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1 ÚVOD 
 
 

K nejrychleji se rozvíjejícím oblastem hospodářství patří v současné době doprava. 

Její rozvoj vedle pozitivních účinků přináší i řadu negativních dopadů, z nichž 

k nejzávažnějším patří znečištění ovzduší emisemi výfukových plynů, nadměrný hluk                  

a ovlivnění krajinného rázu. Kromě toho má i vliv na lidské zdraví, viditelnost, 

zemědělství, budovy, pozemní a vodní ekosystémy, globální klima. S narůstajícím 

výkonem dopravy narůstají i negativní dopady na životní prostředí a zdraví obyvatel.  
 

Co se týká ŽP, jsou na dopravu kladeny tyto environmentální požadavky: 

- vývoj a zavádění dopravních prostředků odpovídajících normám stanoveným 

příslušnými mezinárodními orgány v oblasti ŽP a bezpečnost, 

- postupný přesun části objemu osobní a nákladní dopravy v silniční dopravě                     

na druhy dopravy přijatelnější pro ŽP, jako je doprava železniční, kombinovaná               

a vnitrozemská vodní, 

- rozvoj kombinované dopravy zaměřené na nedoprovázenou dopravu, 

- další rozvoj v MHD a upřednostňování používání veřejné osobní dopravy, zavádění 

IDS, spolu s rozvojem její infrastruktury a ekologicky přijatelných vozidel, aby                    

se tento druh dopravy stal atraktivnější pro veřejnost a omezilo se využívání 

osobních automobilů, 

- postupné zavádění ekonomických nástrojů včetně internalizace1 externích nákladů, 

s cílem posílit uplatňování dopravních systémů a dopravních prostředků, které jsou 

ekonomicky přijatelné a snižují zátěž ŽP, 

- rozvoj nemotoristických druhů dopravy (zejména cyklistické i pěší) a vybudování 

příslušné infrastruktury, 

- používat alternativní druhy pohonů vozidel, 

- intermodální2 a integrovaný3 přístup k plánování infrastruktury, zaměřené                         

na ekologické, ekonomické a sociální aspekty, 

- soustavně monitorovat vlivy jednotlivých druhů dopravy na stav ŽP, 

- vytvářet hluková ochranná pásma kolem letišť, 

                                                 
1 INTERNALIZACE – proces, během kterého si jedinec osvojuje objektivní svět, aby byl schopný přežít 

v lidské společnosti 
2 INTERMODÁLNÍ - kombinovaný 
3 INTEGROVANÝ – spojený, sjednocený 



  2 

- ochrana vod před vlivem provozu dopravy, 

- snížit vliv dopravy na ŽP v NP a CHKO, 

- trvale zvýšit pozornost přepravě nebezpečných věcí, 

- podporovat vědecko-výzkumnou činnost. 

 

Cílem diplomové práce je porovnání jednotlivých druhů doprav a kvalifikace 

energetické náročnosti, emisí, záboru půdy a nehodovosti.  
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2 VLIV DOPRAVY NA ŽP  
 

Obdobně jako v jiných vyspělých zemích, tak i doprava v ČR představuje jeden 

z hlavních faktorů, který při svém rozvoji nepříznivě ovlivňuje kvalitu životního prostředí. 

Výše dopadů dopravy na ŽP závisí na dopravním prostředku, jeho energetické efektivnosti 

a použitém palivu. Existuje mnoho forem dopravy vyznačující se různými vlastnostmi               

a potřebami (viz. příloha 9.1 – 9.6). 

 

 

Zdroj: [38] 

Obrázek 1: Rozdělení dopravy podle provozu, ve kterém se nachází dopravní cesta 

 

 

2.2 ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ  

 

Spotřeba energie je nejdůležitější příčinou emisí látek znečišťující ovzduší. Doprava 

spotřebuje velké množství energie, což má za následek vyprodukované emise znečišťující 

ovzduší. Znečišťující látky (viz. příloha 9.7) jsou tuhé, kapalné a plynné, které přímo 

v ovzduší (po chemické či fyzikální změně) nebo po reakci s jinou látkou nepříznivě 

ovlivňují ovzduší, a tím ohrožují nebo poškozují zdraví lidí i ostatních organismů, zhoršují 

jejich ŽP, nadměrně je obtěžují, poškozují majetek. Skutečné emise4 z provozu 

motorových vozidel ovlivňují podmínky, za kterých jsou tato vozidla provozována. Emise 

se měří přímo u zdroje znečištění, kdežto imise5 v jeho okolí. 

 

 

 

                                                 
4 EMISE – množství látek opouštějící ústí zdroje, 
5 IMISE –  emise, která se dostala do styku s ŽP, 
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Emise vznikají: 

- spalováním fosilních paliv6 při provozu dopravních prostředků, 

- při provozu dopr. prostředků v závislosti na charakteru a kvalitě dopravní cesty, 

- při opravách a údržbě vozidel, 

- při skladování a zbrojení PHM, 

- při brzdění apod. 
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Obrázek 2: Emise látek znečišťujících ovzduší                                                         Zdroj: [2] 

 

2.1.1 SILNIČNÍ DOPRAVA 

 

Silniční doprava je jedním z největších znečišťovatelů životního prostředí. Vyvolané 

změny mají účinky na lidské zdraví, svět fauny a flóry. Ohrožuje jej zplodinami z motorů, 

úniky ropných a nebezpečných látek při dopravních nehodách. Na tvorbu škodlivin má vliv 

několik základních faktorů. Jedním z nich, který však nesouvisí s konstrukcí motoru,                

je provozní režim motoru. Rozdílné množství škodlivin lze sledovat v různých provozních 

stavech, jako je studený start, zrychlení, brzdění a řazení.  

 
Největším zdrojem znečištění ovzduší silniční dopravou jsou motory automobilů: 

a) zážehové - spalují různé typy benzínu. Obsah škodlivin ve výfukových plynech           

se řídí kvalitou spalovací pohonné látky a jedná se především o CO, 

NOx, PAH, aldehydy8 apod.   

                                                 
6 FOSILNÍ PALIVA – látky na bázi uhlíku a vodíku, vzniklé před miliony let v zemské kůře  přetvořením         

organických látek. 
7 EUTROFIZACE - proces obohacování vod o živiny, zejména dusík a fosfor 
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b) vznětové - spalují motorovou naftu. Oproti benzínovým motorům obsahují 

škodliviny menší množství CO, PAH i NOx. Zejména při nesprávném 

seřízení vstřikovacího čerpadla, mají značné množství nespálených 

částeček nafty, projevujících se jako hnědý až černý kouř. 

 

Výfukové plyny jsou nejzávažnějším zdrojem emisí z provozu spalovacích motorů. 

Jejich složení je ovlivňováno chemickými, fyzikálně-chemickými vlastnostmi paliva, tak   

i konstrukcí pohonné jednotky. 

 

EMISE Z PROVOZU SPALOVACÍCH MOTOR Ů
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Ztráty odparem ze zplyňovacího zařízení Ztráty odparem z benzínové nádrže

Zdroj: [27] 

Graf 1: Emise z provozu spalovacích motorů 

 

Příčinou znečištění není jen individuální a nákladní doprava, ale i veřejná, jak 

znázorňuje graf 2, ale podíl na něm je malý. Je to jednak z důvodu nízké měrné spotřeby 

energie na 1 oskm, ale také z důvodu počtu vozidel veřejné hromadné dopravy, který je 

mnohem nižší než počet vozidel individuální dopravy. V místech s nízkou hustotou 

osídlení je z ekonomického důvodu výhodnější osobní automobil. 

 

                                                                                                                                                    
8 ALDEHYDY – organické sloučeniny, které obsahují aldehydickou funkční strukturu (-COH) na konci 

uhlovodíkového řetězce. 
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EMISE CO2 VYPRODUKOVANÉ SILNI ČNÍ DOPRAVOU
 ( rok 2007)
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Zdroj: [18] 

Graf 2: Porovnání emisí CO2 vyprodukovaných jednotlivými druhy silniční dopravy 

 

2.1.2 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 

 

Železniční doprava je na rozdíl od silniční dopravy jednou z nejekologičtějších. 

Emise produkuje pouze dieselová trakce. Při provozu elektrické trakce emise přímo 

nevznikají. Je nutné ale brát na zřetel emise vzniklé při výrobě elektrické energie 

spotřebované na železnici. 

 

 

 

 

Obrázek 3: Energetický řetězec konvence energie u elektrické trakce                   Zdroj: [2] 
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Emise při provozování dopravních prostředků vznikají při stáčení paliva                          

do skladovacích nádrží, skladování a zbrojení dopravních prostředků palivem a vlastním 

provozem. Množství emisí záleží na typu a technickém stavu spalovacího motoru, jeho 

zatížení, na poměru spalovacího vzduchu a paliva, kvalitě paliva apod. Při řešení emisí 

z provozu železničních motorových hnacích vozidel se vychází ze spotřeby paliva                    

a emisních součinitelů. 

