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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

ŽÁČEK R. Městská hromadná doprava z pohledu péče o životní prostředí: bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 

2012, 74 s. Vedoucí práce:doc. Ing. Petr Škapa, CSc. 

 Bakalářská práce je zaměřena na kvalitu životního prostředí spojenou s městskou 

hromadnou dopravou v Ostravě. V práci jsou vypočteny výsledky tvorby emisí a hluku nejen 

dopravními prostředky městské hromadné dopravy, ale také jsou tyto hodnoty porovnány       

s individuální automobilovou dopravou. Je zde rozebrána stávající situace a znázorněno, jak 

by se kvalita ovzduší změnila při nahrazení motorové nafty alternativním palivem. Nemalou 

součástí této bakalářské práce je spotřeba energie dopravními prostředky. Ve zhodnocení 

navržených opatření je uveden nejpřijatelnější druh pohonu pro autobusy Dopravního podniku 

Ostrava a.s. a také porovnání finančních nákladů při změně vozového parku. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

 

ŽÁČEK R. Environmental Care in Urban Transport: Bachelor of thesis. Ostrava: VSB - 

Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Transport 

Institute, 2012, 74 p. Thesis head: doc. Ing. Petr Škapa, CSc. 

 The thesis focuses on environmental quality associated with public transport in Ostrava. 

The work calculates the results of emissions and noise caused not only by public means        

of transport, and also compares these figures with the individual car transport. There is 

analyzed the current situation and it is shown how the air quality would change if the diesel 

oil was replaced with an alternative fuel. A considerable part of this thesis is the energy 

consumption by means of transport. In the evaluation of the proposed measures is given the 

most acceptable type of propulsion for the buses of Ostrava Transport Company and there     

are also compared the financial costs in case of changing vehicle fleet. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ, SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Značení Význam Jednotka 

CNG  Stlačený zemní plyn (Compressed Natural Gas) - 

CO Oxid uhelnatý - 

CO2 Oxid uhličitý - 

DPO a.s. Dopravní podnik Ostrava a.s. - 

E Spotřebovaná energie J, TJ 

GIS Geografický informační systém - 

H2O Voda - 

HC Uhlovodík - 


 
Hustota kg.dm

-3
 

k Součinitel absorpce m
-1

 

L Délka m 

LAeg16h Ekvivalentní hladina akustického tlaku za 16 hodin - 

LPG Zkapalněný ropný plyn (zkapalněný ropný plyn) - 

MHD Městská hromadná doprava - 

N2 Dusík - 

NOx Oxidy dusíku - 

O2 Kyslík - 

O3 Ozón - 

PM10 Částice sazí (Particulate Matter) o velikosti 10µm - 

Sb. Sbírky - 

SO2 Oxid siřičitý - 

SPZ Státní poznávací značka - 

STK Technická kontrola - 

V Spotřeba paliva l.km
-1

 

v rychlost km.h
-1

 

h výhřevnost kJ.kg
-1
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ÚVOD 
Doprava a vše kolem ní, představuje v součastné době velké riziko pro zdravý lidský 

život. Zejména silniční doprava ničí naše životní prostředí a přispívá ke zhoršení životních 

podmínek. Vše má své klady i zápory a ne jinak to je u dopravních prostředků. Na jednu 

stranu, nám ulehčují život a pomáhají nám se dostat do zaměstnání, na dovolenou nebo 

dopravit ke studiu, na druhou stranu nám ale přitěžují negativními vlivy na životní prostředí. 

Člověk je na životním prostředí biologicky závislý. Bohužel neustálé vzrůstá počet 

dopravních prostředků, hluboce zasahujících do ekosystému a to je také jeden z důvodů 

rozšiřování a zkvalitňování hromadných doprav. Doprava poškozuje nejen ovzduší, vodu, 

krajiny, půdu ale také narušuje okolí svým hlukem a vibracemi. Je nutné si uvědomit, že čím 

větší počet automobilů bude jezdit po komunikacích, tím se bude životní prostředí, které je 

důležité pro náš zdravý život, zhoršovat. Důležité je přimět co nejvíce lidí, aby místo 

individuální automobilové dopravy využívali dopravu hromadnou. Ať už železniční, 

autobusovou nebo městskou hromadnou dopravu. Je důležité se zamyslet nad užíváním 

vlastních automobilů, zda dát přednost pohodlí nebo si uvědomit, jak tímhle počínáním 

ubližujeme sobě, ostatním i celé přírodě. Ve své práci se budu zabývat městskou hromadnou 

dopravou provozující Dopravní podnik Ostrava. Kvalita ovzduší se poslední dobou zlepšuje, 

je to dáno ekonomickou krizí, která dovedla k zániku několik továren produkující škodlivé 

látky. I přesto je na Ostravsku nejvíce znečištěné ovzduší v celé Evropě, což je pro nás           

a zřejmě i pro naše budoucí generace velice nepříjemné. Všichni musíme jít za stejným cílem 

a snažit se neškodit životnímu prostředí. Musíme mít stejný cíl a to nezhoršovat kvalitu naších 

životů a vytvořit předpoklady pro regeneraci poškozených krajin a složek životního prostředí, 

protože i příroda má své neobnovitelné prvky. Bohužel, jako jednotlivci nezmůžeme nic, ale 

jak se říká: „V jednotě je síla“ a proto by primátoři jednotlivých měst, vlády jednotlivých 

států a určitě také organizace jako Evropská unie nebo Organizace spojených národů měli     

do této problematiky řádně zasáhnout a přinutit obyvatelé planety k nepoškozování něčeho, 

co patří všem. Nejedná se jenom o zatěžování prostředí dopravou, musíme provést také 

rozhodnutí, jestli je třeba při dnech s vysokou koncentrací smogu v ovzduší nabízet městskou 

hromadnou dopravu zdarma, nebo jestli by nebylo lepší, investované milióny magistrátem 

města, využít k čistění pozemních komunikací.  
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1.  ANALÝZA VLIVU SILNIČNÍ DOPRAVY NA        

   ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Doprava se podílí na negativním ovlivňování životního prostředí v mnoha směrech.       

Jak už bylo řečeno v úvodu, je velkým nepřítelem zdravého života. Nejvíce se na poškozování 

životního prostředí podílí silniční doprava. Zejména pak individuální a nákladní. Silniční 

doprava se také podílí cca 91 % na spotřebě energie [14]. Z obrázku č.1 je patrné, jak hustá   

je silniční síť a že prakticky celá Česká republika je zatěžována emisemi silniční dopravy. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obr.č.1: Silniční a dálniční síť ČR [1] 

 

 



12 
 

Na následujícím obrázku je uveden výřez mapy s komunikacemi na území města Ostravy, 

na kterých se provádí celostátní sčítání dopravních intenzit. 

 

 

Obr.č.2: Dopravní intenzita města Ostravy a okolí [2]  

 

Intenzita dopravy je nejrozsáhlejší v hlavním městě Praze, dále pak v Brně, Ostravě         

a na komunikacích, které spojují tyto tři města. Je to především dáno velikosti těchto měst      

a počtem obyvatel zde žijících nebo pracujících. 
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1.1. Vliv dopravy na jednotlivé složky životního prostředí 

Hlavní složky životního prostředí ovlivňované dopravou: [22] 

 Ovzduší 

 Hluk 

 Voda 

 Krajina a příroda 

 Vibrace 

V mé práci se budu zabývat ovzduším a hlukem, tedy složkami, u kterých dochází nejen 

na Ostravsku k největšímu překročení povolených limit. 

1.1.1. Ovzduší 

Podle obrázku č.3, který na základě imisního monitoringu znázorňuje index kvality 

ovzduší, je na Ostravsku kvalita ovzduší dlouhodobě nevyhovující. Kvalita ovzduší byla 

stanovena podle naměřených koncentrací SO2, NO2, O3,CO a poletavých prachových částic 

PM10. Za špatnou kvalitou ovzduší stojí především těžký průmysl v hustě zalidněném území, 

k dalším nebezpečným zdrojům znečišťování patří i doprava. Touto problematikou se v lednu 

roku 2010 začala zabývat poslanecká sněmovna České republiky a dne 28. ledna 2010 

zpracovalo Ministerstvo životního prostředí České republiky zprávu o způsobech řešení 

špatné kvality životního prostředí v Moravskoslezském kraji. Úroveň ovzduší se v posledních 

několika letech sice zkvalitňuje, protože při součastné světové finanční krizi zkrachovalo 

mnoho průmyslových firem. Mnoho závodů muselo také omezit svou výrobu. Při spalování 

fosilních paliv vznikají škodliviny (emise), které jsou emitovány do ovzduší. Příčinou vzniku 

těchto škodlivin je nedokonalé spalování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3: Kvalita ovzduší [3] 
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Tab. č. 1: Legenda k obrázku č. 3: Kvalita ovzduší [26] 

 

 

Obr. č. 4: 24hodinový průměr PM10 [4] 

Na obrázku č.4 je znázorněná koncentrace poletavých prachových částic PM10 ze dne 

24.3.2012. Nejhorší situace je v Moravskoslezském kraji. Tyto hodnoty jsou uvedeny 

v tabulce č.1. 
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Tab.č.2: Nejvyšší koncentrace PM10 v Moravskoslezském kraji [4] 

Měřicí stanice Koncentrace µg/m3 

Opava-Kateřinky 52,5 

Ostrava-Fifejdy  62,7 

Havířov  66,5 

Třinec -Kanada 68,8 

Ostrava-Zábřeh  76,6 

Studénka  77,0 

Třinec-Kosmos  77,9 

Český Těšín  80,1 

Karviná  81,0 

Bohumín  85,8 

Orlová  86,3 

Věřňovice  128,2 

 

 

1.1.1.1 Emise 

Emise jsou látky, které byly vypuštěny do ovzduší. Množství emisí se udává 

v hmotnostních nebo objemových jednotkách za určitou dobu, například kg/rok. Hlavní 

zdroje emisí jsou doprava, průmysl a lokální topeniště. Nejvíce emisí je vytvořeno těžkým 

průmyslem. V místech kde se nachází průmyslové zóny emitující větší množství 

znečišťujících látek do ovzduší není až tak podstatné se zabývat snižováním emisí 

vyprodukovaných dopravou. Naopak v oblastech kde průmysl není rozšířený, např. v Ostravě 

– Porubě, je hlavním zdrojem emisí doprava. Zde musíme brát v potaz, zda by nebylo možné 

emise způsobené dopravou omezit, popřípadě jakým způsobem je minimalizovat. 

 

Emise dopravních prostředků vznikají:  

 při provozu dopravních prostředků v závislosti na kvalitě a charakteru 

dopravní cesty 

 při spalování fosilních paliv 

 při opravách a údržbě vozidel 

 při brzdění 

U vozidel, která jsou poháněna elektrickou energii dochází k emisím v místě výroby 

elektrické energie. V městské hromadné dopravě se to týká tramvají a trolejbusů.                   

U automobilů, autobusů a veškerých jízdních souprav, které jsou poháněny palivy pomocí 

spalovacího motoru, vznikají emise přímo v místě provozu dopravního prostředku. Jakmile 

jsou už emise v kontaktu s volným ovzduším, používá se pojem imise. 
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V následující tabulce jsou uvedeny hlavní znečišťující látky produkované dopravou        

ze spalovacích motorů. 

Tab. č.3:Vybrané emise způsobeny dopravou [4] 

Název Značka Charakteristika Způsobuje 

Oxid uhelnatý CO 
je bezbarvý plyn bez chuti 

a zápachu, lehčí než 
vzduch 

blokuje přenos kyslíku krví 

Oxidy dusíku NOx zapáchající, jedovaté 

dušení a kašel, zvyšují 

pravděpodobnost onemocnění 

dýchacích cest, vliv na 

nervovou soustavu 

Polyaromatické 

uhlovodíky 
PAU 

fyzikální a chemické 

vlastností jednotlivých 

látek závisejí na jejich 

molekulové hmotnosti 

karcinogenní 

Prachové částice PM 
jsou drobné pevné či 

kapalné částice rozptýlené 

ve vzduchu 

obsah ují jedovaté a 

rakovinotvorné látky 

Oxid uhličitý CO2 
je bezbarvý plyn bez chuti 

a zápachu, je těžší než 

vzduch 

přispívá k tvorbě skleníkového 

efektu 

Oxid siřičitý SO2 
je to bezbarvý, štiplavě 

páchnoucí, jedovatý plyn 

vstřebává se v horních cestách 

dýchacích, podílí se na tvorbě 

kyselých dešťů 

Olovo Pb 
těžký toxický kov, odolný 

vůči korozi 

zvyšuje krevní tlak a riziko 

kardiovaskulárních 

onemocnění 

Benzen C6H6 

organická sloučenina se 

sladkým zápachem, při 

pokojové teplotě je to 

bezbarvá, hořlavá a 

toxická kapalina 

bolest hlavy, pocit únavy, 

zrychlení srdečního tepu, 

chvění a ztrátu vědomí, Velká 

koncentrace benzenu ve 

vzduchu může mít za následek 

i smrt. 

