linku č. 46.............................................................................. 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Zoznam obrázkov 

Obrázok 1 - Mapa širších vzťahov [20] ................................................................................... 13 

Obrázok 2 - Vyznačenie oblasti s prekročenými imisnými limitmi pre ochranu zdravia bez 

zahrnutia prízemného ozónu [2] ............................................................................................... 14 

Obrázok 3 - Schéma liniek prechádzajúcich cez mestskú časť Ostrava - Poruba [21] ............ 14 

Obrázok 4 - Ekologické plakety [4] ......................................................................................... 15 

Obrázok 6 - Štruktúra autobusov v Dopravnom podniku v roku 2013 .................................... 20 

Obrázok 7 - Štruktúra autobusov v Dopravnom podniku v roku 2014 .................................... 20 

Obrázok 8 - Štruktúra autobusov v Dopravnom podniku v roku 2015 .................................... 21 

Obrázok 9 - Vývoj vozového parku v Dopravnom podniku Ostrava, a.s. ............................... 21 

Obrázok 10 - CNG stanice v Ostrave [22] ............................................................................... 29 

Obrázok 11 - Hybridný pohon - spaľovací motor s elektromotorom vyvinutý firmou [24] .... 30 

Obrázok 12 - Elektrobus EVD Minibus [11] ........................................................................... 32 

Obrázok 13 - Elektrobus Siemens Rampini  [12] .................................................................... 33 

Obrázok 14 - Elektrobus Solaris Urbino 12 [14] ..................................................................... 34 

Obrázok 15 - Elektrobus SOR EBN 10,5 [15] ......................................................................... 36 

Obrázok 16 - Elektrobus SOR EBN 10,5 [15] ......................................................................... 36 

Obrázok 17 - Hybridný autobus ŠKODA H12 [14] ................................................................. 37 

Obrázok 18 - Hybridný autobus Volvo 7700 [18] ................................................................... 38 

Obrázok 19 - Program Mefa 13 ................................................................................................ 40 

Obrázok 20 - Mapa trasy pre autobusovú linku č. 20 [25] ....................................................... 51 

Obrázok 21 - Mapa trasy pre autobusovú linku č. 20 [25] ....................................................... 52 

Obrázok 22 - Mapa trasy pre autobusovú linku č. 39 [25] ....................................................... 53 

Obrázok 23 - Mapa trasy pre autobusovú linku č. 46 [25] ....................................................... 54 

Obrázok 24 - Schéma siete liniek tramvají a autobusov [25] .................................................. 55 

 