 

2.1.3 LETECKÁ DOPRAVA 
 

Poptávka po cestování letadlem roste a letecké společnosti na ni reagují zvýšením 

počtu letů. Letadla během letu v běžné letové výšce produkují CO2, NOx a vodní páru. 

Přestože se tyto plyny podílejí na vytváření skleníkového efektu, je jejich podíl                        

na celkovém znečišťování atmosféry nízký (přibližně 3 %). Vodní pára vznikající během 

letu nemá žádný zásadní vliv na probíhající klimatické změny a ani vliv kvality ovzduší. 

Obdobně je to i se vznikajícími NOx, které mohou mít v nižších hladinách vliv na kvalitu 

vzduchu pouze na lokální úrovni. 

 

V následující tabulce jsem porovnala množství vyprodukovaných emisí 4-mi typy 

letadel. Jedná se o let z Prahy do Paříže. Během tohoto letu nejvíce emisí vyprodukuje 

letadlo Boeing 373 – 400, které má o 1 092,14 kg emisí více než letadlo Airbusem                

320 – 200 za stejnou dobu letu. 

 

Tabulka 1: Porovnání vyprodukovaných emisí 4 typů letadla letem Praha - Paříž 

Airbus Boeing Typ letadla: 
 319 - 100 320 - 200 373 - 400 737 – 500 

Prům. délka letu: 1 h 35 min 1 h 38 min 1 h 38 min 1 h 41 min 
Kapacita sedaček: 129 156 138 103 
EMISE Celkem na letadlo [kg] 
CO2 9 731,75 10 674,38 11 451,88 11 044,56 
H2O 3 830,91 4 201,98 4 508,04 4 347,70 
SO2 18,54 20,33 21,81 21,04 
NOx 29,66 32,53 34,90 33,66 
HC 6,80 7,46 8,00 7,71 
CO 52,52  57,61 61,8 59,61 
Σ emisí 13 670,18 14 994,29 16 086,43 15 514,64 

Zdroj: [28] 
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2.1.4 VODNÍ DOPRAVA 

 

Říční doprava má nejmenší míru negativního vlivu. ČR jako vnitrozemský stát bez 

vodních toků nemá vhodné předpoklady pro rozvoj vodní dopravy. V současnosti 

v nákladní dopravě dosahuje necelého 1 %, v osobní dopravě dokonce jen 0,02 %- 

 

2.1.5 POTRUBNÍ DOPRAVA 

 

Potrubní doprava zajišťuje přepravu ropy, plynu, průmyslových polotovarů směsí 

pevných a tekutých látek potrubím na velké vzdálenosti. Její výhodou jsou nízké dopravní 

náklady a malý vliv na ŽP. Vliv na ovzduší spočívá v emisích při výstavbě (vrtání vrtů)              

a při dopravě ropy. Doprava ropy představuje při obvyklých výtěžnostech vrtů vcelku 

nepatrné navýšení dopravní frekvence. Při těžbě z vrtů může docházet k únikům z plynové 

pumpy a separátorů. Emise z těžby jsou odhadovány na 0,05 %, při přepravě plynu 

plynovody 0,02 %.  

 

 

2.2 ZNEČIŠTĚNÍ VOD A PŮDY 

 

Povrchové i podzemní vody jsou jedním ze základních surovinových zdrojů. 

Znečištění vody vyplývá z přímých i nepřímých vypouštění chemických substancí, 

nebezpečných biologických látek a geneticky změněných či měněných organismů, které 

svým charakterem mění kvalitu podzemních i povrchových vod a působí jak na lidské 

zdraví, tak  i na ostatní svět fauny a flóry. 

 

Zdroje znečištění: 

• bodové – města a obce, průmyslové závody a objekty soustředěné zemědělské 

živočišné výroby, 

• plošné a difúzní – znečištění ze zemědělského hospodaření, atmosférická depozice 

a erozní plachy z terénu, 

• havarijní znečištění – negativně ovlivňuje jakost povrchových a podzemních vod. 
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Dopady přítomnosti škodlivin ve vodách mají mnohdy katastrofální charakter.                         

Projevují se jak poškozením zdravotního stavu vodních organismů a narušením jejich 

normálních životních projevů, ale také jejich úhynem nebo úplným vymizením. Jsou-li tyto 

organismy zdrojem potravy člověka, jsou i důsledkem nepříznivého vlivu na lidské zdraví.  

 

Ohrožení kvality vod a půd v okolí komunikací nastává 3 způsoby: 

 

• dlouhodobé znečištění – závislé na mnoha faktorech, především intenzitě dopravy, 

skladbě a rychlosti dopravních proudů, druhu vozidla a jeho technickém stavu atd.  

Ke kontaminaci dochází vlivem výfukových plynů a pevných částic, které dopadají 

zpět na povrch vozovek, obrusů pneumatik, obrusů částic ze svrchní konstrukce 

vozovky a úkapů pohonných hmot, kdy jsou vody znečištěny NMVOC, PAH,               

nitro-PAH a některými nebezpečnými kovy. 

 

• sezónní znečištění – nejznámější zdroj jsou posypové materiály používané k údržbě 

silnic v zimní období. Při užívání chemických rozmrazovacích materiálů, tak                  

i při užívání zdrsňujících posypových materiálů dochází ke kontaminaci vod  a půdy. 

 

• náhodné znečištění – dochází k němu na základě zvyšující se intenzity dopravy, 

náhodnými haváriemi dopravních prostředků na komunikacích, při nichž dojde 

k úniku látek negativně působících na ŽP. 

 

Ke znečišťování půdy dochází nepřímým způsobem působením škodlivin za provozu 

dopravních prostředků, např. usazování Pb podél silnic nebo únikem nebezpečného 

nákladu při haváriích. Z hlediska podílu jednotlivých druhů dopravy na znečištění půdy již 

tradičně dominuje silniční doprava.  

 

 

2.3 HLUK A VIBRACE  

 

Produkce značného množství nadměrného dopravního hluku a vibrací je velkým 

problémem dopravy. 
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ZVUK  – mechanické kmitání pružného prostředí tuhého, kapalného nebo plynného                      

o frekvenci 20 až 20 000 kmitů za sekundu. Tato frekvence odpovídá 

kmitočtovému rozsahu lidského ucha. Zvuky o velké intenzitě vyvolávají pocit 

bolesti, překročili práh bolesti. 

 

HLUK – jedná se o každý zvuk, který svou intenzitou nepříznivě ovlivňuje pohodu 

člověka nežádoucími, nepříjemnými nebo škodlivými účinky. 

 

 

Obrázek 4: Oblast slyšitelných frekvencí zvuku                                                    Zdroj: [37] 

 

Zdroje hluku se dělí na: 

- dopravní hluk (silniční, železniční, letecký), 

- hluk z ostatních zdrojů (z domácností, z rekreačních aktivit, ze zatížení domů). 

 

Pro většinu občanů je dominantní složkou ze všech rušivých hluků dopravní hluk, 

který na ně po celý život působí: 

 

• vnější – projevuje se vně dopravního prostředku (styk kola s dopravní cestou, hlukem 

kolem jedoucích vozidel, činností hnacích a pomocných zařízení, apod.), 
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• vnitřní – projevuje se uvnitř dopravního prostředku (vnějším hlukem v závislosti                

na zvukové izolaci skříně, hlukem ze součástí a mechanismů vozidel, hlukem 

z agregátů umístěných ve strojovně, apod.). 

 

Z hlediska dopravního hluku je za nejzávažnější často považován hluk z letecké 

dopravy, neboť je charakterizován hlukovými událostmi, které nejsou vždy časté, ale mají 

mimořádně vysoké hlukové hladiny.  

 

Působení hluku každým rokem roste z důvodu: 

- růstu počtu automobilů, 

- velké koncentrace obyvatel na malé ploše, 

- zavedení dopravy do míst, kde v minulosti žádná doprava nebyla, 

- změny vedení komunikačních tras, 

- absence obchvatu. 

 

Kromě emisí a hluku vznikají i vibrace9, jenž představují mechanické kmitání                        

ve spojitosti vozidla a dopravní cesty. Vznikají provozem vozidel na nerovné vozovce,    

na kolejích a přenášejí se do okolní zástavby. Závisí na konstrukci vozidel, jejich 

nápravových tlacích, rychlosti a zrychlení, na kvalitě krytu vozovky, na konstrukci             

a podloží vozovky a v případě kolejové dopravy styků kolejí s podložím. Hlavními zdroji 

je kolejová doprava, dále pak nákladní automobily a autobusy, ale i přelety tryskových 

letadel. 

 

2.3.1 SILNIČNÍ DOPRAVA 

 

Automobilová doprava má ve městech největší podíl na tvorbě emisí hluku 

z dopravy jako celku. Mezi největší „výrobce hluku“ v této kategorii patří těžká nákladní   

a užitková vozidla. Se zvyšující se rychlostí, vzrůstá i hlučnost dopravních prostředků. 

Hladinu hluku ovlivňuje i počet vozidel, jejich stáří, zatížení, technický stav, hlukové 

emise jednotlivých vozidel, okolní zástavba, povětrnostní podmínky atd. 