 

1.1.1.2. Emisní limity 

V mnoha vyspělých státech včetně České republiky existují emisní limity. Výrobci 

dopravních prostředků musí dodržovat pravidla, že každé vozidlo, které se má dostat            

na dopravní komunikace, musí dodržovat normy, týkající se množství škodlivin                    

ve výfukových plynech. V některých bohatých státech dokonce finančně odměňují výrobce 

automobilu a nižší tvorbou emisí, než jsou povolené limity. V České republice jsou emisní 

normy plně v souladu s normami Evropské unie. Emisní normy Evropské unie                        

u osobních vozidel jsou Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5. Nyní platí norma Euro 5        

http://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzduch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzduch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organick%C3%A1_slou%C4%8Denina
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ho%C5%99lavost&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jed
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kapalina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bolest_hlavy
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Anava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tepov%C3%A1_frekvence
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bezv%C4%9Bdom%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Smrt
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a od roku 2014 by měla začít platit připravovaná přísnější norma Euro 6. U nákladních 

automobilů to jsou normy Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V a Euro VI. 

 

Tab.č.4: Emisní normy osobních vozidel [g.km
-1

] [5] 

Název 
Platnost od 

roku 
CO HC NOx HC+NOx PM 

Diesel             

Euro 1 1993 2,72 - - 0.97 0.140 

Euro 2 1996 1.00 - - 0.90 0.100 

Euro 3 2000 0.64 - 0.50 0.56 0.050 

Euro 4 2005 0.50 - 0.25 0.30 0.025 

Euro 5  2009 0.50 - 0.18 0.23 0.005 

Euro 6  2014 0.50 - 0.08 0.17 0.005 

              

Benzín             

Euro 1 1993 2,72 - - 0.97 - 

Euro 2 1996 2,20 - - 0.50 - 

Euro 3 2000 1,30 0.200 0.15 - - 

Euro 4 2005 1.00 0.100 0.08 - - 

Euro 5  2009 1.00 0.075 0.06 - 0.005 

Euro 6 2014 1.00 0.070 0.06 - 0.005 

 

Tab.č.3: Emisní normy nákladních vozidel a autobusů [g.kWh
-1

] (pro kouřivost [m
-1

] [6] 

Název 
Platnost od 

roku 
CO HC NOx PM kouřivost 

Euro I 1992 4,5 1,10 8,0 0,612 - 

Euro II 1995 4,0 1,10 7,0 0,250 - 

Euro III 2000 2,1 0,66 5,0 0,100 0,8 

Euro IV 2005 1,5 0,46 3,5 0,030 0,5 

Euro V 2008 1,5 0,46 2,0 0,030 0,5 

 

1.1.2. Hluk 

Co je to hluk? Čím je specifický? Hluk se dá popsat jako jakýkoliv nevyžadovaný 

„nepříjemný“ zvuk, který vyvolává nepříjemný nebo škodlivý účinek. Na obrázku č. 5 

vidíme, že člověk vnímá zvuk od 20 Hz do 20 kHz. Zvuk je mechanické kmitání částic,         

které je nebo není v pásmu slyšitelnosti člověka. 

Základní fyzikální veličiny zvuku jsou: 

 akustický tlak [Pa]                

 akustická rychlost [m.s
-2

] 

 frekvence [Hz] 

 intenzita zvuku [W.m
-2

] 
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Nejpoužívanějším pojmem je hladina akustického tlaku, jejíž jednotkou je bel (B). Hluk 

má nepříznivý vliv na lidské zdraví, což dokazují lékařské studie. Hluk má významný vliv    

na zdraví sluchu, psychiku člověka a můžu způsobit například depresi, ztrátu paměti, únavu   

či agresivitu. Lidé, kteří jsou trvale obtěžování nadměrným hlukem, se vystavují problémům 

s vysokým krevním tlakem, zvýšenému riziku infarktu, snížení imunity organismu a také 

nespavostI. K poškození sluchu může dojít při trvalém obtěžování hlukem nad 85 dB nebo při 

krátkodobém vystavení hluku přesahujícímu 130 dB. Jednou z příčin ztráty sluchu je stárnutí, 

většinou se jedná o trvalé a nevratné poškození. K poškození sluchu ale může vést                   

i dlouhodobé vystavování se hluku kolem 70 dB, což je běžná úroveň hluku podél hlavních 

silnic. Proto také až 95 % obyvatel České republiky je vystavováno hlukem silniční dopravy, 

která je nejvýznamnějším zdrojem hluku v životním prostředí. 

 

 

Obr. č. 5: Oblast slyšitelnosti člověka [17]       

 

Vozidla městské hromadné dopravy nás zatěžují také svým hlukem. Uvnitř tramvaje je 

povolený hluk, který je tvořen jízdou vozidla, 82 dB. 

 

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje Strategické hlukové mapy, které znázorňují 

úroveň hlukové zátěže ve všech městských aglomeracích. Zabývají se zejména hlukem 

dopravních vozidel ať už silničních nebo železničních a taktéž hlukem z průmyslu.  Hlukové 

mapy byly v první etapě pořízeny pro aglomerace Praha, Brno a Ostrava, pro hlavní pozemní 

komunikace a pro hlavní železniční trati. Zásadní výhodou strategických hlukových map        

je jejich názornost a možnost velmi snadného zjištění, jak vysoké hladině hluku je vystavena 

určitá lokalita. Mapy jsou zpracovány v natolik detailním měřítku, že lze nalézt údaje             

o hlukovém zatížení konkrétní ulice či domu. Z hlediska životního prostředí hovoříme o hluku 

všude tam, kde handicapuje lidi nebo nějak nepříznivě působí na území či okolní stavby.     

Na následujícím obrázku č.6 je uvedena ukázka výřezu Strategické hlukové mapy aglomerace 

Ostrava.  
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Obr. č. 6: Strategická hluková mapa Ostravy (výřez, silniční a tramvajová doprava) [15]    

  

Z výsledků Strategických hlukových map vyplývá, že až půl miliónu lidí žijících v České 

republice je obtěžováno hlukem, který překračuje mezní hodnoty. Hlukové mapování 

prokázalo celodenní obtěžování hlukem u 242 tisíců a rušení spánku hlukem u 281 tisíců lidí. 

Hlavním zdrojem hluku je jednoznačně identifikována silniční doprava – celkem 279 000 

obyvatel je obtěžováno hlukem produkující silniční doprava. Noční hluková zátěž                   

u významných komunikací mnohdy překračuje 60 dB, přičemž hladina akustického tlaku pro 

klidné a nerušené spaní v místnosti by neměla přesáhnout 35 dB.  

 

 Tvorba Strategických hlukových map je dána vyhláškou 523/2006 Sb., kterou se stanoví 

mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah 

strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich 

přípravě (vyhláška o hlukovém mapování). Povinnost zpracovat Strategické hlukové mapy 

mají všechny členské země Evropské unie. Jedná se tedy o strategický dokument, který má na 

území ČR vytipovat z hlediska hlukové zátěže nejproblematičtější lokality, pro které jsou pak 



20 
 

následně zpracovávány "Akční plány", které mají za cíl tuto zátěž eliminovat popř. 

minimalizovat. 

 

 V tabulce č. 6 jsou uvedeny hodnoty hygienických limitů hluku v chráněných venkovních 

prostorech staveb a chráněném venkovním prostoru. 

 

Tab.č.6: Hygienické limity hluku včetně korekcí dle  NV 272/2011 Sb.  [9] 

 

1.2. Vliv dopravy na čerpání energie 

Na Zemi jsou jen zásoby energie, které vznikly v dávných dobách, při přírodních 

procesech. Veškerá energie se nachází ve fosilních spalitelných materiálech, štěpných 

radioaktivních látkách a vodíku. Všechny tyto zdroje energie se nazývají neobnovitelnými 

zdroji energie, protože po využití dané energie se nedá již znovu využít. K dispozici máme 

také alternativní zdroje energie, které jsou obnovitelné. Česká republika spotřebovává více 

paliv a energie na jednoho obyvatele než mnohé vyspělé země. Při snaze dosažení úspor 

energie, se zapomíná hlavně na motorovou dopravu, která se na vysoké spotřebě energie        

a paliv podílí nejvíce. Ušetřit množství spotřebovaného paliva a energie v dopravě se dá 

jedině změnou její struktury. Energetický náročná silniční motorová vozidla by měla být 

nahrazena úspornější elektrickou dopravou. Tento druh dopravy je také šetrnější k životnímu 

prostředí, protože vyprodukuje daleko méně emisí. Silniční doprava se podílí na spotřebě 

celkové energie až 91 % [14]. 
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Tab.č.7: Spotřeba energie v dopravě v TJ [24] 

 

O největší spotřebu energie v dopravě se zasluhuje motorová nafta a to 35 163,6 TJ        

za rok, což je 57,1 % celkové spotřebované energie v dopravě. 

 

Tab.č.8: Spotřeba energie v silniční dopravě v TJ [24] 

 

 

 Největším problémem ovzduší na Ostravsku jsou prachové částice, které pochází hlavně 

z těžkého průmyslu a spalování motorové nafty. Zemní plyn, při kterém prachové částice 

nevznikají je zastoupen ve spotřebě energie v silniční dopravě pouze 2 %. 
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Tab.č.9: Spotřeba pohonných hmot v dopravě v tis. tunách [24] 

 

 

 

 

 

 

 

 Jednoznačně nejvíce spotřebovávaná pohonná hmota v dopravě je motorová nafta. Její 

spotřeba se pohybuje kolem 3 500 tisíc tun. Po motorové naftě se nejvíce využívá motorový 

benzín, jehož spotřeba byla v roce 2010 přibližně 1 845 tisíc tun. 

 1.2.1. Neobnovitelné druhy energie 

 Zásoby neobnovitelné energie se prudce snižují, je to dáno nehospodárným využíváním 

zejména fosilních paliv. Fosilní paliva se vyskytují ve všech třech skupenstvích. Mezi pevná 

tyto paliva patří uhlí, mezi kapalné patří ropa a mezi plynná se řadí zemní plyn. 

 Uhlí 

 Uhlí vzniklo rozkladem rostlinných těl bez přístupu kyslíku. Zásoby uhlí jsou početné, 

problém ale spočívá v negativním působení uhelných elektráren na životní prostředí. 

V dobách parních pohonů bylo uhlí pro dopravu nenahraditelné. 

 Ropa 

 Ropa je v dopravě nejdůležitější energetická surovina. Ropa vznikla rozkladem 

odumřelých drobných organismů. Atmosférickou a vakuovou destilací ropy vznikají 

motorová paliva jako benzín, nafta a letecký petrolej. 

 Zemní plyn 

 Základní složkou tohoto fosilního paliva je metan – CH4. Zemní plyn v dopravě slouží 

jako přechodový článek mezi konvenčními palivy a vodíkem. Jinak se zemní plyn využívá 

v domácnostech jako zdroj tepelné energie, dále také v teplárnách a elektrárnách. 

1.2.2. Obnovitelné druhy energie 

 

 Jedná se hlavně o využívání přírodních energetických zdrojů pro výrobu elektrické           

a tepelné energie. Jsou to zdroje, které se neustále obnovují, proto jsou nevyčerpatelné. Patří 
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zde hlavně voda, vítr, biomasa a sluneční záření. V dopravě můžeme pro palivové účely 

využít biomasu, pro výrobu biopaliva a také vodu, pro výrobu vodíku. 

 1.3.   Zvolená městská aglomerace, popis dopravní obslužnosti  

    pozemní dopravou 

Jelikož se v mé bakalářské práci zabývám kvalitou ovzduší na Ostravsku, je zde popsaná 

dopravní situace v Ostravě včetně městské hromadné dopravy, kterou obsluhuje Dopravní 

podnik Ostrava. Ostrava se potýká s velmi znečištěným ovzduším, a proto se v mé práci budu 

zabývat dopravou v Ostravě a dopadem na životní prostředí, kterému vozy DPO a.s. škodí. 

Největším problémem na Ostravsku je polétavý prach, který se dostává do ovzduší také při 

spalování benzinu či nafty. Ke zhoršování stavu ovzduší v Ostravě přispívá také městská 

hromadná doprava. Nejvíce emisí z vozů DPO a.s. vyprodukují autobusy. Je potřeba v této 

oblasti korigovat množství emisí polétavého prachu. Městská hromadná doprava je důležitou 

součástí každého velkého města a stejně je tomu i v Ostravě. DPO nám umožňuje přepravovat 

se v Ostravě a okolních obcích hromadnou dopravou, což přispívá ke zkvalitnění životního 

prostředí. Jako plátci daní máme právo se dostat do zaměstnání či za studiem a můžeme tedy 

využít služby dopravního podniku. Dopravní podnik využívá k přepravě 306 autobusů,        

279 tramvají, 65 trolejbusů a 4 elektrobusy. 

     1.3.1.  Představení Dopravního podniku Ostrava 

 

 Dopravní podnik využívá k přepravě 306 autobusů, 279 tramvají, 65 trolejbusů                 

a 4 elektrobusy. Tyto dopravní prostředky jezdí po různých linkách, které jsou propojené přes 

celou Ostravu a navazují na sebe. Mapa sítě linek MHD je k dispozici na internetových 

stránkách Dopravního podniku [23]. 