 

 
                                                 
9 VIBRACE – pohyb pružného tělesa nebo prostředí, jehož jednotlivé body kmitají kolem své rovnovážné 

polohy 
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Hluk z automobilové dopravy se skládá ze 3 složek: 

• aerodynamický hluk – způsobuje jej samotné těleso vozidla, jak rozráží vzduch svým 

pohybem, 

• hluk motoru - převažuje při nižších rychlostech vozidel – do 30 km/h u osobních 

automobilů, do 50 km/h u nákladních, 

• hluk vznikající kontaktem pneumatik s vozovkou - postupem času roste s tím, jak roste     

používáním širších typů pneumatik. 

 

 

2.3.2 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 

 

Ještě hlučnější než silniční je doprava železniční. Platí daň za nejmenší valivý odpor 

a nejmenší tření, které umožňují tomuto druhu dopravy být nejefektivnější, vzhledem 

k nutné spotřebě energie na 1 t přepraveného nákladu. Hluk na železnici vzniká 

v železniční stanici nebo na širé trati. 

 

Příčiny hlučnosti jsou: 

- hluk ze součástí kolejového dopravního prostředku, 

- činnost hnacích a pomocných agregátů hnacích a speciálních kolejových vozidel, 

- styk kola s kolejnicí, 

- samotný pohyb kolejových vozidel, při kterém vzniká aerodynamický hluk, 

- hluk kolemjedoucích vozidel. 

 

2.3.3 LETECKÁ DOPRAVA 

 

V posledních letech vytváří letecký hluk velké problémy, zejména pro obyvatele 

žijící v blízkosti letišť, a to jak v souvislosti se zaváděním tryskových letadel, tak i s rychle 

rostoucí hustotou letecké dopravy.  

 

Hluk je generován turbulencí při míchání plynů z tryskového motoru s okolním 

vzduchem. Pro okolí narůstá při startu a přistávání letadla. Obecně platí, že novější typy 

letadel jsou méně hlučné, na druhou stranu míra využívání letecké dopravy a počet letadel 

vzrůstá. Závisí to i na dalších faktorech jako je síla a směr větru, kurz letu, skladbě                       

a hustotě leteckého provozu atd. Nejhlučnější typy letadel, jako např. Boeing 727, TU 134 
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nebo IL 62 jsou od roku 2002 na evropských letištích zakázány. Letiště jako takové 

(budovy, provozní vozidla) se nepovažuje za zásadní zdroj hluku. V ČR je z hlediska hluku 

problematické především okolí letiště Praha-Ruzyně.  

 

2.3.4 VODNÍ DOPRAVA  

 

Hluk v lodní dopravě způsobují převážně dieselové lodní motory, podle velikosti                

a tonáže plavidel od několika desítek kilowatt až po desítky tisíc kilowatt. Převážná část 

lodní dopravy se však uskutečňuje daleko od lidských obydlí, a proto má její škodlivý hluk 

minimální vliv na lidi. Negativně zatěžuje pouze osádky těchto plavidel.  

 

2.3.5 POTRUBNÍ DOPRAVA 

 

Vrtná souprava, doprava ropy a provoz kogeneračních jednotek10 jsou hlavní zdroje 

hluku potrubní dopravy. Frekvence dopravy na vrt je poměrně nízká a nepředstavuje větší 

hlukové zatížení okolí. Za významný lze považovat vliv hluku z provozu na samotném vrtu 

pro nejbližší zástavbu vzdálenou do 150 až 200 m. 

 

 

2.2 DOPRAVNÍ NEHODY  

 

Závažný problém, který ohrožuje udržitelnost dopravy je dopravní nehodovost.                  

Ve vlivu dopravních nehod na ŽP se asi nejvíce dají konkretizovat především střety 

dopravních prostředků s živou přírodou, kdy při různých haváriích dochází ke zranění nebo 

usmrcení zvěře či ptactva. Při ekologických haváriích dochází k nejrůznějším únikům 

pohonných hmot či k úniku přepravovaného ekologicky nebezpečného materiálu.  

 

2.4.1 SILNIČNÍ DOPRAVA 

 

Výrazně negativní externalitou11 silniční dopravy je nehodovost, což dokazují jak 

počty mrtvých a zraněných osob, tak i celková škoda. Dopravní nehoda na pozemní 

                                                 
10 KOGENERAČNÍ JEDNOTKA – zařízení, která spalováním paliva vyrábí současně el. energii a teplo, 
11 EXTERNALITA – vedlejší nežádoucí efekt ekonom. transakcí dvou nebo více subjektů na subjekty jiné, 
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komunikaci představuje událost, při níž dojde k usmrcení12 nebo zranění osoby13, ke škodě 

na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.  

 

Hlavními příčinami dopravních nehod bývá: 

- nepozornost, 

- nepřiměřená rychlost, 

- nedání přednosti v jízdě, 

- jízda pod vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních látek, 

- bezohlednost. 

 

Ale i zanedbaný technický stav vozidla, stav komunikace, vliv okolí i počasí (mlha, 

déšť, blesk, sníh, náledí), mohou být příčinou dopravní nehody.  

 

2.4.2 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 

 

Železniční doprava ročně zaviní velmi malé množství nehod a rovněž počty mrtvých                      

a zraněných jsou výrazně nižší. Z hlediska množství přepravovaných osob je železniční 

doprava jedna z nejbezpečnějších. 

 

2.4.3 LETECKÁ DOPRAVA 

 

Pád letadla patří k nejtypičtější a zároveň k nejtragičtější letecké nehodě. Z pohledu 

statistiky je nejčastější příčinou chyba pilotáže. Vyšetřování trvá několik měsíců až roků               

a systematicky se prověřují veškeré dostupné informace: 

- poškození letounu, 

- záznam z černých skříněk14, 

- záznam ŘLP, 

- charakteru zranění nebo ostatků osádky a cestujících, 

- svědecké výpovědi, apod. 

 

                                                 
12 USMRCENÁ OSOBA - osoba, která zemřela na místě nebo do 30 dnů jako následek nehody se zraněním, 
13 ZRANĚNÁ OSOBA - osoba, která nebyla usmrcena, ale utrpěla zranění jako následek nehody se 

zraněním, pro něž je nutné lékařské ošetření, 
 
14 ČERNÁ SKŘÍŇKA (Black Box) – zařízení umísťované zejména do letadel za účelem zaznamenávání 

nejdůležitějších parametrů letu pro objasnění příčin případné havárie. 
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2.4.4 VODNÍ DOPRAVA 

 

Ve vodní dopravě bývají nehody nejtragičtější, dojde-li k potopení plavidla, zejména 

jde-li o námořní plavbu, například srážka lodí, technická závada nebo špatná konstrukce 

plavidla, náraz na dno nebo na pevninu, vlnobití či jinými povětrnostními vlivy apod. 

 

 

2.5 ZÁBOR PŮDY A FRAGMENTACE KRAJINY  

 

Významným negativním jevem dopravy je také fragmentace15 lokalit výstavbou 

dopravní infrastruktury, kde se vyskytují různé druhy rostlin a živočichů. Rozvoj dopravní 

infrastruktury je vyžadován s objemem rostoucí dopravy, a tím dochází  k většímu záboru 

půdy. Na záboru půdy se podílí především dopravní infrastruktura, která je u jednotlivých 

druhů doprav rozdílná. Pro většinu drobných živočichů vytváří překážky nepřekonatelné 

vzdálenosti a to nejen silnice, železnice, ale také letiště. Ráz krajiny na letišti a v jeho okolí 

je výrazně ovlivněn činností člověka, který původní charakter flory16 a fauny17 zcela 

potlačí. Povrchy silnice a letišť jsou v létě rozehřáté a představují tak termální bariéru, 

kterou mnohé druhy nejsou schopny překonat. Silniční doprava zabírá nejvíce půdy, 

následuje železniční, letecká a vodní doprava. Železniční síť v ČR je mnohem řidší než 

silniční, i když patří k nejhustším v Evropě. Půda zabraná pro dopravu vylučuje možnost 

půdu využívat k zemědělství a lesnictví. V blízkosti stávajících souběžných silnic není 

vhodné stavět nové dálnice. Alternativou je rozšířit stávající silnici na silnici vyšší třídy. 

Dá se uplatnit v případech, kdy silnice nevede přes obydlená území.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 FRAGMENTACE - přírodních lokalit či územních celků v krajině na menší a izolovanější jednotky, 
16 FLÓRA – soubor rostlinných druhů určitého území, 
17 FAUNA – souhrnné označení té části přírody, kterou se zabývá zoologie, tzn. živočichy, 
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3 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  
 
 

Díky geologické poloze v centru Evropy, hraje ČR důležitou úlohu v evropském 

dopravním systému. I přes svou relativně malou rozlohu má jednu z nejhustších 

železničních a silničních sítí v Evropě i ve světě. Kromě toho disponuje dostatečným 

počtem letišť pro veřejný provoz a díky Labsko-vltavské vodní cestě i přímým spojením           

se Severním mořem.  