 

 počet linek:     17 tramvajových 

 9 trolejbusových 

 59 autobusových 

 

 délka provozní sítě:   tramvaje - 65,7 km  

 trolejbusy - 29,3 km 

 autobusy – 364,9 km 
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 délka provozních linek:  tramvaje – 213,5 km  

 trolejbusy – 81,9 km 

 autobusy – 776,6 km 

 

 počet zastávek:    tramvaje – 98  

 trolejbusy – 57 

 autobusy – 505 

 

 vozový park:     tramvaje – 279  

 trolejbusy – 65 

 autobusy – 306 

           elektrobusy – 4 

 

 Z toho nízkopodlažních:  tramvaje – 70  

 trolejbusy – 35 

 autobusy – 112 

 

 Jednou z několika výhod využívání městské hromadné dopravy je, že už tak špatnou 

úroveň životního prostředí nezatěžujeme výfukovými plyny našich osobních automobilů. 

Tohle si však uvědomuje stále méně lidí, kteří dávají přednost pohodlí před využitím 

hromadné dopravy. Samozřejmě i emise z výfukových plynů autobusů velmi značně zatěžují 

prostředí, ve kterém žijeme.  

1.3.2. Měření kouřivosti vznětového motoru 

 Kouřivost motoru značně přispívá k znečišťování ovzduší a je zpozorovatelná i bez 

měřících přístrojů, a proto se stalo předmětem zájmu jako jedno z prvních skupin jevů, 

kterými spalovací motor působí negativně na životní prostředí. Dopravní podnik Ostrava      

se zabývá kouřivosti svých autobusů a počítá kouřivost pomocí opacimetrie. 

1.3.2.1.   Opacimetrie 

 Pomocí opacimetru se měří pohltivost světla při průchodu výfukovými plyny. Součinitel 

absorpce k, spočítáme podle vztahu č.1. 

   Vztah č.1: Součinitel absorpce - 












100
1ln

1 N

L
k  [m

-1
],  
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 kde: k – součinitel absorpce [m
-1

], 

   L – účinná dráha světelných paprsků procházejících výfukovými plyny [m], 

   N – lineární stupeň absorpce světla [%]. 

 
Obr.č.7: Schéma opacimetru [16]      

 

 Na obrázku č.7 je znázorněné schéma opacimetru. Z výfukového potrubí jsou plyny 

vedeny do měřící trubice (2) opacimetru. Na jedné straně trubice je fotočlánek (4) a na druhé 

zdroj světla (1). Plyny procházejí trubicí a pohlcují část dopadajícího světla na fotočlánek. 

Vzniklý proud je indikován miliampérmetrem (5). Před vlastním měřením se nechá trubicí 

proudit čistý vzduch, světlo není pohlceno a potenciometr (6) se nastaví N = 0 %, naopak, 

jestli je celá trubice pohlcená, tak N = 100 %. Hodnota opacity [%] se přepočítává                

na součinitel absorpce k [m
-1

]. 

 Dopravní podnik Ostrava provádí měření emisí na svých autobusech pomocí opacimetrie 

za použití měřících přístroje SMOKE ANALYSER JT 480 a DIESEL INJECTION TESTER 

JT 181 D. Měření se provádí na autobusu, který přijede do místnosti, kde se provádí TK a kde 

také dochází k měření emisí. Zde dochází k měření kouřivosti.  

 

 Parametry, které musí pracovník zadat při měření emisí: 

 SPZ 

 počet najetých kilometrů vozidla 

 otáčky při volnoběhu 

 maximální otáčky 

 hodnotu kouřivosti, udávanou výrobcem na homologizačním štítku 

vozidla + 0,5 [1.m
-1

] 
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 teplota oleje, která se měří pomocí zavedení měrky do motoru 

 měřící sonda, která se určuje podle průměru výfuků 

 

 Vozidlo je vyhodnoceno jako vyhovující za následujících předpokladů: 

 

- musí být v souladu identifikační znaky s předepsanou dokumentací 

- typové označení vozidla, čísla podvozku a motoru, homologační štítek musí být 

v souladu s platným předpisem 

- není porušeno zajištění proti neoprávněné manipulaci u vstřikovacího zařízení 

- nejsou zjištěna poškození sacího a výfukového traktu 

- volnoběžné a přeběhové otáčky jsou v rozmezí udávané výrobcem 

- naměřené hodnoty kouřivosti nepřesáhly dovolené hodnoty 

- nastavení předstřiku odpovídá příslušné dokumentaci výrobce 

 

 Pracovník vydá protokol o měření kouřivosti, který musí obsahovat: 

- identifikační údaje o vozidle 

- předepsané a naměřené hodnoty kontrolovaných veličin 

- jednoznačné hodnocení, zda vozidlo vyhovuje, či nikoli 

- datum kontroly, dobu platnosti a vozidlo opatří příslušnou nálepkou 

 

 Výfukové plyny jsou složeny z mnoha prvků a sloučenin, jejichž seznam najdeme            

v tabulce č. 10. Z hlediska škodlivosti se složky výfukových plynů rozdělují na škodlivé         

a neškodlivé.  

Tab.č.5: Složky výfukových plynů [16] 
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 1.3.2.2.  Filtrační metoda 

Tato metoda je založena na zachycení částeček kouře na filtračním papíru, přes který         

se dostane určité množství výfukových plynů. Množství zachycených částic se vyhodnocuje 

opticky v porovnání s čistým filtračním papírem. Tato metoda se v dnešní době nepoužívá     

a byla nahrazena přesnějšími metodami. 

1.4.  Porovnání IAD a MHD na jednotlivé složky životního prostředí a 

   na čerpání zdrojů energie 

  V tabulce č. 11 jsou znázorněny autobusové linky DPO a.s. a jejich denní kilometrický 

doběh. 

 

Tab.č.11: Denní kilometrický proběh na autobusových linkách 

linka km linka km linka km linka km linka km linka km 
20 150 28 1 468 37 2 715 47 93 55 942 67 245 

21 2 022 29 1 162 38 1 199 48 2 273 56 1 844 77 1 190 

22 685 30 834 39 3 573 49 2 184 57 764 82 142 

23 841 31 1 690 40 1 412 50 758 58 1 239 96 171 

24 1 962 33 353 41 1 632 51 551 59 578 97 209 

25 174 34 2 115 44 1 426 52 873 62 262 98 141 

26 262 35 340 45 1 645 53 440 64 487 99 257 

27 948 36 2 215 46 2 014 54 2 454 66 121   

 

  Z této tabulky vyplývá, že nejvíce kilometrů najezdí autobusy postupně na linkách 39, 

37, 54 a 48. Nejméně vytížené linky jsou linky číslo 47, 82 20 a 96. U autobusových linek 

s nejvíce neježděnými kilometry nyní vypočítám množství vyprodukovaných emisí    

v g.kWh
-1

. Pro výpočet emise je nutné znát spotřebu paliva, výhřevnost motorové nafty, 

kterou DPO a.s. stanovil na 42 700 kJ.kg
-1

 a hustotu motorové nafty, která se pohybuje 

v rozmezí od 820 kg.m
-3

 do 845 kg.m
-3

, jsem stanovil 830 kg.m
-3

 [8]. 

1.4.1. Emise 

 Emise dopravních prostředku značně ovlivňují kvalitu ovzduší a je nezbytně nutné          

se touhle problematikou zabývat. 

1.4.2.  Emise autobusových linek 

 Lze předpokládat, že linky, na kterých autobusy během dne najednou nejvíce kilometrů, 

budou také největším zdrojem emisí. Budu tedy počítat emise u autobusových linek číslo 39, 

37, 54 a 48. Pro výpočet emisí potřebujeme znát také množství vykonané práce. Energii 

vypočteme pomocí následujícího postupu. Známe-li spotřebu paliva na 100 km, vypočteme    
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si spotřebu paliva v litrech na 1 km. Tuto hodnotu vynásobíme hustotou v kilogramech         

na decimetr krychlový a výhřevností. Získáme hodnotu energie v kWs.km
-1

, tuto hodnotu 

podělíme číslem 3 600 a tím získáme energii v kWh.km
-1

. Množství spotřebované energie 

autobusu na linkách č. 39, 37, 54 a 48, je znázorněno v příloze č.1. 

 

 Vzorový výpočet spotřeby energie u vozu číslo 7002 na lince číslo 39, je znázorněn       

ve vztahu č.2.  

 Vztah č.2: Spotřebovaná energie - 1365.4
3600

4270083,04434,0

3600







 kmkWh
hV

E


 

 

  kde:  V = spotřeba paliva [ l.km
-1

], 

     = hustota paliva  [kg.dm
-3

], 

    h = výhřevnost paliva[kJ.kg
-1

]. 

 

 Stejným způsobem vypočítáme spotřebu energii u ostatních vozů a linek. 

 

 Na autobusové lince č. 39 ve zkoumaný den najely autobusy s emisní normou EURO II 

celkem 1 634 km a vykonaly při tom práci 6 099 kWh, autobusy s emisní normou EURO III 

celkem 492 km při práci 1 743 kWh a autobusy s emisní normou EURO V celkem 1 447km 

s vykonanou práci 5 250 kWh. Maximální možné množství vyprodukovaných emisí na této 

lince vypočítáme pomocí tabulky č.5. V této tabulce jsou hodnoty emisí uvedeny v g.kWh
-1

. 

Tyto hodnoty vynásobíme vykonanou prácí a tím vypočítáme celkové množství vytvořených 

emisí za den. 

 Vzorový výpočet pro množství CO na lince číslo 39: autobusy s emisní normou EURO II 

vykonaly na trase této linky práci 6 099 kWh. Tuto hodnotu vynásobíme číslem 4,              

což vychází z tabulky č.5. Maximální možné množství vyprodukovaného CO je tedy   24,4 

kg. Abychom zjistili celkové množství CO na dané lince, musíme stejným způsobem 

vypočítat hodnoty u autobusů s emisními normy EURO III, EURO IV a EURO V a tyto 

hodnoty sečíst. 
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 Obr.č.8: Emise autobusové linky č. 39 v kg 

 

Obr.č.9: Emise autobusové linky č. 37 v kg 

 

                

Obr.č.10: Emise autobusové linky č. 48 v kg     

      

CO HC Nox PM 
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1,9 

kg 

Název škodlivých látek 

Emise linky 39 

CO HC Nox PM 

26,1 

7,8 
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1,3 

kg 

Název škodlivých látek 

Emise linky 37 

CO HC Nox PM 

21,3 

6,4 

46,9 

0,9 

kg 

Název škodlivých látek 

Emise linky 48 
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Obr.č.11: Emise autobusové linky č.54 v kg 

 

                

Obr.č.12: Emise CO v kg vyprodukovány hlavními autobusovými linkami  

 

                
Obr.č.13: Emise NOx v kg vyprodukovány hlavními autobusovými linkami 

 

 

CO HC Nox PM 

30,1 

9,1 

62,4 

1,7 

kg 

Název škodlivých látek 

Emise linky 54 

linka č. 37 linka č. 39 linka č. 48 linka č. 54 
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35,9 

21,2 

30,9 

kg 

Autobusová linka 

CO 

linka č. 37 linka č. 39 linka č. 48 linka č. 54 

54,5 
61,9 

46,9 

62,4 

kg 

Autobusová linka 
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  Obr.č.14: Emise HC v kg vyprodukovány hlavními autobusovými linkami 

 

 

 
Obr.č.15: Emise PM v kg vyprodukovány hlavními autobusovými linkami 

 

Z výsledku vyplývá, že nejvíce CO vyprodukuje autobusová linka číslo 39,                     

na které autobusy ve zkoumaný den vyprodukovaly 35,9 kg tohoto oxidu.  

linka č. 37 linka č. 39 linka č. 48 linka č. 54 

7,7 

10,3 

6,4 

9,0 

kg 

Autobusová linka 

HC 

linka č. 37 linka č. 39 linka č. 48 linka č. 54 

1,2 

1,9 

0,9 

1,7 

kg 

Autobusová linka 

PM 
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Obr.č.16 : Trasa autobusové linky č.39 s vyznačenými zastávkami [11] 

 

 Autobusová linka č. 54 vyprodukuje 30,9 kg CO, což je po lince č. 39 nejvyšší množství. 