 

 

3.1  INFRASTRUKTURA SILNI ČNÍ DOPRAVY  

 

V ČR se silnice dělí na dálnice, silnice I., II. a III. třídy, místní a účelové komunikace 

(viz. příloha 9.7). Stát vlastní dálnice a silnice I. třídy, kraj silnice II. a III. třídy a příslušné 

obce vlastní místní komunikace. Délka silnic a dálnic v ČR v roce 2007 činila                            

cca 55 584 km a svou hustotou 0,696 km silnic na 1 km2 plochy se řadí na jedno z předních 

míst v Evropě.  

 

DÉLKA SILNI ČNÍ A DÁLNI ČNÍ SÍTĚ V ČR 
(k 1. 1. 2009)

26%

61%

1%1%11%

Dálnice

Rychlostní silnice

Silnice I. třídy

Silnice II. třídy

Silnice III. třídy

 

Graf 3: Délka silniční a dálniční sítě v ČR                                                           Zdroj: [18] 
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Délka dálnic v ČR je 657 km a 354 km rychlostních komunikací, které se sledují 

v rámci kategorie silnic I. třídy a mají parametry obdobné jako dálnice. Silnic I. třídy je 

6 191 km, II. třídy 14 632 km a III. třídy je 34 104 km. Dálnice a  nejvýznamnější silnice 

přenášejí největší podíl dopravního výkonu a spojují nejdůležitější politická                           

a hospodářská centra i rekreační území.  

 

Následující přehled ukazuje vysokou hustotu (0,696 km na 1 km2) státních                           

a regionálních silnic oproti jiným státům. Ovšem na druhé straně má nedokončenou 

dálniční síť, jejíž hustota v roce 2007 činila 0,008 km na km2.  

 

Tabulka 2: Srovnání hustoty silniční sítě se státy EU v roce 2007 

Hustota státních a region. silnic Hustota dálnic 
Stát 

km / km2 km / tis. obyv. km / km2 km / tis. obyv. 
ČR 0,696 5,293 0,008 0,063 
Slovensko 0,144 1,314 0,006 0,059 
Rakousko 0,402 4,123 0,020 0,204 
Nizozemí 0,311 0,794 0,056 0,144 

                Zdroj: [12] 

 

Vzorec 1: Výpočet hustoty státních a regionálních silnic (vlastní vzorec) 
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Stále se zvyšující tlak na rychlost, bezpečnost a komfort přepravy, ale také šetrný 

vztah dopravních cest k ŽP je příčinou toho, že stávající síť dálnic a silnic, vzhledem 

k neustále rostoucí mobilitě obyvatelstva a přepravní zátěže je v mnoha ohledech 

nedostatečná. Technický stav pozemních komunikací je špatný. V případě budování dálnic, 

na rozdíl od modernizace železničních koridorů, vzniká zcela nové dopravní spojení. 

V posledních letech dochází k vytrvalému nárůstu dopravního zatížení silnic a dálnic. 

Pouze výstavba nových komunikací nestačí. V mnoha případech nárůstu provozu, 
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především obchvatů měst a obcí, která je nutná především z důvodů negativních vlivů               

na ŽP a rovněž z důvodů bezpečnosti.  

 
 

3.2 INFRASTRUKTURA  MHD  

 

Ve 105 městech ČR je zajišťována městská hromadná doprava, která je provozována 

autobusovou, trolejbusovou nebo železniční dopravou, v hlavním městě Praze i metrem.  

V roce 2007 byla délka provozované sítě v ČR 712,7 km. 

 
Tabulka 3: Srovnání jednotlivých druhů dopravy MHD v roce 2007 

Celková délka 
provozované sítě 

Přepravené 
 osoby 

Přepravní  
výkon 

Ø přepravní 
vzdálenost  

 

[km] [tis. osob] [tis. osob] [km] 
Autobusy - 828 324 5 627 6,8 
Trolejbusy 381,4 200 647 1 111 5,5 
Tramvaje 276,3 697 897 4 678 6,7 
Metro 55,0 596 893 4 465 7,5 
Σ 712,7 2 323 761 15 881 26,5 

           Zdroj: [21] 
 

V roce 2007 se na celkovém objemu přepravy MHD podílely jednotlivé druhy 

dopravy v poměru 35,4 % autobusy, 29,5 % tramvaje, 7,0 % trolejbusy a metro 28,1 %.      

Ve městech je důležité neustále provádět zkvalitňování dopravní infrastruktury                         

– plánování a projektování komunikací a přilehlého území z hlediska rychlosti, plynulosti, 

hospodárnosti a bezpečnosti přepravy osob a věcí.  

 
 

3.3 INFRASTRUKTURA ŽELEZNI ČNÍ DOPRAVY  

 

Železniční síť v ČR (viz. příloha 9.8) se vyznačuje rozdílem mezi severní a jižní 

polovinou, která má dvakrát menší hustotu železnic než severní. Provozní délka 

železničních tratí v roce 2007 činila 9 588 km, z toho bylo 3 060 km tratí elektrizováno, 

mezi ně patří i hlavní mezinárodní koridory. Hustota železniční sítě je 0,122 km 

železničních tratí na 1 km2. Většina našich železnic je normálně rozchodných (1 435 mm), 

úzkorozchodných tratí (760 mm) je 97 km.  
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Z hlediska významu, účelu a technických podmínek se železniční dráhy18 dělí na: 

• celostátní dráha – slouží  mezinárodní a celostátní veřejné železničního dopravě, 

• regionální dráha (regionálního nebo místního významu) – slouží veřejné železniční 

dopravě a je zaústěná do celostátní nebo jiné regionální dráhy, 

• speciální dráha – slouží zejména k zabezpečení dopravní obslužnosti obce. 

 

Tabulka 4: Srovnání hustoty železniční situace se státy EU v roce 2007 

Hustota železniční sítě 
Stát 

km / km2 km / tis. obyv. 
% elektrizovaných 

tratí 

ČR 0,122 0,939 31 
Slovensko 0,075 0,679 43 
Belgie 0,116 0,337 83 
Polsko 0,065 0,531 59 
Francie 0,057 0,492 47 

Zdroj: [12] 
 

Z přehledu je patrné, že ČR má vysokou hustotu železniční sítě, ale zaostává 

v elektrizaci těchto tratí. V porovnání s Belgií má o 52 % elektrizovaných tratí méně. 

Vysoká hustota sítě spolu s vysokou hustotou stanic a zastávek zabezpečuje dobrou 

dostupnost jak osobní, tak i nákladní dopravy, což představuje pozitivní faktor železniční 

infrastruktury v ČR. Svým technickým stavem neodpovídá železniční síť a v některých 

případech návazností požadovaným potřebám. Průběžná obnova dopravní cesty je také 

nedostatečná.  

 

V současnosti je největším problémem oblast údržby železniční infrastruktury, která 

je velmi stará a má neblahý vliv na kvalitu tratí, rychlost, ale i propustnost a bezpečnost 

dopravy, což se projevuje především na místních tratích. Důležitým faktorem, který má 

vliv na rychlost železniční dopravy je reliéf. Členitý terén stoupání nebo oblouky s malým 

poloměrem výrazně snižují rychlost, ale i rekonstrukce mostů, tunelů, zabezpečovacích              

i jiných technických zařízení. Kromě kvality trati je rychlost ovlivněna hustým osídlením 

ČR, což se projevuje vyšším počtem stanic a zastávek.  

 

 

 
                                                 
18 DRÁHA - cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných pro zajištění 

bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy. 
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3.4 INFRASTRUKTURA LETECKÉ DOPRAVY  

 

Síť letecké dopravy tvoří letiště, zařízení pro zabezpečování letového provozu                   

a  vymezená část vzdušného prostoru ČR. Pro účely civilního letectva je využíváno                    

98 letišť, z toho je 8 veřejných mezinárodních.  

 

Letiště (viz. příloha 9.9) jsou rozdělena do 3 skupin: 

• celostátního významu – Letiště Praha - Ruzyně, 

• regionální letiště většího významu – Brno, Ostrava, Karlovy Vary, Pardubice, 

• regionální letiště menšího významu - aeroklubová a sportovní letiště. 

 

PŘEHLED LETIŠ Ť V ČR 
(rok 2007)

13

64

13
8

Vnitrostátní letiště neveřejné Vnitrostátní letiště veřejné

Mezinárodní letiště neveřejné Mezinárodní letiště veřejné
 

 
Graf 4: Přehled počtu letišť v ČR                                                                           Zdroj: [18] 

  

 
Jediným letištěm, které zůstalo v majetku státu je Letiště Praha – Ruzyně,                 

na kterém je realizováno přes 94 % celkových výkonů v osobní přepravě a přes 84 % 

v nákladní letecké přepravě. Ostatní letiště byla převedena 1. července 2004 do vlastnictví 

krajů Jihomoravského, Moravskoslezského a Karlovarského. Změnou vlastnické struktury 

do sféry regionální, byly vytvořeny předpoklady pro možnost uplatnění žádostí k čerpání 

části investičních prostředků z Evropských fondů s cílem zajistit významnou finanční 

podporu k uskutečnění potřebné výstavby.  
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3.5 3.5     SPLAVNÉ VODNÍ CESTY 
 

Vodní doprava v ČR je provozována především na Labsko-vltavské vodní cestě            

(viz. příloha 9.10) a Baťově kanálu na Moravě, které jsou jedinými splavnými úseky řek 

naší republiky. Celková délka splavných úseků činí 355 km. Rozvoj infrastruktury vodní 

dopravy zajišťuje Ředitelství vodních cest, jako investorský orgán v oblasti vodních cest,  

a roli nadřízeného orgánu hraje Ministerstvo dopravy a spojů ČR.  

 

Druhy vodní cesty:19 

a) dopravně významné 

- vodní tok Labe od říčního 102,2 km (Chvaletice) na státní hranice se Spolkovou 

republikou Německo, tj. střední a dolní Labe, 

- vodní tok Vltavy od říčního 91,5 km (Třebenice) po soutok s vodním tokem Labe, 

včetně vyústění části vodního toku Berounky po přístav Radotín, tj. dolní Vltava, 

- vodní tok Vltavy od říčního 239,6 km (České Budějovice) po říční 91,5 km 

(Třebenice) jen pro plavidla o nosnosti do 300 t, tj. střední Vltava, 

 

b)  účelové. 

 

Dostatečně hustá síť přístavišť je základním předpokladem pro rozvoj rekreační 

plavby, která je důležitým ekonomickým a volnočasovým fenoménem. V ČR jsou tyto 

aktivity rozvinuty zatím pouze na Baťově kanále na řece Moravě na přehradních nádržích, 

na Vltavě je omezena nesplavnými úseky. Ideálním prostorem pro rozvoj je horní Vltava 

v úseku mezi Českými Budějovicemi a Týnem nad Vltavou. 

 

3.5.1 LABSKO-VLTAVSKÁ VODNÍ CESTA 

 

Vodní doprava na Labi má dlouholetou tradici. Velký význam Labe má zejména 

nákladní doprava. Příležitostná a linková osobní doprava, převážně s turistickým                        

a rekreačním účelem je provozována pouze v některých úsecích a letním období. Nemá 

však v české části Labe tak dobré podmínky jako osobní vodní doprava na Vltavě, které                

se změnily výstavbou Vltavské kaskády, která v některých úsecích plavbu umožnila nebo 

usnadnila, v jiných naopak ztížila nebo znemožnila. Rekreační osobní linková lodní 
                                                 
19 Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě v platném znění 
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doprava prosperuje po většině délky toku a na přehradních jezerech. Oblíbeným místem 

kanoistiky je zejména horní tok Vltavy. 

 

3.5.2 BAŤŮV KANÁL 

 

Historickou vodní cestou nacházející se ve východní části jižní Moravy je Baťův 

kanál. Byl vybudovaný v letech 1934 – 1938 za účelem závlah, plavby a zvýšení hladiny 

spodních vod, ale především za účelem dopravy lignitu firmou Baťa z Rohatce                        

do Otrokovic. Původně bylo vybudováno 14 plavebních komor na celé trase délky                     

cca 50 km. V současnosti již neexistuje komora v Otrokovicích. Plavební kanál je částečně 

veden po řece Moravě a částečně nově vykopaným umělým korytem, které se odděluje                

ve Spytihněvi, znovu se spojuje ve Starém Městě. Ve Veselí se kanál znovu odděluje,                    

ve Vnorovech se s řekou kříží a pokračuje  až  do Rohatce. 

 

  

3.6     INFRASTRUKTURY POTRUBNÍ DOPRAVY  

 

ČR vzhledem k tomu, že je vnitrozemský stát, je zcela závislá do dopravě ropy, 

kterou dováží ropovodem Družba směřující z Ruska a ropovodem Ingolstadt                          

(viz. příloha 9.11).  

 

3.6.1 ROPOVOD DRUŽBA 

 

Ropovod Družba je nejdelší ropovod na světě. Vystavěli ho Rusové během 

sovětských časů a jeho hlavním účelem bylo zásobovat státy socialistické soustavy ropou                     

a zemním plynem z oblasti středního Ruska. Průběžná délka trasy v ČR činí 357 km, délka 

trasy včetně zdvojení a odboček dosahuje 505 km a ročně jím proteče kolem 9 milionů 

ropy. 

 

3.6.2 ROPOVOD IKL 

 

Ropovod Ingolstadt (Ingolstadt – Kralupy nad Vltavou – Litvínov) vybudovaný                      

v 90. letech 20. století  přivádí do ČR arabskou ropu, která je zpracovávána výhradně 
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v Kralupech nad Vltavou. Cílem vybudování ropovodu bylo ukončit závislost ČR                             

na jediném zdroji v Rusku. Zároveň s budováním tohoto ropovodu byla řešena potřeba 

velkého skladu ropy k vytvoření zásob pro případ výpadků v dovozu. Délka trasy vedoucí 

přes ČR činí 169,7 km s přepravní kapacitou 10 mil. tun ropy ročně. 

 

 

3.5     INFRASTRUKTURA KOMBINOVANÉ DOPRAVY  

 

Dopravní infrastruktura kombinované dopravy má poměrně dobré předpoklady rozvoje, 

které jsou dány hustotou železniční sítě, vodními cestami i potřebnými terminály                        

a překladišti pro potřeby kombinované dopravy, kterou jsou převážně v soukromém 

vlastnictví. 

 

 

3.8 VYHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY ČR 

 
Nejnáročnější dopravou je automobilová, jejíž nároky jsou vidět převážně                       

ve městech, kde automobily obsadily většinu ulic.  

 

Tabulka 5: Hustota dopravní infrastruktury v jednotlivých regionech v roce 2007 

KRAJ Rozloha 
[km2] 

Počet 
obyvatel  

[tis.] 

Dráha 
[km] 

Hustota 
[km/km 2] 

Dálnice 
[km] 

Rychl. 
silnice 
[km] 

Hustota 
D + R 

[km/km 2] 
Hl.m.Praha 496 1 212,097 243 0,490 11 23 0,069 
Středočeský 11 015 1 201,827 1 277 0,116 195 131 0,030 
Jihočeský 10 057 633,264 952 0,095 16 0 0,002 
Plzeňský 7 561 561,074 709 0,094 109 0 0,014 
Karlovarský 3 315 307,449 493 0,149 0 15 0,005 
Ústecký 5 335 831,180 1 023 0,192 52 7 0,011 
Liberecký 3 163 433,948 553 0,175 0 22 0,007 
Královéhradecký 4 758 552,212 715 0,150 16 0 0,003 
Pardubický 4 519 511,400 541 0,120 8 0 0,002 
Vysočina 6 796 513,677 650 0,096 93 0 0,014 
Jihomoravský 7 196 1 140,534 800 0,111 135 29 0,023 
Olomoucký 5 267 641,791 600 0,114 8 89 0,018 
Zlínský 3 964 590,780 358 0,090 0 3 0,001 
Moravskoslezský 5 427 1 249,897 673 0,124 15 33 0,009 
CELKEM 78 869 5576,775 9 587 0,122                                       658         352 0,013 

Zdroj: [18] 
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Vzorec 2: Výpočet hustota dráhy v ČR (vlastní vzorec) 
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Vzorec 3: Výpočet hustoty silniční sítě (D + R) v ČR (vlastní vzorec) 
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Na základě hustoty dopravních sítí lze porovnat dostupnost jednotlivých regionů.   

Při porovnání silniční a železniční sítě jsem zjistila existující regionální rozdíly. Silniční 

dopravou je nejhůře vybavený kraj Zlínský, Karlovarský a Liberecký, které doposud 

nemají dálnice. Lze tedy říct, že nižší hustota silniční sítě je charakteristická                              

pro okresy nacházející se v periferních polohách ČR, zpravidla jde o oblasti vyznačující                   

se nižším stupněm urbanizace a vrchovinným horským terénem, případně okresy 

v pohraničí. Nejvýraznější koncentrace okresů s nadprůměrnou hustotou silniční sítě               

je typická pro střední a severní Čechy (s výjimkou hl. města Prahy).  

 

U železniční dopravy je na tom nejhůře kraj Liberecký, bez kvalitního železničního 

spojení meziregionálního i vnitrokrajského, kraj Karlovarský má nedostatečné spojení 

s Prahou. Nejhůře, co se hustoty železniční dopravy týče, je na tom kraj Jihočeský, 

Plzeňský, Zlínský a Vysočina, jejich hodnoty jsou pod průměrem 0,122 km na km2.  