 

Obr.č.17: Trasa autobusové linky č. 54 s vyznačenými zastávkami [12] 

 Následuje linka číslo 37, na které vznikne 26,1 kg CO za den. Čtvrtá v pořadí je linka     

č. 48, jejichž autobusy vytvoří za den 21,2 kg CO. 
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Obr.č.18: Trasa autobusové linky č. 37 s vyznačenými zastávkami [13] 

 

 

Obr.č.19: Trasa autobusové linky č. 48 s vyznačenými zastávkami [18] 

  

 Na obrázku č.20 je znázorněna mapa, která byla vytvořena z výsledku výpočtu emisí PM 

u autobusových linek č. 37, 39, 48, 54. Z mapy vyplývá, že nejvíce emisí PM, vytvořených 

autobusy DPO a.s. je v úseku mezi Svinovskými mosty a světelnou křižovatkou na Nové Vsi. 
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       0,9 kg/den PM 

       1,2 kg/den PM 

       1,7 kg/den PM 

       1,9 kg /den PM 

 

 Obr.č.20: Mapa autobusových linek s největší tvorbou PM 

 

 Lze předpokládat, že nejméně emisí bude vyprodukováno na linkách, kde autobusy 

během dne najedou nejméně kilometrů. Jedná se o autobusové linky 47, 82, 20 a 96.             

Na zmíněných linkách není potřeba snižovat emise, proto se jimi nebudu zabývat. 

1.4.3. Celkové množství vyprodukovaných emisí 

Pro výpočet emisí je důležité znát intenzitu dopravních vozidel. Intenzita dopravních 

vozidel na našich komunikacích určuje, počet vozidel, které projedou v daném úseku,           

za určitou časovou dobu. Na dálnicích jsou intenzity dopravy stanoveny zejména pomocí 

údajů z automatických detektorů dopravy. Na silnicích jsou intenzity dopravy stanoveny        

z výsledků ručních průzkumů [19]. Kartogram dopravního zatížení v Ostravě je uveden 

v příloze č. 2. Intenzita se měřila v listopadu roku 2011 v pracovní den od 5 do 21 hodin. 

V této části je podrobně rozebrána situace na ulici Marianskohorská (konkrétně část 

Marianskohorské, za světelnou křižovatkou Nová Ves, 49°49'30.758"N, 18°14'3.456"E). 
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Z obrázku č.21 je patrné, že po Marianskohorské ulici směrem od světelné křižovatky 

Nová Ves projelo během zkoumání 17 673 vozidel, z toho bylo 2 849 nákladních               

nebo autobusů a zbývajících 14 824 bylo osobních automobilů. Ve směru od světelné 

křižovatky Nová Ves projelo během zkoumání 15 580 vozidel, z toho bylo 2 558 nákladních 

nebo autobusů a zbývajících 13 022 bylo osobních automobilů. 

 

     
 

Obr.č.21: Dopravní intenzita na Mariánskohosrské 

 

Pro výpočet emisí vyprodukovaných dopravními prostředky v programu MEFA02,         

je potřebné znát emisní normu vozidla, typ paliva vozidla, rychlost a sklon na vybraném 

úseku. Podrobný popis výpočtu je uveden v příloze č. 3. Dle informací získaných 

z geografického informačního systému o výškopisu lokality je hodnocená komunikace 

v rovinném terénu, tudíž je sklon roven nule. Průměrná rychlost vozidel v tomto úseku je 90 

km.h
-1

.V obou směrech projelo celkem 27 846 osobních automobilů. Podle tabulky č.7 

můžeme přibližně určit zastoupení emisních limit u těchto osobních automobilů. Jedná se       

o dostupná data, která zobrazuji zastoupení jednotlivých EURO norem a byly použity           
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ve výpočtu. V tabulce není zastoupení vozidel s emisní normou EURO 5, protože program 

MEFA02 není schopen spočítat emise vozidel se zmiňovanou formou. Jedná se však o malé 

procentuální zastoupení a tyto vozidla vyprodukují méně emisí než vozidla s nižšími 

normami. 

 

Tab.č.12: Podíl osobních automobilů dle emisních předpisů [%]  [21] 

 
 

Tab.č.13: Počet osobních automobilů a jejich emisní normy na ul. Marianskohosrské [ks] 

Emisní norma Počet automobilů 

Před EURO 1 894 

EURO 1 1 671 

EURO 2 6 544 

EURO 3 6 432 

EURO 4 10 860 

 

 V obou směrech na zkoumaném úseku projelo celkem 5 407 nákladních vozidel               

a z toho bylo 590 autobusů DPO. Podle tabulky č.9 lze odhadnout zastoupení emisních norem 

u nákladních automobilů, dle tabulky č.10. lze určit počet těžkých a lehkých nákladních 

vozidel.  Emisní normy u autobusů DPO a.s. byly získány na DPO a.s. 
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Tab.č.14: Rozdělení nákladních automobilů dle emisních předpisů [%]  [21] 

 
 

 

Tab.č.15: Zastoupení nákladních vozidel v ČR 

 Centrální registr vozidel (10/2010) 

Počet [ks] Podíl (%) 

Lehká nákladní vozidla 493 468 9,5 

Těžká nákladní vozidla 197 800 3,8 

 

Tab.č.16: Počet nákladních automobilů a jejich emisní normy na ul. Marianskohosrské [ks] 

Emisní 

norma 

Počet těžkých nákladních  

automobilů 

Počet lehkých nákladních 

automobilů 

Před EURO 240 588 

EURO I 137 335 

EURO II 360 882 

EURO III 352 862 

EURO IV 265 650 
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Tab.č.17: Počet autobusů DPO a.s. a jejich emisní normy na ul. Marianskohosrské [ks] 

Emisní norma Počet autobusů 

EURO II 233 

EURO III 210 

EURO IV 79 

EURO V 68 

 

 

Tab.č.18: Procentuální zastoupení osobních automobilů dle typu paliva [21] 

  

 

1.4.4.  Výpočet množství emisí vyprodukovaných dopravními prostředky  

   na ulici Marianskohorské 

Podle tabulek č.13 a č.18 lze určit emisní limity a typ paliva u osobních automobilů,   

které projeli zmiňovaným úsekem, během zkoumaného období.  

 

   Tab.č.19: Počet osobních automobilů jezdících na benzín a naftu v Ostravě  

Emisní norma 
Počet 

automobilů 

Typ paliva [%] 
Počet automobilů podle 

paliva [ks] 

Benzín Nafta Benzín Nafta 

Před EURO 1 894 67,41 32,49 1276 615 

EURO I 1 671 67,41 32,49 1126 543 

EURO II 6 544 67,41 32,49 4411 2126 

EURO III 6 405 67,41 32,49 4337 2091 

EURO IV 10 860 67,41 32,49 7321 3528 
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 Dalších 19 vozidel jezdí na CNG a u 8 vozidel druh paliva není znám. Na základě 

vlastnosti paliva splňují CNG autobusy emisní normu EURO V.  

      Tab.č.20: Množství vyprodukovaných emisí PM10 osobními automobily                                 

     na ul. Marianskohorské [g.km
-1

] 

Emisní norma Benzín Nafta Celkem 

Konvenční 5,10 194,28 199,38 

EURO 1 1,58 79,82 81,39 

EURO 2 6,18 129,89 136,07 

EURO 3 6,07 66,08 72,15 

EURO 4 10,25 79,38 89,63 

Celkem 29,18 549,45 578,63 

 

      Tab.č.21: Množství vyprodukovaných emisí PM10 nákladními automobily  

     na ul. Marianskohorské [g.km
-1

] 

Emisní norma Lehká nákladní vozidla Těžká nákladní vozidla Celkem 

Konvenční 417.19 552.48 969,67 

EURO I 102.64 181.63 284,28 

EURO II 138.92 128.34 267,26 

EURO III 75.34 67.58 142,92 

EURO IV 25.74 15.34 41,08 

Celkem 759.82 945.38 1 705,21 

 

 

Tab.č.22: Množství vyprodukovaných emisí PM10 autobusy DPO a.s.  

            na ul. Marianskohorské [g.km
-1

] 

 

 

 

 

 Na zkoumaném úseku dopravní prostředky mezi 5:00 hodin – 21:00 hodin vyprodukovaly 

přibližně 2,4 kg.km
-1

 PM10. Autobusy MHD vyprodukovaly necelých 0,071 kg.km
-1

 což jsou 

přibližně 3 % z celkového počtu. Ve výsledku nejsou započteny emise automobilů s EURO 5 

a EURO V, protože tyto automobily tvoří jen malé procento vozidel, jezdících po silnicích, 

navíc vytvářejí nejméně emisí a nebudu se jimi zabývat. Největší podíl na množství 

Emisní norma PM10 [ g.km
-1

] 

EURO II 31,97 

EURO III 33,03 

EURO IV 5,86 

Celkem 70,86 
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vyprodukovaných emisí mají těžká nákladní vozidla. Protože ul. Marianskohorská                 

je neobydlena a silnice tedy prochází neobydlenou nebo relativně málo obydlenou oblastí, 

není zde potřeba řešit problém snižování emisí.  

1.4.5. Výpočet množství emisí vyprodukovaných dopravními prostředky  

   na Sokolské třídě 

V této části se budu zabývat problematikou tvorby emisí z dopravních prostředků v centru 

Ostravy, konkrétně na Sokolské třídě u mostu Miloše Sýkory (49°50‘26.763“N, 

18°17‘26.717“E). 

 

Obr.č.22: Dopravní intenzita na Sokolské třídě 

 

Na obrázku č. 22 je znázorněna část dopravní komunikace na Sokolské třídě. První číslice 

na každém úseku udává počet automobilů, které projeli úsekem od 5:00 hodin do 21:00 hodin. 

Druhé číslo udává počet nákladních vozidel nebo autobusů. Na Sokolské třídě projelo během 

sčítání celkem 13 644 vozidel, z toho bylo 12 098 osobních, 825 nákladních vozidel,           

510 autobusů a 211 trolejbusů DPO a.s.. U trolejbusů nedochází v místě provozu k emisím 

z výfukových plynů a proto nebudou zahrnuty do výpočtu. 
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Tab.č.23: Počet osobních automobilů a jejich emisní normy na Sokolské třídě [ks] 

Emisní norma Počet automobilů 

Před EURO 823 

EURO 1 726 

EURO 2 2 843 

EURO 3 2 794 

EURO 4 4 718 

 

Tab.č.24: Počet nákladních automobilů a jejich emisní normy na Sokolské třídě [ks] 

Emisní 

norma 

Počet lehkých nákladních  

automobilů 

Počet těžkých nákladních 

automobilů 

Před EURO 101 41 

EURO I 57 23 

EURO II 151 62 

EURO III 148 60 

EURO IV 111 45 

 

Tab.č.25: Počet autobusů DPO a.s. a jejich emisní normy na Sokolské třídě [ks] 

Emisní norma Počet autobusů 

EURO II 122 

EURO III 161 

EURO IV 150 

EURO V 77 

 

Tab.č.26: Počet osobních automobilů jezdících na benzín a naftu 

Emisní norma 
Počet 

automobilů 

Typ paliva [%] 
Počet automobilů podle 

paliva [ks] 

Benzín Nafta Benzín Nafta 

Před EURO 823 67,41 32,49 555 267 

EURO I 726 67,41 32,49 489 236 

EURO II 2 843 67,41 32,49 1 916 924 

EURO III 2 794 67,41 32,49 1 884 908 

EURO IV 4 718 67,41 32,49 3 180 1 533 

EURO V 194 67,41 32,49 131 63 

 

Dalších 8 osobních automobilů jezdí na CNG a u 4 automobilů není znám druh paliva. 
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       Tab.č.27: Množství vyprodukovaných emisí PM10 osobními automobily  

      na Sokolské třídě [g.km
-1

] 

Emisní norma Benzín Nafta Celkem 

Konvenční 2,22 84,35 86,57 

EURO 1 0,68 34,69 35,38 

EURO 2 2,68 56,46 59,14 

EURO 3 2,64 28,69 31,33 

EURO 4 4,45 34,49 38,94 

Celkem 12,67 238,68 251,36 

 

      Tab.č.28: Množství vyprodukovaných emisí PM10 nákladními automobily  

     na Sokolské třídě [g.km
-1

] 

Emisní norma Lehká nákladní vozidla Těžká nákladní vozidla Celkem 

Konvenční 29,09 232,50 261,59 

EURO I 7,05 75,57 82,62 

EURO II 9,77 53,83 63,60 

EURO III 5,24 28,42 33,66 

EURO IV 1,78 6,43 8,21 

Celkem 52,93 396,75 449,67 

 

Tab.č.29: Množství vyprodukovaných emisí PM10 autobusy DPO a.s.  

             na Sokolské třídě [g.km
-1

] 

 

 

 

 

Na zkoumaném úseku dopravní prostředky mezi 5:00 hodin – 21:00 hodin vyprodukovaly 

přibližně 0,753 kg.km
-1

 PM10. Autobusy MHD vyprodukovaly 0,052 kg.km
-1

 což je přibližně 

6,9 % z celkového počtu. Ve výsledku nejsou započteny emise automobilů s EURO 5              

a EURO V. Nejvíce emisí vyprodukovaly těžká dopravní vozidla, nejméně pak autobusy DPO 

a.s. Je to zapříčiněno tím, že v centru Ostravy jezdí mnohem více vozidel, poháněných 

elektrickou energii než autobusů. 