 

Hustotou dopravní sítě se ČR řadí mezi vyspělé země a po vstupu do EU vzrostly 

investice do infrastruktury zejména díky možnostem čerpání finančních prostředků                    

ze strukturálních fondů. Jde především o investice cílené do budoucnosti, které nejsou 

předmětem současné spotřeby. Je to všeobecný nástroj, který není zaměřen ku prospěchu 

nebo k podpoře jen určitého odvětví, způsobuje pozitivní rozvoj celého dotčeného regionu.                                           
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Tabulka 6: Celkové investiční výdaje do dopravní infrastruktury 

Celkové inv. výdaje do dopravní 
infrastruktury [mil. K č] Druh infrastruktury  

2000 % 2007 % 
Železniční  13 200,3 50,8 17 002,5 27,5 
Silniční  10 988,0 42,3 41 460,6 67,1 
Vnitrozemní vodní cesty 402,2 1,5 389,7 0,6 
Letecká 992,8 3,8 2 137,0 3,5 
Potrubní 399,2 1,5 801,1 1,3 
CELKEM 25 982,5 100,0 61 790,9 100,0 

Zdroj: [18] 
 

Celkové investiční výdaje do dopravní infrastruktury vzrostly v porovnání s rokem 

2000 o 35 808,4 mil Kč. Změnil se i druh infrastruktury, do které byly výdaje investovány. 

V roce 2000 tvořily největší část (50,8 %) výdaje vložené do železniční infrastruktury,   

42,3 % do silniční infrastruktury. V roce 2007 bylo nejvíce investováno do silniční 

infrastruktury (67,1 %), do železniční pouhých 27,5 %. 

 

Důvodem pro výstavbu nové dopravní infrastruktury bylo zlepšení území, které přinese: 

• úspory času a provozních nákladů uživatelů dopravní cesty, odstranění úzkých míst, 

• nové socioekonomické činnosti díky snížení nákladů na přepravu                                       

z, do a přes oblasti, včetně stimulace rozvoje ekonomiky atraktivnějším území                 

pro návštěvníky a pro cestovní ruch. 

 

Kvalitní dopravní sít je podmínkou pro to, aby tranzitní doprava nebyla pro území 

ČR obtíží, ale naopak přínosem. Kvalitní dopravní infrastruktura je jedním z limitujících 

faktorů rozvoje národního hospodářství, a tím i regionálního rozvoje, neboť umožňuje 

mobilitu výrobních faktorů. Má mimořádný význam pro uspokojování potřeb a zájmů 

obyvatel, pro ekonomiku  a rozvoj regionů.  
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4 ENERGETICKÁ NÁRO ČNOST 
 

 

4.1    ZDROJE ENERGIE 

 

Jedním z největších environmentálních problémů na světě je velké množství 

spotřebované energie.S ekonomickým rozvojem vyspělých zemí světa se zvyšují nároky  

na spotřebu primárních energetických zdrojů a energie. Na Zemi nejsou jiné zásoby 

energie než ty, které vznikly působením přírodních procesů dávno před zrozením člověka.  

Jsou uloženy v podobě fosilních spalitelných materiálů, štěpných radioaktivních látek                

a vodíku vázaného ve vodě. Tyto zdroje energie mají název zdroje energie. 

 

4.1.1 NEOBNOVITELNÉ DRUHY ENERGIE 

 

Neobnovitelnými zdroji energie jsou fosilní paliva, jež jsou látky na bázi uhlíku                   

a vodíku vzniklé před miliony let v zemské kůře přetvořením organických látek. 

 

o Uhlí – patří mezi tuhá fosilní paliva, vznikající rozkladem rostlinných těl                           

bez přístupu kyslíku za stálého působení tlaku horních vrstev a zmenšováním  

objemu tlející masy. Představuje jednu z možností surovinové základny             

pro výrobu vodíku pro pohon vozidel. 

 

o Ropa – kapalné fosilní palivo, dnes nejdůležitější energetická surovina. Směsí frakcí 

z atmosférické a vakuové destilace ropy jsou klasická motorová paliva jako                 

je benzín, nafta, letecký petrolej. 

 

o Zemní plyn – plynné fosilní palivo, jehož základní složkou je uhlovodík metan. 

V dopravě představuje přechodový článek mezi konvenčními palivy               

a vodíkem. 

 

o Jaderná energie – jadernými reakcemi se přeměňuje část jaderné energie na teplo                   

a vniká jaderné palivo, např. v námořní dopravě u ponorek               

se využívá jaderný pohon. 
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4.1.1 OBNOVITELNÉ DRUHY ENERGIE 

 

Obnovitelné zdroje energie jsou zdroje, které jsou v podstatě nevyčerpatelné a stále 

se obnovující. Tyto zdroje jsou významné zejména při výrobě elektrické energie, kterou lze 

využít jako palivo pro elektromotory. Obnovitelné zdroje energie jsou v podmínkách ČR 

nefosilní přírodní zdroje energie, tj. energie vody, větru, slunečního záření, pevné biomasy 

a bioplynu, energie okolního prostředí, geotermální energie a energie kapalných biopaliv. 

 

o Sluneční energie – v dopravě lze využít aktivní přeměnu slunečního záření                         

na elektrickou energii pomocí fotovoltaického jevu, při kterém 

se v určité látce působením světla (fotonů) uvolňují elektrony. 

 

 

 

Obrázek 5: Využití sluneční energie                                                                       Zdroj: [41] 

 

o Energie větru – využívá se pomocí větrných turbín pro energetické účely.  

 

Obrázek 6: Typy větrných motorů                                                                     Zdroj: [41] 
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o Energie vody – lze ji využít na vodních tocích, v oceánech a mořích pro výrobu  

elektrické energie. 

 

o Biomasa – využívá se pro výrobu bioethanolu a metylesterů mastných kyselin 

řepkového oleje (MEŘO), jako perspektivních náhrad konvenčních paliv. 

4.2    ENERGETICKÁ NÁROČNOST DOPRAVY 
 
 

V ekonomickém smyslu je energetická náročnost dopravy obsažena v provozních 

nákladech a vstupuje tak do standardního vyhodnocení efektivity provozu. Dnešní světová 

spotřeba v sektoru dopravy dosahuje přibližně 40 % celkové spotřeby ropy. Počítá                        

se s nárůstem až k 90 % v roce 2050 z důvodu nárůstu světového počtu vozidel. 

 

 

Zdroj: [6] 

Obrázek 7: Předpokládaný vývoj spotřeby konvenčních motorových paliv v ČR 

 
Obrázek znázorňuje možný pokles prodeje motorových paliv na ropné bázi 

v důsledku jejich  částečné náhrady alternativními plynnými a kapalnými palivy. Zásoby 
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fosilních paliv jsou nesporně omezené a jejich spalováním vzniká nezanedbatelné množství 

CO2. Veškerá doprava celosvětově  spotřebovává téměř polovinu ropných paliv.  

 

Spotřeba energie v dopravě roste: 

- absolutně (v energetických jednotkách), 

- relativně (jako podíl na celkové spotřebě energie všemi sektory). 

 

ČR spotřebovává více paliv a energie na jednotku vytvořeného HDP i na 1 obyvatele 

než mnohé vyspělé země. Celková spotřeba energie v sektoru dopravy neustále roste, což 

je dáno především růstem přepravních objemů a výkonů IAD, silniční nákladní dopravy, 

při stagnaci silniční veřejné osobní dopravy, železniční a vodní dopravy.  

 

 

VÝVOJ HDP A PŘEPRAVNÍCH VÝKON Ů NÁKL. DOPRAVY
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Graf 5: Vývoj HDP a přepravních výkonů nákladní dopravy                                 Zdroj: [18] 

 

 
Energeticky nejefektivnějším prostředkem hromadné dopravy železnice. Technický 

vývoj silničních vozidel a letadel vede k tomu, že se tato přednost snižuje. Musí se snažit, 

aby si udržely toto vedoucí postavení.  
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ENERGETICKÁ NÁRO ČNOST DOPRAVY
 (1993 - 2005)
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Graf 6: Energetická náročnost dopravy                                                                 Zdroj: [18] 

 

Tabulka 7 zachycuje nepříznivý stav v dělbě přepravní práce ve prospěch silniční 

dopravy, včetně srovnání s některými státy EU. 

 

Tabulka 7: Přepravní výkony v ND a podíly jednotlivých druhů doprav (2003) 

 ČR Německo Rakousko Francie Polsko Slovensko 
Výkon [mld. tkm] 
Silnice 43,447 310,103 37,044 205,284 111,826 22,566 
Železnice 14,866 95,421 18,957 40,701 49,972 9,463 
Vnitr. vodní 0,063 64,096 1,753 8,905 0,327 0,088 
CELKEM 58,376 469,62 57,754 254,89 162,125 32,117 
Podíl [%] 
Silnice 74,43 66,03 64,14 80,54 68,98 70,26 
Železnice 25,47 20,32 32,82 15,97 30,82 29,46 
Vnitr. vodní 0,11 13,65 3,04 3,49 0,20 0,27 

Zdroj: [12] 
 

Nižší podíl vnitrozemské dopravy v ČR je dán zejména  geografickými podmínkami. 

Znemožňuje to tak zapojení tohoto druhu dopravy do přepravních řetězců.  Podobně jako 

v minulých letech se na celkové spotřebě energie nejvíce podílí silniční doprava  (61,1 %), 
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a to především IAD. Nejrychleji rostoucím dopravním modem je doprava letecká, která 

však na rozdíl od silniční dopravy roste sice rychlejším tempem, ale z podstatnější úrovně. 

Zdaleka nedosahuje stejných výkonů jako doprava silniční. 

 

Tabulka 8: Stupeň motorizace v ČR 

 ČR Německo Rakousko Francie Polsko Slovensko 
Podíl IAD [%] 76,5 86,1 77,5 86,2 78,9 70,6 
Index oskm/HDP* 98,0 96,3 91,4 94,9 92,1 73,1 
* rok 1995 = 100 %                                                                                                    Zdroj: [12] 
 

 

Tabulka 8 ukazuje vysoký stupeň motorizace v ČR. Podíl IAD na celkových 

výkonech v osobní dopravě a dále index přepravní náročnosti v osobní dopravě, získaný 

jako podíl celkových výkonů [oskm] v osobní dopravě a úrovně HDP pro jednotlivé státy 

v EU vztažené k cenové úrovni roku 1995.  

 

Tabulka 9: Spotřeba energie v dopravě 

DOPRAVA  SPOTŘEBA ENERGIE 
železniční silniční vnitr. vodní  letecká 

ΣΣΣΣ [%] 

Černé uhlí 18,1 1,9 0,0 0,0 0,03 
Koks 59,5 3,4 0,0 0,0 0,10 
Hnědé uhlí 106,4 8,9 0,0 0,0 0,19 
Letecký benzín 0,0 0,1 0,0 0,0 0,00 
Letecký petrolej 0,0 0,0 0,0 19 448,6 31,48 
Automob. benzíny 53,0 200,0 0,0 6,8 0,42 
Motorová nafta 3 883, 26 653,3 114,6 39,0 49,67 
Topné oleje 39,7 16,0 0,0 0,0 0,09 
Zemní plyn 702,7 655,7 0,0 36,4 2,26 
Ostatní plyn. deriváty 11,3 9,2 0,2 0,0 0,03 
Elektrická energie 4 988,1 2 484,0 0,9 0,2 12,10 
Ostatní formy energie 1 172,1 990,8 1,5 79,0 3,63 
ΣΣΣΣ 11 033,9 31 023,3 117,2 19 610,0 100,00 

    Zdroj: [18] 
 
 

S využitím pravděpodobnosti a statistiky jsem určila elementární charakteristiky 

růstu časové řady sledující spotřebu energie v dopravě v letech 2003 – 2007. 
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V železničních provozech se energie používá pro funkce: 

- trakce (vlakové přeprava a posunování, předtápění a vytápění vozidel hnacím 

vozidlem, atd.), 

- stacionární procesy (nádraží, administrativní budovy, atd.), 

- budovy, údržba a likvidace odpadu vozidel a infrastruktury. 

 
Tabulka 10: Růst časové řady sledující spotřebu energie v dopravě [36] 

Spotřeba 
energie  

Absolutní 
přírůstky  

Koeficienty 
růstu Rok yt 

[tis. t] [tis. t] [-] 
2003 y1 2 695 - - 
2004 y2 2 909 214 1,079 
2005 y3 3 333 424 1,146 
2006 y4 3 504 171 1,051 
2007 y5 3 666 162 1,046 

Zdroj: [18] 

Vzorec 4: Výpočet absolutního přírůstku ∆y [36] 
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Vzorec 5: Průměrný absolutní přírůstek ∆ [36] 
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Vzorec 6: Výpočet koeficientu růstu ky [36] 
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Vzorec 7: Výpočet průměrného koeficientu růstu k [36] 
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Zjistila jsem, že v letech 2003 – 2007 činil průměrný absolutní přírůstek energie 

242,750 tis. tun a průměrný koeficient růstu energie 1,081. 

 

Železnice může na rozdíl od automobilové nebo letecké dopravy využít i elektrickou 

trakci, založenou na trakčním a stále dostupném uhlí nebo jaderné energii, či velmi 

ekologické vodní energii. 

 

 
Zdroj: [2]                                                                                                         

Obrázek 8: Energetický řetězec spotřeby  primární energie u elektrické trakce                     

 

Energie využívaná pro trakci z hlediska jejího získávání a konvenze až na hnací 

vozidlo lze rozdělit na: 

• primární energie – chemická energie, která je : 

- neobnovitelná -  surová ropa, zemní plyn, černé uhlí, atd. 
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- obnovitelná energetická média - dřevo, vodní elektrárny, sluneční záření, atd. 

• sekundární energie – primární energie po zpracování a/nebo konverzi, tj. topný olej, 

elektřina z generátorů, uhlí atd. 

• finální energie – média sekundární energie, která jsou k dispozici pro spotřebitele,             

tj. olej v nádrži, benzín či nafta v nádrži atd. 

 

Pomocí regresivní funkce jsem vystihla závislost spotřeby el. energie [kWh]           

při vozbě vlaků na trati Bohumín – Přerov, na hmotnosti  vlaku [t] a určila jsem index 

korelace.  

 

Jedná se o lokomotivu 163, zátěž R pro: 

- 6 zastávek (B6),  

- 4 zastávky (B4), 

- 4 zastávky s větším využitím výběhu (B4v). 

 

Tabulka 11: Závislost spotřeby el. energie při vozbě vlaků 

x [t] 40 80 120 160 200 240 280 320 360 
yi pro B6 [kWh] 400 480 580 640 700 820 900 1 000 1 200 
yi pro B4 [kWh] 380 450 500 600 700 760 840 900 1 000 
yi pro B4v [kWh]  340 400 450 500 600 650 700 800 850 

Zdroj.:[38] 
 
Tabulka 12: Výpočty pro lokomotivu 163 se zátěží 6 zastávek 

 
 

P.Č. X i [t] Y i [kWh] X i
2 

 [t] Y i
2 [kWh] X i.Yi [t.kWh] 

1 40 400 1 600 160 000 16 000 
2 80 480 6 400 202 500 36 000 
3 120 580 14 400 302 500 66 000 
4 160 640 25 600 409 600 102 400 
5 200 700 40 000 490 000 140 000 
6 240 820 57 600 640 000 192 000 
7 280 900 78 400 810 000 252 000 
8 320 1 000 102 400 1 000 000 320 000 
9 360 1 200 129 600 1 440 000 432 000 

Σ 1 800 6 640 456 000 5 454 600 1 556 400 
      
xi (B6) 200 737,778 50 666,667 606 066,667 172 933,333 
      
xi (B4) 200 587,778 50 666,667 373 677,778 134 844,444 
xi (B4v) 200 681,111 50 666,667 504 455,556 156 977,778 
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X, Y – náhodná veličina 
 

Vzorec 8: Výpočet střední hodnoty20 [36]: 
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N – počet náhodných veličin 
 
 

S využitím funkce linregrese v programu Excel jsem získala regresivní přímku, 

rovnici regrese i hodnotu spolehlivosti pro všechny 3 zátěže. 

 
 

SPOTŘEBA EL. ENERGIE PŘI VOZB Ě RYCHLÍK Ů 
NA TRATI BOHUMÍN - P ŘEROV, LOKOMOTIVA 163

y = 2,3792x + 261,94
R2 = 0,9778
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20 STŘEDNÍ HODNOTA – je parametr rozdělení náhodné veličiny, který je definován jako vážený průměr 

daného rozdělení 
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Graf 7: Regresivní přímka závislosti el. energie na hmotnosti vlaku při vozbě vlaků 

 
 
Vzorec 9: Výpočet rozptylu21 [36] 

 

Prvý: 
2

0,1
2
1

2
0,10,20,2

2 1
mx

N
mmn

i
x −⋅=−== ∑σ   

 

• Pro B6: 667,66610200000456
9

1 22 =−⋅=xσ  [t] 

 

Druhý: 
2

1,0
2
1

2
1,02,02,0

2 1
my

N
mmn

i
y −⋅=−== ∑σ   

 

• Pro B6: 289,75061778,7376004545
9

1 22 =−⋅=yσ  [kWh] 

 

 

Vzorec 10: Výpočet směrodatné odchylky 22 [36] 

 

Prvá: 280,103667,66610 ==xσ  [kWh] 

Druhá: 500,248289,75061 ==yσ  [kWh] 

 
 

Vzorec 11: Výpočet kovariance23 [36] 
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Vzorec 12: Výpočet koeficientu korelace [36] 

yx

YXC
YX
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⋅
= ),(

),(  Podmínka: <-1,1> 

 

                                                 
21 ROZPTYL - je druhý centrální moment náhodné veličiny 
22 SMĚRODATNÁ ODCHYLKA – měří rozptýlenost kolem průměru 
23 KOVARIANCE – je střední hodnota součinu odchylek obou náhodných veličin X, Y od jejich středních 

hodnot. Poskytuje informaci o intenzitě vztahu mezi 2 veličinami. 
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• Pro B6: 989,0
500,248280,103

733,37725
),( =

⋅
=YXρ  [t/kWh] 

 

Tabulka 13: Výsledné výpočty  

 B6 B4 B4v 
σx

2 10 666,667 10 666,667 10 666,667 
σy

2 61 750,617 40 543,210 28 195,062 
σx 103,280 103,280 103,280 
σy 248,500 201,353 167,914 
C(X,Y) 25 377,733 20 755,556 17 288,889 
ς(X,Y) 0,989 0,998 0,997 
 
 

ZÁVĚR: Z grafu je patrné, že nižší spotřebu el. energie v závislosti na hmotnosti vozidla 

při vozbě vlaků na trati Bohumín – Přerov má lokomotiva 163 se 4 zastávkami            

a s větším využitím výběhu (B4v). Koeficient korelace je u B6 = 0,989,                       

B4 = 0,998 a u B4v = 0,997, platí tedy podmínka, že koeficient korelace nabývá 

hodnot z intervalu <-1,1>. 
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5 VYHODNOCENÍ EMISÍ A NEHODOVOSTI  
 
 
5.1   VÝVOJ EMISÍ  

 
 

K nejzávažnějším problémům životního prostředí ČR patří znečištění ovzduší. 