 

Emisní norma  

EURO II 21,11 

EURO III 23,18 

EURO IV 7,86 

Celkem 52,15 
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 1.4.6.  Výpočet hluku 

 Základní podmínkou pro výpočet hluku dopravních vozidel, je znát intenzitu dopravy      

a skladbu dopravního proudu. V této kapitole je rozebrána situace v centru Ostravy               

na  Sokolské třídě. Dopravní intenzita v této části Ostravy je znázorněna v kapitole 6.3.: 

Výpočet množství emisí vyprodukovaných dopravními prostředky na Sokolské třídě, na 

obrázku č.20. Na zmíněném úseku projelo oběma směry mezi 5:00 hodin až 21:00 hodin 12 

098 osobních automobilů, 825 nákladních automobilů a 721 trolejbusů a autobusů MHD.  

 Druhý úsek, na kterém je spočítán hluk z dopravních vozidel je ulice Marianskohorská. 

Na tomto úseku projelo oběma směry mezi 5:00 hodin až 21:00 hodin 27 846 osobních 

automobilů, 4 817 nákladních automobilů a 590 autobusů MHD. 

 Pro výpočet hlukové zátěže byla použita Novela metodiky výpočtu hluku silniční dopravy 

2004. [7]  

 Algoritmus výpočtu hluku silniční dopravy je následující. 

 Stanoví se faktory F1, F2, F3, které mají tento význam: 

  F1 [-] – vyjadřuje vliv rychlosti dopravního proudu a zastoupení osobních             

           a nákladních vozidel s různými hlukovými limity v dopravním proudu    

           na hodnoty LAeq, 

  F2 [-]  – vyjadřuje vliv podélného sklonu nivelety komunikace na hodnoty LAeq, 

  F3 [-]  – vyjadřuje vliv povrchu vozovky na hodnoty LAeq. 

 Vzhledem k tomu, že pro výpočet hlukové zátěže má na hodnocené komunikaci Sokolská 

třída význam pouze faktor F1, nebyly ostatní dva faktory (jejich hodnota je rovná 1)              

do výpočtu zahrnuty. Další zjednodušení výpočtu spočívalo v tom, že obousměrné dopravní 

intenzity byly interpretovány do jednoho proudu. 

Vztah č.3: Vliv rychlosti a zastoupení vozidel - 10/10/ 10101 LNA

vNANAd

LoA

vOAOAd FnFnF    

 kde, nOAd  –  denní průměrná hodinová hodnota intenzita dopravy osobních vozidel, 

   nNAd  –  denní průměrná hodinová hodnota intenzita dopravy osobních vozidel, 

   FvOA – funkce závislosti ekvivalentní hladiny akustického tlaku dopravního  

       proudu osobních vozidel na rychlosti dopravního proudu, 

   8,051059,3 vFvOA    pro skutečnou rychlost jízdy v ≤ 60 km/h, 

   27107,2 vFvOA     pro skutečnou rychlost jízdy v > 60 km/h. 
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   Rychlost jízdy v určíme podle tabulky č.30. 

Tab.č.30: Relace mezi nejvyšší povolenou rychlostí jízdy a výpočtovou rychlostí „v“ 

 

   LOA  – hladina akustického tlaku A osobních vozidel po zadaný výpočtový  rok;              

          hodnota LOA je dána tabulkou č.31, 

   LNA  – hladina akustického tlaku A nákladních vozidel po zadaný výpočtový  

       rok; hodnota LOA je dána tabulkou č. 31, 

Tab.č. 31: Hladina LOA, LNA v dB pro roky 2005-2011 

   FvNA – funkce závislosti ekvivalentní hladiny akustického tlaku dopravního  

         proudu nákladních vozidel na rychlosti dopravního proudu, 

   5,021050,1   vFvNA  pro skutečnou rychlost jízdy v ≤ 60 km/h, 

   5,041045,2 vFvNA    pro skutečnou rychlost jízdy v > 60 km/h, 

1.4.6.1.   Výpočet hluku dopravních prostředků na Sokolské třídě 

[-]489074021

1045105,1
16

1546
10451059,3

16

12098
1

10101

10/2,805,0210/1,748,05

10/10/









F

F

FnFnF LNA

vNANAd

LoA

vOAOAd

 

Podle vztahu č.4, se vypočítá hodnota X, která se použije pro stanovení pomocné 

výpočtové veličiny Y (LAeq ve vzdálenosti 7,5 m od osy nejbližšího jízdního pruhu 

komunikace) ve vztahu č.5.  
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Vztah č.4: Pomocná veličina - 321 FFFX   

Vztah č.5: Pomocná veličina - .1,10lg10  XY  

Výslednou hodnotu hluku dopravních vozidel, ve vzdálenosti 7,5 metrů od osy 

nejbližšího jízdního pruhu komunikace, určíme podle výpočtové veličiny Y. Pro zjednodušení 

relativního posouzení hodnocené komunikace, byla vypočtena vždy pouze tato základní 

hodnota hlukové zátěže, která se tak rovná základní ekvivalentní hladině akustického tlaku 

LAeq, bez zohlednění dalších faktorů jejího šíření (např. odrazy, útlumy apod.). 

dBL

L

FL

hAeg

hAeg

hAeg

8,66

1,1048907402lg10

1,101lg10

16

16

16







 

Výsledná hodnota hluku dopravních vozidel na Sokolské třídě je 66,8 dB. V Tabulce 

Tab.č.6 je uvedeno, že denní limit pro starou hlukovou zátěž je 70 dB. Limit byl stanoven 

proto, aby docházelo ke splnění hlukových limitů bez nákladných opatření. Limit pro starou 

hlukovou zátěž je 70 dB ale i ten je u mnoho silnic překračován. Podle odborných 

zdravotnických vyjádření hluk na úrovni 70 dB má trvalé negativní účinky na zdraví               

a dochází tedy k poškozování zdraví obyvatel. Limit hluku ze silniční dopravy je 55 dB. 

Tento limit je ve zkoumaném úseku větší o 11,8 dB což je 21,4 %. V místech kde nemůžeme 

postavit protihlukové stěny, pomůže ke snížení hluku snížení intenzity vozidel, snížení 

rychlosti nebo nahrazení dieselových motorů benzínovými. Podstatné také je, že hlukové 

limity nemusí být za určitých okolností dodržovány. Hygienická stanice může udělit povolení 

na překračování hygienických limit a to v případě, že limity nelze dodržet z vážných důvodů 

nebo v případě, kdy původce hluku prokáže, že hluk bude omezen na rozumně dosažitelnou 

míru. Rozumně dosažitelnou mírou se rozumí poměr mezi náklady na protihluková opatření    

a jejich přínosem ke snížení hlukové nebo vibrační zátěže fyzických osob stanovený                

i s ohledem na počet fyzických osob vystavených nadlimitnímu hluku. 

      1.4.6.2.   Výpočet hluku nákladních vozidel na Sokolské třídě 

Ve zkoumaném úseku projelo mezi 5:00 hodin a 21:00 hodin 825 nákladních automobilů. 

Jejich hluk spočítáme obdobně jako hluk všech vozidel, jen s tím rozdílem, že do výsledku 

nebudou zahrnuty osobní vozidla a vozidla MHD. 
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       1.4.6.3.  Výpočet hluku vozidel MHD na ulici Sokolské třídě 

 Ve zkoumaném úseku projelo mezi 5:00 hodin a 21:00 hodin 721 vozidel MHD. Jejich 

hluk spočítáme obdobně jako hluk všech vozidel, jen s tím rozdílem, že do výsledku nebudou 

zahrnuty osobní a nákladní vozidla. 
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Hodnota 66,8 dB reprezentuje celkovou emisi hluku na komunikaci. Hodnota 61,9 dB 

reprezentuje emisi hluku na komunikaci pouze z dopravních prostředků MHD,                     

což je příspěvek, který ale nelze srovnávat, neboť se jedná o logaritmickou závislost.          

Pro určení poměru hluku IAD a vozidel MHD musíme znát hodnotu bez vozidel MHD           

a tuto hodnotu porovnat s celkovou vypočtenou hodnotou. Do IAD jsou započteny všechny 

osobní a nákladní vozidla s výjimkou hromadné dopravy. Na Sokolské třídě projelo od 5:00 

hodin do 21:00 hodin 12 923 automobilů. Průměr vozidel je tedy 807,7 za hodinu. 
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 Hodnota 66,80 dB reprezentuje celkovou emisi hluku na komunikaci. Hodnota 64,17 dB 

reprezentuje emisi hluku na komunikaci bez vozidel MHD. Z výpočtu vyplývá, že vozidla 

MHD přispívají na ulici Sokolská třída k celkové hlukové zátěži hlukem o velikosti 2,63 dB, 

což činí 4 %. 
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       1.4.6.4.  Výpočet hluku osobních vozidel na Sokolské třídě 

Na Sokolské třídě projelo od 5:00 hodin do 21:00 hodin 12 098 osobních automobilů. 

Průměr vozidel je tedy 756,13 za hodinu. 
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 Osobní vozidla vytvoří hluk o velikosti na vybraném úseku 61,56 dB. Výsledná 

hodnota hluku vozidel MHD je 61,90 dB. Výsledná hodnota hluku celkové IAD je 64,17 dB. 

Z výsledku výpočtu vyplývá, že na ulici Sokolská třída jsou vozidla IAD hlučnější              

než vozidla MHD o 2,27 dB, což je 3,54 %. 

      1.4.6.5.   Výpočet hluku dopravních vozidel na ulici Marianskohorské 

 Ulice Marianskohorská patří mezi úseky, na kterých je velká intenzita vozidel a proto zde 

dochází k velkému úniku emisí a také hluku z dopravních prostředků. Ulice Marianskohorská 

je neobydlena a proto zde překročení hygienických limitů není podstatné. Hluk dopravních 

prostředků na této ulici můžeme však porovnat s hlukem na ulici Sokolská třída. 
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       1.4.6.6.   Výpočet hluku nákladních vozidel na ulici Marianskohorské 

 Ve zkoumaném úseku projelo mezi 5:00 hodin a 21:00 hodin 4 814 nákladních 

automobilů. Jejich hluk spočítáme obdobně jako hluk všech vozidel, jen s tím rozdílem,         

že do výsledku nebudou zahrnuty osobní vozidla a vozidla MHD. 
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        1.4.6.7.  Výpočet hluku autobusů MHD na ulici Marianskohorské 

 Ve zkoumaném úseku projelo mezi 5:00 hodin a 21:00 hodin 590 autobusu MHD. Jejich 

hluk spočítáme obdobně jako hluk všech vozidel, jen s tím rozdílem, že do výsledku nebudou 

zahrnuty osobní a nákladní vozidla. 
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 Sokolskou třídou projíždí krom autobusu MHD také trolejbusy. Celkový počet vozů 

MHD je na Sokolské třídě o 131 vozidel větší než na ulici Marianskohorské a hluk z těchto 

vozidel je větší o 2,64 dB.  

 1.4.6.8.  Výpočet hluku osobních vozidel na ulici Marianskohorské 

 Na ulici Marianskohorské projelo mezi 5:00 hodin a 21:00 hodin 27 846 osobních 

vozidel. Je to o 15 748 vozidel více než na ulici Sokolská třída a výsledná hodnota je vyšší     

o 3,62 dB. 
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 Osobní vozidla vytvoří hluk o velikosti na vybraném úseku 65,18 dB. Z  vypočtených 

hodnot vyplývá, že nejvíce hluku na ulici Marianskohorské vytváří nákladní doprava              

a to 68,38 dB. Osobní doprava vytváří o 3,2 dB menší hluk, než doprava nákladní.  

 1.4.6.9.  Výpočet hluku IAD na ulici Marianskohorské 

 Abychom mohli porovnat výsledky výpočtu z IAD a MHD musíme znát velikost hluku 

autobusů MHD, která je 59,26 dB a také velikost hluku všech vozidel mimo vozidla MHD. 
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 Velikost hluku IAD na ulici Marianskohorské je 70,10 dB a je větší o 10,84 dB             

než hodnota hluku u autobusů MHD, což je 15,5 %. 

1.4.7.  Spotřeba energie v dopravě na Sokolské třídě 

 Pro určení spotřeby energie z dopravních prostředků silniční dopravy potřebujeme znát 

intenzitu dopravy, počet vozů podle druhu paliva, spotřebu, výhřevnost a hustotu paliva.      

Na obrázku č. 22 je znázorněna intenzita vozidel části silniční komunikace na ulici Sokolská 

třída. Mezi 5:00 hodin a 21:00 hodin projelo Sokolskou třídou v obou směrech dohromady   

12 098 osobních automobilů, 825 nákladních automobilů a 721 vozidel MHD. Na Ostravsku 

jezdí 67,41 % osobních automobilů na benzín, 32,49 % na motorovou naftu, 0,07 % na zemní 

plyn a u 0,03 % není pohonná hmota přiřazena. Což znamená, že 8 155 osobních vozidel jezdí 

na benzín, 3 931 osobních vozidel jezdí na motorovou naftu, 8 osobních vozidel jezdí           

na zemní plyn a u 4 není přiřazena pohonná hmota. 

 

Tab.č.32: Výhřevnost a hustota pohonných hmot [20] 

 Nafta Benzín Zemní plyn 

Výhřevnost [kJ.kg
-1

] 42 700 43 500 34 000 

Hustota [kg.m
-3

] 830 750 0,678 

 

 Spotřeba pohonných hmot je u všech vozidel rozdílná. Průměrná spotřeba osobních 

vozidel se pohybuje kolem 6,5 litrů pohonné hmoty na 100 km. Jednoznačně se nedá ani určit 

spotřeba paliva u nákladních vozidel. Sokolskou třídou projíždí výhradně lehká nákladní 

vozidla, proto těžká můžeme zanedbat. Průměrná spotřeba nafty u lehkých nákladních vozidel 

se pohybuje mezi 16 l.100 km
-1

 a 26 l.100 km
-1

, odvíjí se to hlavně od hmotnosti nákladu, 

které nákladní automobil převáží. Průměrnou spotřebu lehkých nákladních automobilů, jsem 

pro výpočet energie stanoval 21 l.100 km
-1

. Průměrná spotřeba nafty u autobusů, jezdících      

na linkách, vedoucích přes Sokolskou třídu je 37 l.100 km
-1

.  
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 Pro výpočet energie použijeme následující vzorec: 

 
 1 

3600




 kmkWhn
hV

E


 
  

kde:  V = spotřeba paliva [l.km
-1

], 

     = hustota paliva  [kg.m
-3

], 

    h = výhřevnost paliva [kj.kg
-1

], 

    n = počet vozidel [ks]. 

 

 1.4.7.1.  Spotřeba energie osobními automobily 

 Podle výsledku intenzity dopravy projelo přes Sokolskou třídu během sčítání 12 098 

osobních aut, což je 88,7 % z celkového počtu vozidel, z nichž 8 155 využívá jako zdroj 

pohonu benzín a 3 931 využívá jako zdroj pohonu motorovou naftu. Při uvedené průměrné 

spotřebě 6,5 l .100 km
-1

, hustotě benzínu 0,75 kg.m
-3 

a výhřevnosti benzínu 43 500 kJ.kg
-1

 

můžeme spočítat množství vykonané energie v kWh na 1 km jízdy pro osobní automobily 

jezdící na benzín. 
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Osobní automobily jezdící na benzín, které během sčítání projely zmiňovaným úsekem, 

spotřebovaly energii 4 804 kWh na jednom kilometru jízdy.
 

 Při uvedené průměrné spotřebě 6,5 l .100 km
-1

, hustotě nafty 0,83 kg.m
-3 

a výhřevnosti 

nafty 42 700 kJ.kg
-1

 můžeme spočítat množství vykonané energie v kWh na 1 km jízdy        

pro osobní automobily jezdící na motorovou naftu. 
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 Osobní automobily jezdící na motorovou naftu, které během sčítání projely zmiňovaným 

úsekem, spotřebovaly energii 2 515 kWh na jednom kilometru jízdy.  

 U automobilů jezdících na Zemní plyn (CNG) je potřeba znát převod mezi m
3
 CNG         

a litrem benzínu. Podle prodejců CNG platí, že 1 m
3
 CNG = cca 1 litr benzinu [25].              



51 
 

Při uvedené průměrné spotřebě 6,5 m
3
 CNG/100 km, hustotě CNG 0,000678kg.m

-3                         

a výhřevnosti CNG 34 000 kJ.kg
-1

 můžeme spočítat množství vykonané energie v kWh na 1 

km jízdy pro osobní automobily jezdící na CNG. 
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 Osobní automobily jezdící na CNG, které během sčítání projely zmiňovaným úsekem, 

spotřebovaly energii 0,00333 kWh na jednom kilometru jízdy. Celkem tedy osobní 

automobily na ulici Sokolská třída spotřebovaly 7 319 kWh.km
-1

 energie. 

 1.4.7.2.  Spotřeba energie nákladními automobily 

 Při uvedené průměrné spotřebě 21 l .100 km
-1

, hustotě nafty 0,83 kg.m
-3 

a výhřevnosti 

nafty 42 700 kJ.kg
-1

 můžeme spočítat množství vykonané energie v kWh na 1 km jízdy        

pro nákladní automobily. 
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 Nákladní automobily jezdící na motorovou naftu, které během sčítání projely 

zmiňovaným úsekem, spotřebovaly energii 1 706 kWh na jednom kilometru jízdy.
 

 1.4.7.3.  Spotřeba energie vozidel MHD  

 Přes Sokolskou třídu projelo 721 vozidel MHD, z toho bylo 205 autobusů pohaněných 

motorovou naftou, 90 elektrobusů a 426 trolejbusů. 

 1.4.7.4.  Spotřeba energie autobusů MHD jezdících na motorovou naftu 

 Dle informací poskytnutých DPO a.s. projelo mezi 5:00 hodin a 21:00 hodin Sokolskou 

třídou 205 autobusů jezdících na motorovou naftu. Průměrná spotřeba těchto autobusů          

je 37 litrů na 100 km.  
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 205 autobusů jezdících na motorovou naftu spotřebuje 747 kWh.km
-1

 energie. 

 
1.4.7.5.  Spotřeba energie elektrobusů MHD 

 

 Od 5:00 hodin do 21:00 hodin projelo Sokolskou třídou 90 elektrobusů. Dle informací 

DPO a.s. spotřebuje elektrobus využívaný v MHD při ujetí 1 km, průměrně 1,16 kWh. 

Celková spotřeba energie u elektrobusů je tedy 104 kWh.km
-1

. 

 1.4.7.6.  Spotřeba energie trolejbusů MHD 

 Od 5:00 hodin do 21:00 hodin projelo Sokolskou třídou 426 trolejbusů. Dle informací 

DPO a.s. spotřebuje trolejbus při ujetí 1 km, průměrně 0,64 kWh. Celková spotřeba energie     

u trolejbusů je tedy 273 kWh.km
-1

. 

 1.4.7.7.  Porovnání spotřebované energie vozidel MHD a IAD 

 Vozidla IAD spotřebovaly při zadaných údajích celkem energii 9 025 kWh.km
-1

. Vozidla 

MHD spotřebovaly při zadaných údajích energii 1 124 kWh.km
-1

. Spotřebovaná energie 

všech vozidel činí 10 149 kWh.km
-1

. Z výsledků je patrné, že vozidla IAD spotřebují o 7 901 

kWh.km
-1

 energie více než vozidla MHD. Spotřebovaná energie IAD je 88,9 % z celkové 

spotřeby energie vozidel, energie spotřebovaná MHD je rovna 11,1 %. 

 1.4.7.8.  Spotřebovaná energie podle druhu pohonu vozidel 

 Pro porovnání spotřebované energie jednotlivých druhu pohonu vozidla musíme sečíst 

celkovou spotřebovanou energii u každého druhu pohonu všech vozidel, které byly započteny 

do dopravní intenzity. 

 

Tab.č.33: Spotřebovaná energie podle druhu pohonu vozidel 

 Nafta Benzín El. energie CNG 

Energie [kWh.km
-1

] 4 968 4 804 377 0,00333 

 

 Nejvíce energie spotřebovaly vozidla jezdící na motorovou naftu. Jedná se o 3 931 

osobních automobilů, 825 nákladních automobilů a 205 autobusů MHD. Celková 
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spotřebovaná energie u těchto vozidel je 4 968 kWh.km
-1

. Následují vozidla jezdící na benzín. 

Zde patří 8 155 osobních automobilů, které spotřebují 4 804 kWh.km
-1 

energie. Elektrická 

energie o velikosti 377 kWh.km
-1 

se rovna provozu 90 elektrobusů a 426 trolejbusů.               

8 osobních vozidel jezdících na CNG spotřebovalo energii o velikosti 0,00333 kWh.km
-1

. 

 1.4.7.9.  Přepočet spotřeby energie na jednoho cestujícího 

 Autobusy DPO a.s. přepravily za rok 2010 celkem 42 733 000 osob. Trolejbusy DPO a.s. 

přepravilo za rok 2010 celkem 7 707 000 osob. Sokolskou třídou projíždějí vozidla hromadné 

dopravy celkem 13 – ti linek. Na Sokolské třídě projede vozidly MHD od 5:00 hodin             

do 21:00 hodin průměrně 27 930,5 cestujících. Energie spotřebovaná u vozidel DPO a.s. od 

5:00 hodin do 21:00 hodin na úseku Sokolská třída je 1 124 kWh.km
-1

. Průměrně tedy na 

jednoho cestujícího jedoucí ve vozu MHD připadá 24,8 kWh.km
-1 

spotřebované energie. 

 

 V jednom osobním automobilu jede průměrně 1,7 osob. Sokolskou třídou projelo od 5:00 

hodin do 21:00 hodin celkem 12 098. Průměrný celkový počet osob jedoucích v osobních 

automobilech v zadanou dobu je tedy 20 566,6. Spotřebovaná energie 12 098 osobních 

vozidel, které projeli v danou dobu Sokolskou třídou je 7 319 kWh.km
-1

. Spotřebovaná 

energie na jednu osobu, jedoucí v osobním automobilu, je 2,8 kWh.km
-1

.  

 

Tab.č.34: Spotřebovaná energie na 1 osobu [kWh.km
-1

] 

 IAD MHD 

Spotřebovaná energie na 1 osobu [kWh.km
-1

] 2,8 24,8 

 

 Spotřebovaná energie na jednoho cestujícího IAD je mnohonásobně menší než energie 

spotřebována na jednoho cestujícího MHD. Je to dáno nedostatečným využíváním MHD,   

kdy lidé dávají většinou přednost pohodlí svého auta a nejezdí MHD. Na měřeném úseku, 

nejezdí tramvaje, které přepravují v Ostravě nejvíce cestujících ze všech vozidel MHD,       

což výslednou hodnotu zkresluje. 

1.4.7.10.  Odpady v dopravě 

Jak jíž bylo řečeno, doprava nepříznivě ovlivňuje úroveň životního prostředí. Nejhůře           

je na tom doprava silniční, která produkuje také nejvíce odpadů, hlavně autovraků. 

„Zákonem č. 106/2005 Sb., který přebírá úplné znění zákona č.185/2001 Sb., o odpadech       

a změnách ve znění pozdějších předpisů, je řešena problematika autovraků. V Evropské unii 

je problematika autovraků ošetřena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/53/EC,     
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o vozidlech s ukončenou životností. Podle zákona o odpadech, je autovrakem každé úplné 

nebo neúplné motorové nebo nemotorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních 

komunikacích pro účely přepravy osob, zvířat nebo věcí, a stalo se odpadem dle § 3 tohoto 

zákona. Odpadem se přitom rozumí každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl 

nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 

zákona o odpadech. Ze zákona vyplývá, že každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen 

autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení k využívání, odstraňování, 

sběru nebo výkupu autovraků. Před odstraněním autovraků z nich musí být vyjmuty součásti 

obsahující olovo, rtuť, kadmium a šestimocný chrom atd., dále součásti obsahující provozní 

náplně. Výsledná hmota z drcení autovraku nesmí vykazovat žádné nebezpečné vlastnosti.     

Za splnění těchto povinností odpovídá provozovatel zařízení k odstraňování autovraků.“ 

Neustálé vzrůstající počet autovraků zatěžuje životní prostředí a spotřebovává značné 

množství energie. V současnosti je v České republice registrováno kolem čtyř milionů 

automobilů. Ročně je z technických důvodů vyřazeno až 150 000 vozidel. Průměrná hmotnost 

automobilů je kolem jedné tuny. Automobily jsou tvořeny ze 70-75 % kovy. 

 
Obr.č.33: Materiálové složení automobilů [10] 

 

2.  NÁVRH NA OMEZENÍ NEGATIVNÍHO PŮSOBENÍ 

 MĚSTSKÉ DOPRAVNÍ ORGANIZACE NA ŽIVOTNÍ 

 PROSTŘEDÍ 

Pro zlepšení kvality životního prostředí je potřeba zavést různá opatření, která se týkají     

i dopravy. Je podstatné zabývat se tvorbou emisí a snažit se přispět k tomu, aby dopravní 

prostředky bylo méně škodlivé pro životní prostředí. 
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2.1.  Nahrazení motorové nafty u autobusu DPO a.s.  CNG 

 Jedním z možných řešení jak snížit počet vyprodukovaných emisí je nahradit motorovou 

naftu u autobusu DPO a.s. stlačeným zemním plynem. Přestavba autobusu z naftového 

motoru na plynový je technicky možná a však finančně náročná, proto je lepší rovnou 

vyměnit celý naftový motor za motor s plynovým pohonem. Doporučuji tedy přestavit pouze 

autobusy EURO II a EURO III. Při sčítání vozidel projelo zmiňovaným úsekem 283 autobusů 

DPO a.s. s EURO II nebo EURO III. V případě, že by tyto autobusy jezdily na CNG 

vyprodukovaly by 0,849 g.km
-1 

PM10. Celkové emitované částice PM10 autobusů neobydlenou 

nebo relativně málo obydlenou oblastí by bylo tedy 8,71 g.km
-1

. Celkové množství částic 

PM10 by se zmenšilo o 4,75 %.  

     2.2.  Nahrazení motorové nafty u autobusu DPO a.s. emulzní naftou 

 Emulzní nafta patří mezi patentované ekologické palivo. Vzniká přimícháním vody         

do motorové nafty s příměsí aditiv. Objem vody je stanoven na 9 – 15 % z celkového objemu 

emulzní nafty. 

 Složení emulzní nafty, na kterou jezdily autobusy DPO a.s. do dubna roku 2011: 

1. 85 % - motorová nafta 

2. 13 % - voda 

3. 2 % - aditiva 

 Využívání EMN dopravními organizacemi bylo schváleno Ministerstvem životního 

prostředí. Bylo také schváleno, že dopravní organizace, jejichž dopravní prostředky budou 

jezdit EMN budou při nákupu této pohonné hmoty osvobozeny od spotřební daně. Začátek 

projektu byl stanoven na 2. polovinu roku 2005 a předběžné ukončení projektu                      

se předpovídalo k 31. 12. 2011. Nakonec již v dubnu roku 2011 byly dopravní organizace 

zbaveny osvobození od spotřební daně a dopravní podnik již od této doby emulzní motorovou 

naftu nepořizoval. Mezi hlavní cíle tohoto projektu patřilo významné snížení emisí pevných 

částic až o 50 % a snížení kouřivosti o 70 %. Na EMN jezdily autobusy DPO a.s. v době, kdy 

venkovní teplota nebyla menší než 0°C. V roce 2010 jezdily autobusy DPO a.s. na EMN od 

13. března do 2. prosince. Během tohoto období se spotřebovalo 2 267 400 litrů EMN.          

Na EMN mohli jezdit pouze autobusy do EURO 3 a autobusy po záruční době. Výhodou 

používání EMN je, že se nemusí měnit motory ani nádrže autobusů. 
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 Při sčítání vozidel projelo zmiňovaným úsekem 283 autobusů DPO a.s. s EURO II      

nebo EURO III a v případě, že by tyto autobusy jezdily na emulzní naftu vyprodukovaly       

by 30,076 g.km
-1 

PM10. Množství vyprodukovaných emisí by bylo o 42,3 % nižší                 

než při využívání jen běžné MN. 

    2.3.  Nahrazení motorové nafty u autobusu DPO a.s. el. energii 

 Emise dopravních prostředků jezdících na elektrickou energii nevznikají v místě jízdy,     

ale v místě výroby elektrické energie. V případě nahrazení autobusů s EURO II nebo EURO 

III elektrobusy by bylo celkově vytvořeno všemi autobusy jen 7,86 g.km
-1 

PM10. 

 2.4. Soukromý dopravce 

 Další možností je, že by autobusy s CNG nebo jiným alternativním palivem zajistil 

soukromý dopravce. Tyto autobusy by jezdily v hustě zalidněných oblastech, kde emise škodí 

lidem nejvíce. Navrhuji zavést tři linky, kdy by tyto autobusy jezdily. Doporučuji, aby tyto 

autobusy měly cílové stanice u nákupních středisek. Jednalo by se o nákupní centra Shopping 

park, Globus a obchodní centrum v Hrušově, které se momentálně staví. Trasy těchto 

autobusových linek jsou znázorněny na obrázcích č.24, č.25 a č.26. 

 

         

Obr.č.24: Trasa autobusové linky č. 1  
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 Trasa autobusové linky č.1 povede od Obchodního centra v Hrušově,                          

které se momentálně staví u sjezdu z dálnice D1. Autobusy na této lince pojedou                 

přes obydlenou část Muglinova, centrem Ostravy a cílovou zastávku budou mít                       

v Komenských sadech. Autobusy budou mít dvě hlavní zastávky a to na trolejbusové zastávce 

Most M. Sýkory a na tramvajové zastávce Stodolní. V místech kde se nepředpokládá velká 

intenzita nastupujících a vystupujících cestujících, nebo v místech kde se očekává velký počet 

cestujících jen v určitém ročním období nebo v určitou časovou dobu, budou zastávky          

na znamení. Jednalo by se o zastávku u ZŠ v Muglinově, ZOO Ostrava a zastávku Hornická 

poliklinika. Délka trasy je 7,5 km a autobusy jezdící poháněné CNG by jezdily na této trase 

od 6 do 21 hodin. Během dopravní špičky, což je podle výsledků intenzity dopravy               

od 6 do 8:30 hodin, budou jezdit autobusy co 10 minut. Mimo dopravní špičku co 20 minut.          

Na nevyužitém pozemku a obchodního centra by mělo být vybudováno parkoviště,             

kde by lidé přijíždějící do Ostravy mohli své vozy odstavit a pokračovat dále veřejnou 

dopravou. Parkoviště by mělo být také motivující pro obyvatelé Slezské Ostravy,                

aby zde zanechávali svá vozidla a domu jezdili rovněž veřejnou dopravou.  

 

 

Obr.č.25: Trasa autobusové linky č. 2  
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 Trasa autobusové linky č.2 povede od obchodního domu Globus v Ostravě – Porubě. 

Pravidelné zastávky budou u Tesca v Třebovicích, kde je možno přestoupit na tramvaj a také 

zde budou nastupovat cestující z autobusové linky č. 54, která zde bude mít konečnou. Dále    

u Kauflandu na autobusové zastávce Jižní svahy a na tramvajové zastávce Rektorát VŠB. 

Trasa této linky je poměrně dlouhá (11 km) a vede přes hustě zalidněné oblasti, proto zde 

budou další zastávky, které budou na znamení. Bude se jednat o sídliště v Pustkovci, zastávku 

Duha, zastávku u krytého bazénu Sareza v Porubě, zastávky Francouzská a Alšovo náměstí. 

Linka bude obsluhována autobusy od 6 do 21 hodin. Tato linka bude ze všech tří 

nejvytíženější, protože autobusy budou jezdit přes dva obchodní domy a také VŠB-TU, proto 

ve špičce budou autobusy jezdit co 8 minut, mimo špičku každých 15 minut. Velké parkoviště 

lze vybudovat u Globusu a  u obchodního domu Kaufland v Porubě. Na obou místech           

se nachází nevyužitá místa, která by mohla sloužit jako parcela pro výstavbu parkoviště. 

 

Obr.č.26: Trasa autobusové linky č. 3 

 

 Trasa autobusové linky č.3 povede od obchodního domu Shopping park a konečnou 

zastávku bude mít na tramvajové zastávce Zábřeh. Délka trasy linky je 6,5 km a všechny 

zastávky budou v zalidněných oblastech dále u učiliště Vítkovice, Městském stadiónu            

a na tramvajové zastávce Karpatská. Autobusy poháněné CNG by jezdily na této trase od 6   
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do 21 hodin. Během dopravní špičky, budou jezdit autobusy co 10 minut. Mimo dopravní 

špičku co 20 minut. 

 2.5.  Propagace MHD 

 Je ve veřejném zájmu aby co nejvíce lidí využívalo místo IAD veřejnou dopravu. Proto 

by tato doprava měla být co nejvíce rozšiřována. Každá dopravní organizace se snaží přilákat 

k využívání hromadné dopravy všemi možnými prostředky. Ať už se jedná o internetové 

stránky nebo informativní letáky na ulicích, školách a různých billboardech. DPO a.s. se snaží 

přilákat na svou stranu cestující také tím, že umožňuje zakoupení dlouhodobých jízdenek, 

které vyjdou několika násobně levněji, než kupování krátkodobých jízdenek. K propagování 

veřejné dopravy by měl přistoupit také magistrát Ostravy a obyvatelé města finančně 

motivovat k tomu, aby nechávali své auta na parkovištích před Ostravou a pro vjetí do města 

použili veřejnou dopravu. Finančně motivovat znamená například udělit slevu na zakoupení 

jízdenek MHD při zaparkování svého automobilu před Ostravou. Je možné také přistoupit 

k variantě, že by vjezd osobními automobily do Ostravy byl podmíněn zaplacením poplatku. 

Mohlo by se jednat o krátkodobé povolení, při kterém by se řidič se svým osobním 

automobilem musel vrátit za město do pěti hodin. Dále by se vydávaly povolenky celodenní, 

měsíční a roční. Samozřejmě cena povolení vjezdu do města, by byla na takové úrovní,      

aby obyvatelé a návštěvníci Ostravy, dávali přednost veřejné dopravě. Městská hromadná 

doprava je doplněna meziměstskou a provázána s ní. Významné přepravní uzly MHD           

se nachází v blízkosti přepravních uzlů meziměstské dopravy, popřípadě mají přímo stejné 

zastávky. Veřejná doprava bývá většinou dotována z veřejných rozpočtů, např. státem, 

územními samosprávnými celky nebo městy. 

3.  VYHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ 

 Obnova vozového parku je velmi finančně náročný proces. Pořizovací ceny vozidel, která 

jsou určena pro městskou hromadnou dopravu, se pohybuju v řádech miliónů korun. Není 

tedy finančně možné obnovit během pár let celý vozový park. A to i přes skutečnost,             

že dopravní organizace mohou při nákupu ekologických vozidel zažádat o dotace. 

 3.1.  CNG autobusy 

 Dopravní podnik Ostrava zatím nevyužívá k přepravě cestujících autobusy poháněné 

CNG. V případě zakoupení pěti CNG autobusů, typu SOLARIS U CNG 15m jejichž 

pořizovací cena se pohybuje okolo 7 900 000 Kč, by dopravní podnik zaplatil za tyto 

http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t


60 
 

autobusy 39 500 000 Kč. Tyto autobusy budou jezdit v  částech Ostravy s vysokým výskytem 

obyvatel, například na ulici Sokolská třída. Dva tyto CNG autobusy po lince č. 38, jejíž trasa 

je dlouhá 16 km a celkem na ní tyto autobusy najezdí 704 km za den. Tři autobusy typu 

SOLARIS U CNG 15m budou jezdit po lince č. 29, jejíž trasa je dlouhá 21 km a celkově 

ujedou denně 1000 km. Při ceně nafty, kterou DPO a.s. kupuje průměrně za 28,77 Kč.l
-1

         

a aktuální ceně CNG 13,37 Kč.m
-3

 (ceny jsou uvedeny bez DPH) [28], by se počáteční vklad 

vrátil přibližně za 11 let. Výhodou CNG autobusů je, že by DPO a.s. nemusel vybudovávat 

žádné čerpací stanice, protože v Ostravě se nachází hned tři. Ale v případě využívání své 

čerpací stanice, by cena zemního plynu byla levnější, což by se samozřejmě v budoucnu 

projevilo, ale v situaci, kdy si dopravní podnik nemůže dovolit s finančního hlediska pořídit 

desítky CNG autobusů, je vlastní čerpací stanice CNG naprosto zbytečná.  

 3.2.  Elektrobusy 

Dopravní podnik Ostrava momentálně využívá k přepravě cestujících čtyři elektrobusy. 

V případě zakoupení pěti elektobusů, typu SOR EBN 10,5 jejichž pořizovací cena                 

se pohybuje okolo 8 498 385 Kč, by dopravní podnik zaplatil za tyto autobusy 42 491 925  

Kč. Finanční vyhodnocení elektrobusu uvedu na stejném případě jako CNG autobusy. Dva        

tyto elektrobusy budou jezdit po lince č. 38, jejíž trasa je dlouhá 16 km a celkem na ní tyto 

autobusy najezdí 704 km za den. Tři autobusy typu SOLARIS U CNG 15m budou jezdit      

po lince č. 29, jejíž trasa je dlouhá 21 km a celkově ujedou denně 1000 km. Cena jednoho 

ujetého kilometru tímto typem elektrobusu stojí průměrně 1,74 Kč. Průměrná cena jednoho 

kilometru ujetého autobusem DPO a.s. stojí průměrně 10,1 Kč. Investice do pěti elektrobusů 

typu SOR EBN 10,5 by se vrátila za 8 let. Důležitou součásti elektrobusů jsou jejich 

nabíječky. DPO a.s. má k dispozici zatím dvě, ale v případě zakoupení dalších alektrobusů by 

se zakoupily další tři. Pořizovací cena nabíječky je 385 000 Kč. Stoján pro nabíjení obsahuje 

dva rozvaděče s nabíjecími vývody (250 A a 32 A) s funkcí rychlého i pomalého nabíjení 

elektrobusů napojený přívodními kabely do rozvaděče provozovny. Stojan je vybaven 

zařízením pro měření množství odebrané el. energie s přípravou pro napojení na databázi 

provozovatele, čtečkou přístupových karet sloužících jako klíč k aktivaci stojanu, zařízením 

vč. SW pro komunikaci s regulátorem palubní nabíječky vozidla.  

 Nejpřínosnější variantou ekologické pohonné hmoty pro autobusy DPO a.s. je podle 

množství vyprodukovaných emisí a také finanční náročnosti elektrická energie. Doporučuji 

tedy při zahájení procesu koupit zmiňovaných pět elektrobusů a v budoucnu kupovat 

elektrobusy místo vyřazených autobusů. Po obdržení dotace za koupi elektrobusu, zaplatí 
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DPO a.s. průměrně o dva až tři milióny více, než za autobus jezdící na motorovou naftu. 

V předešlé kapitole bylo vypočteno, že se tahle investice, během průměrné životnosti 

autobusu, která se uvádí od 10 do 15 let, vrátí. 

 Při změně pohonných hmot dopravních vozidel se změní také spotřebovaná energie. 

Nemůžeme změnit pohonné hmoty u IAD a však u autobusu MHD to možné je. V následující 

tabulce je znázorněna spotřebovaná energie při nahrazení motorové nafty elektrickou energii    

a zemním plynem u autobusů MHD. 

 

Tab.č.35: Spotřebovaná energie při změně druhu pohonných hmot 

Počet autobusu 
Autobus jezdící na 

motorovou naftu 

Autobus jezdící na 

CNG 
Elektorbus 

Energie 205 ks 

autobusů [kWh.km
-1

] 
747  0,5 237,8 

 

 Spotřebovaná energie u 205 autobusů jezdících na motorovou naftu je 747 kWh.km
-1

,
              

 

při změně paliva na CNG by stejný počet autobusů spotřeboval energii pouze 0,5 kWh.km
-1

. 

Celková spotřeba vozidel jedoucí na Sokolské třídě by byla 9 402,5 kWh.km
-1

 a snížila           

by se o 7,4 %. Při nahrazení autobusů jezdících na motorovou naftu elektrobusy by byla 

spotřebovaná energie těchto elektrobusů 237,8 kWh.km
-1

. Celková spotřeba vozidel jedoucí 

na Sokolské třídě by byla 9639,8 kWh.km
-1

 a snížila by se o 5 %. Podle spotřeby energie       

je nejvhodnější alternativní palivo CNG. Je to dáno hlavně tím, že zemní plyn má daleko 

menší hustotu, než motorová nafta.  
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4.  ZÁVĚR 

 V závěru mé práce, bych chtěl zhodnotit význam výpočtů, navržených opatření a 
rozhodnout, jak podrobně se touto problematikou zabývat. Na Ostravsku škodí životnímu 
prostředí zejména těžký průmysl a silniční doprava. Obě tyto složky mají na kvalitu ovzduší 
v Ostravě a blízkém okolí zásadní význam.   Stále mnoho lidí dává přednost pohodlí svých 
osobních automobilů a nevyužívá prostředků MHD. Přitom IAD se podílí na znečišťování 
ovzduší značnou měrou.  

        Ostrava je městem, které trápí zejména poletavé prachové částice PM10. Tyto částice     

se v dopravě vytvářejí hlavně při spalování motorové nafty. U IAD půjde jen těžko změnit 

pohonné hmoty, aby se omezila tvorba prachových částic a proto se jeví jako vhodnější 

opatření zákaz vjezdu osobních automobilů do Ostravy. Tyto automobily by bylo možno 

odstavit na centrálních parkovištích před Ostravou. Vybudování odstavných parkovišť je sice 

finančně náročné, ale mají svůj význam a jejich uvedením do provozu by výrazně mohlo dojít 

ke zkvalitnění ovzduší. Na tato parkoviště by navazovala hromadná doprava,                         

ať už Dopravního podniku Ostrava, nebo soukromých dopravců. U vozidel hromadné dopravy 

půjdou snadněji zavést alternativní paliva.  

        Podle výpočtů v mé práci by došlo k největšímu omezení tvorby prachových částic 

v případě, že by vozidla hromadné dopravy byla poháněna elektrickou energií. Při jízdě 

trolejbusu a elektrobusu nevznikají žádné tuhé částice, které jsou pro obyvatelé Ostravy svým 

rozšířením nebezpečné. Jedná se o finančně velmi náročný proces, protože cena elektrobusu 

je průměrně o dva až tři milióny korun vyšší, než autobusu o stejné délce a kapacitě 

přepravovaných cestujících. Při vypsání výběrového řízení a poskytnutí dotací se sice tento 

rozdíl zmenší, ale stále bude pořizovací cena elektrobusu větší než cena autobusů                   

na motorovou naftu. Z výpočtů vychází, že se investované peníze během životnosti vozidla 

vrátí. Není sice z hlediska investičních nákladů možné pořídit několik desítek elektrobusů 

najednou, ale pro začátek doporučuji zakoupit elektrobusy pro autobusové linky, které 

projíždějí centrem Ostravy a oblastmi s vysokým zalidněním a ostatní autobusy nahradit 

autobusy s nejnižšími emisními normami. V budoucnu již doporučuji dávat přednost jen 

elektrobusům a výrazně tím pomoci kvalitě životního prostředí na Ostravsku.  

        Na celém světě dochází k úbytku zásob energie. Vozidlo, které spotřebovává nejméně 

energie, je podle výpočtu vozidlo poháněné PNG. Jak už bylo řečeno, na Ostravsku je největší 

problém s prachovými částice. Tuto situaci, je třeba řešit a proto bych „ na druhou kolej 

odsunul množství spotřebované energie a hluk z dopravních prostředků“ a začal se zabývat 

kvalitou ovzduší, kterou by elektrobusy zlepšily.  

        Situace na Ostravsku je opravdu vážná a proto by se měly nové elektrobusy zavést        

do hromadné dopravy pokud možno co nejdříve. Tento projekt může získat dotace od 

Evropské unie a pomůže všem obyvatelům na Ostravsku. Je ale také nutné, aby lidé 

ekologické dopravní prostředky využívali a dávali jím přednost před svými automobily, které 

by nechali doma nebo zaparkovali před vjezdem do Ostravy a pro cestování po městě by 

využili prostředky hromadné dopravy.  
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Příloha č.1 

Linka číslo 39 
Vůz Emisní 

norma 
Spotřeba 

na 100 km 
Ujeté kilometry 

za den 
Spotřeba energie 

[kWh.km-1] 

7002 II 44,34 188,08 4,36 

6542 III 36,39 22,63 3,58 

7747 V 34,59 204,28 3,40 

6447 II 36,89 29,80 3,63 

7019 V 38,44 161,95 3,78 

7018 V 37,13 163,38 3,65 

6442 II 33,69 83,58 3,31 

7744 V 37,38 183,31 3,68 

6425 II 35,45 52,05 3,49 

6488 II 36,62 27,32 3,60 

6542 III 36,39 144,11 3,58 

7007 II 45,75 43,34 4,50 

6439 II 36,13 52,81 3,55 

6447 II 36,89 19,63 3,63 

6526 III 36,38 43,34 3,58 

6488 II 36,62 54,09 3,60 

6425 II 35,45 13,95 3,49 

6502 II 39,73 17,44 3,91 

6465 II 35,52 137,25 3,49 

7508 II 32,92 140,09 3,24 

6439 II 36,13 128,85 3,55 

7018 V 37,13 194,52 3,65 

7007 II 45,75 29,71 4,50 

6488 II 36,62 36,57 3,60 

6542 III 36,39 125,29 3,58 

7019 V 38,44 213,02 3,78 

6442 II 33,69 112,31 3,31 

6526 III 36,38 90,45 3,58 

6447 II 36,89 105,85 3,63 

7002 II 44,34 140,44 4,36 

6425 II 35,45 87,58 3,49 

7744 V 37,38 117,59 3,68 

7747 V 34,59 182,18 3,40 

7007 II 45,75 15,72 4,50 

7007 II 45,75 37,68 4,50 

6488 II 36,62 24,29 3,60 

4293 II 48,59 1,23 4,78 

4292 II 47,42 1,23 4,66 

6542 III 33,69 31,51 3,31 

7508 II 32,92 39,70 3,24 

7744 V 37,38 10,13 3,68 

6542 III 33,69 34,30 3,31 

7508 II 32,92 13,80 3,24 

7744 V 37,38 17,08 3,68 

  3 573,44 163,81 
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Linka číslo 37 

Vůz 
Emisní 
norma 

Spotřeba 
na 100 km 

Ujeté kilometry 
za den 

Spotřeba energie 
[kWh.km-1] 

6508 II 37,98 33,16 3,73 

7605 III 51,44 103,42 5,06 

7612 III 41,52 190,82 4,08 

7608 III 48,54 71,36 4,77 

6538 III 43,28 71,36 4,26 

4265 II 51,53 103,42 5,07 

7629 V 42,99 159,37 4,23 

6499 II 39,11 29,96 3,85 

7626 IV 39,72 149,31 3,91 

7620 IV 44,91 159,37 4,42 

6508 II 37,98 85,93 3,73 

6499 II 39,11 51,67 3,85 

7623 IV 43,41 122,42 4,27 

6538 III 43,28 124,18 4,26 

7605 III 51,44 93,24 5,06 

7626 IV 39,72 195,32 3,91 

7623 IV 43,41 94,35 4,27 

6499 II 39,11 28,29 3,85 

4265 II 51,53 73,05 5,07 

7629 IV 42,99 94,35 4,23 

7608 III 48,54 71,36 4,77 

7620 IV 44,91 94,35 4,42 

6508 II 37,98 71,36 3,73 

7612 III 41,52 62,90 4,08 

7716 III 39,48 123,34 3,88 

6474 II 37,25 95,92 3,66 

6457 II 36,70 18,92 3,61 

6534 III 35,29 95,92 3,47 

6457 II 36,70 8,55 3,61 

6551 III 39,64 38,07 3,90 

  2 715,15 125,11 
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Linka číslo 54 

Vůz 
Emisní 
norma 

Spotřeba 
na 100 km 

Ujeté kilometry 
Spotřeba 

energie na 1 km 
[kWh] 

4264 II 48,25 81,66 4,75 

4256 II 47,03 96,76 4,63 

7610 III 46,56 76,22 4,58 

4280 II 47,04 74,43 4,63 

4294 III 48,56 21,76 4,78 

7628 IV 42,33 135,49 4,16 

6545 III 36,28 59,33 3,57 

4260 II 49,27 74,43 4,85 

4291 III 42,16 161.81 4.15 

4293 III 48,59 153.84 4,78 

4292 III 47,42 153,84 4,66 

4294 III 48,56 60,62 4,78 

6545 III 36,28 5,80 3,57 

4264 II 48,25 5,80 4,76 

6545 III 36,28 14,18 3,57 

4264 II 48,25 14,18 4,75 

4260 II 49,27 74,43 4,85 

7606 III 47,59 26,31 4,68 

6541 III 37,13 74,43 3,65 

4280 II 47,04 119,09 4,63 

7606 III 47,59 18,28 4,68 

4294 III 48,56 98,55 4,78 

4293 III 48,59 93,29 4,78 

4264 II 48,25 52,10 4,75 

4291 III 42,16 107,66 4,15 

4256 II 47,03 52,10 4,63 

4292 III 47,42 93,29 4,66 

7610 II 46,56 53,89 4,58 

7607 II 47,48 118,70 4,67 

6526 III 36,38 92,77 3,58 

6425 II 35,45 60,81 3,49 

6427 II 38,00 70,44 3,74 

7607 III 47,48 32,31 4,67 

6425 II 35,45 10,87 3,49 

6425 II 35,45 14,18 3,49 

  2 453,66 152,98 
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Linka číslo 48 

Vůz 
Emisní 
norma 

Spotřeba 
na 100 km 

Ujeté kilometry 
Spotřeba 

energie na 1 km 
[kWh] 

7614 III 44,15 150,10 4,34 

7622 IV 44,89 149,50 4,42 

7604 III 50,18 85,52 4,94 

7602 II 49,08 69,25 4,83 

7621 IV 45,97 148,36 4,52 

7619 III 44,18 153,96 4,34 

7601 II 43,91 71,04 4,32 

7624 IV 42,76 146,12 4,21 

7611 III 44,67 42,10 4,39 

7601 II 43,91 51,51 4,32 

7602 II 49,08 101,77 4,83 

7614 III 44,15 192,57 4,34 

7604 III 50,18 115,78 4,94 

7611 III 44,67 87,01 4,39 

7624 IV 42,76 137,90 4,21 

7622 IV 44,89 174,42 4,42 

7621 IV 45,97 170,57 4,52 

7619 III 44,18 169,95 4,34 

7624 IV 42,76 34,43 4,21 

7624 IV 42,76 20,94 4,21 

  2 272,79 89,04 
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Příloha č.2 
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Příloha č.3 

 Množství vyprodukovaných emisí bylo provedeno pomocí počítačového programu 

MEFA02. Pro výpočet množství emisí je potřeba zadat: výpočtový rok, kategorii vozidla, 

palivo, emisní úroveň, rychlost jízdy a sklon vozovky. 

 

 

 Na ulici Marianskohorské je podélný sklon podle GIS roven 0 %.  Osobní automobily, 

nákladní automobily i autobusy MHD jezdí na tomto úseku rychlostí 90 km.h
-1

. Na Sokolské 

třídě je sklon roven 0 %, průměrná rychlost osobních i nákladních automobilů je rovna         

50 km.h
-1 

a průměrná rychlost autobusů MHD je 36 km.h
-1

. Pro výpočet vyprodukovaného 

množství emisí je u autobusů MHD zadána rychlost 40 km.h
-1

. 
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