Příčinou emisí škodlivin z motorů vozidel do volného ovzduší je spalování pohonných 

hmot. Ačkoli výfukové plyny představují směsi skládající se z více než 100 látek, limitují 

předpisy pro výfukové emise pouze CO, NOx, Σ uhlovodíků a PM. O složení                         

i množství výfukových emisí rozhodují nejen typ spalovacího motoru a technický stav 

vozidla, ale také druh a kvalita pohonných hmot. V posledních letech je vývoj jakosti paliv 

výrazně ovlivňován požadavky na zlepšení kvality ovzduší.  

 

Mezi základní vstupní data pro posuzování, monitorování a řízení kvality ovzduší 

patří emisní faktory, které se používají pro zpracování emisních inventur a projekci, 

hodnocení plnění stropů. Dalším nezbytným nástrojem pro posuzování a řízení kvality 

ovzduší jsou výpočty emisí z dopravy. Pro výpočty celkové roční hmotnosti látek 

emitovaných dopravou v celé ČR a jednotlivých krajích se používá „Metodika stanovení 

emisních látek znečišťujících ovzduší z dopravy“. Zahrnuje pouze emise vzniklé přímo při 

provozu dopravních prostředků. 

 
 

 

Obrázek 9: Schématické zobrazení metodiky                                                        Zdroj: [26] 
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Metodika rozděluje dopravní prostředky do celkem 23 kategorií a umožňuje 

kalkulaci emisí jakýchkoliv polutantů24. Je vhodná především pro stanovení emisí                  

na celostátní úrovni a jejich prognóz v časovém horizontu. Metodiku lze chápat jako 

ukončenou v oblasti výpočtových postupů, ale nikoli v oblasti přesnosti vstupních dat.              

To se týká zejména emisních faktorů, které jsou velmi nehomogenní. Důvodem je několik 

zdrojů, které se od sebe navzájem značně liší. 

 
Z limitovaných anorganických sloučenin se do ovzduší dostávají především NOx, CO 

a SO2. Další sloučeniny, které jsou emitovány z dopravy a přispívají ke skleníkovému 

efektu jsou CO2, N2O a CH4. Vzhledem k zastavení prodeje olovnatých benzínů                      

k 1. 1. 2001, lze vliv silniční dopravy na množství emisí Pb považovat za bezvýznamný. 

 

Tabulka 14: Celkové emise z dopravy v roce 2007 

CELKOVÉ EMISE Z DOPRAVY [tis. t] 
CO2 CO NOx N2O VOC CH4 SO2 částice Pb 

19 333,0 202,7 93,2 2,7 40,2 1,8 0,7 6,4 0,0 
Zdroj: [18] 

 
Na celkových emisích v ČR se výrazněji podílí především emisemi CO, NOx                      

a VOC. Jejich rostoucí podíly z dopravy jsou způsobeny především poklesem hodnot 

celkových emisí uvedených polutantů. Naopak vzrůstající hodnoty podílu emisí CO2 

odpovídají nárůstu spotřeby energie v dopravě, především v silniční nákladní a IAD.  

 
V časovém vývoji produkce emisí z automobilové dopravy se projevují 2 proti sobě 

působící soubory faktorů: 

- postupně narůstají intenzity automobilové dopravy na komunikační síti, 

- souběžně probíhá obměna vozového parku, tj. postupné odstavování nejstarších 

vozidel a jejich nahrazování automobily novými. 

 

Tyto dva faktory pak souběžně a protichůdně ovlivňují výslednou produkci emisí 

v konkrétním roce a na konkrétní komunikaci. V některých letech ovšem převládá nárůst 

intenzit pozitivním vlivem obměny vozidel. Často lze zaznamenat i vliv opačný, kdy vliv 

obměny vozového parku umožní tento růst eliminovat či převážit. 

 

                                                 
24 POLUTANT – škodlivina znečišťující složky ŽP 
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V letecké dopravě se  vychází ze zastoupení 9 fází letu, jako je start, rozjezd, vzlet, 

stoupání, vlastní let v letové hladině x, sestup, přistání, dojezd a pozemní operace. 

 

5.1.1   OXID UHLIČITÝ  

 

CO2 vzniká při spalování paliv obsahující uhlík a je běžnou součástí atmosféry. 

Působením vlivu člověka se jeho koncentrace v atmosféře rychle zvyšuje, zejména 

spalováním fosilních paliv. Při spalování paliva vzduchem dochází ke sloučení 1 molekuly 

uhlíku obsaženého v palivu se 2 molekulami kyslíku za vzniku oxidu uhličitého. Proto                 

je hmotnost vznikajícího skleníkového plynu přibližně 3x větší než původní hmotnost 

paliva. 

 

Neustálý růst vykazují emise skleníkových plynů CO2 , kde novější vozidla vykazují 

vyšší naměřené hodnoty než starší typy. Vzhledem ke spotřebě pohonných hmot, která rok 

od roku roste i  přesto, že jsou na trh dodávána vozidla s nižší spotřebou, je trend růstu CO2 

jednoznačný.  

 

VÝVOJ EMISÍ CO 2 Z DOPRAVY A PŘEPRAVNÍCH VÝKON Ů
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Graf 8: Vývoj emisí CO2 z dopravy a přepravních výkonů                                     Zdroj: [18] 
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Největší množství emisí CO2 vyprodukuje osobní doprava, především silniční 

doprava (IAD tvoří 52,3 %)  a silniční nákladní doprava 29,6 %.  

 

Podíl emisí CO2 neustále narůstá, jak znázorňuje tabulka 15. Průměrný absolutní 

přírůstek CO2  v letech 2000 až 2007 v dopravě činil 1 415,2 tis. tun emisí CO2 a průměrný 

koeficient růstu je 1,099. Nejvyššího průměrného absolutního nárůstku dosáhla IAD 

doprava s 580,0 tis. t vyprodukovaných emisí CO2, nejméně železniční doprava                          

– motorová trakce, která jako jediná dosáhla úbytku o 13,8 tis. tun. 

 

Tabulka 15: Vývoj emisí CO2 za jednotl. druhy dopravy [tis. t] v období 2000 – 2007 

DRUH DOPRAVY ∆∆∆∆ [tis. t] k [-] 

Silniční nákladní doprava 556,4 1,149 

Individuální aut. doprava 580,0 1,073 

Sil. veřejná osobní doprava 196,8 1,140 

Žel. doprava – motorová trakce -13,8 0,954 

Vodní doprava 1,2 1,109 

Letecká doprava 95,6 1,128 

Doprava celkem 1 415,2 1,099 

                                                                                         Zdroj: [18] 

5.1.2 OXID UHELNATÝ 

 

Jednou z nejrozšířenějších látek znečišťující ovzduší je oxid uhelnatý, vznikající 

nedokonalým spalováním uhlíkatých materiálů. Jedná se o bezbarvý plyn bez zápachu, 

toxický. Může způsobovat zvýšení koncentrace troposférického ozónu25 a metanu tím, že 

napomáhá přeměně NO na NO2, což je základní krok ke vzniku ozónu. 

 

Rozhodujícím faktorem ovlivňujícím výšku emisí CO je příprava, distribuce                       

a bohatost směsi. Obvyklé množství CO ve výfukových plynech zážehového motoru                   

(bez katalyzátoru): 

- při volnoběhu 12 %, 

- při zrychlování 8 %, 

- při brzdění 3 – 5 %. 

                                                 
25 TROPOSFÉRICKÝ OZÓN – ozón obsažený v troposféře, přibližně 10 % z celkového množství ozónu   

v atmosféře. 
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Tabulka 16: Vývoj emisí CO za jednotlivé druhy dopravy [t] v období 2000 – 2007 

DRUH DOPRAVY ∆∆∆∆ [t] k [-] 

Individuální aut. doprava -17 868,0 0,876 
Silniční nákladní doprava  1 434,8 1,020 
Sil. veřejná osobní doprava 1 287,4 1,098 
Žel. doprava – motorová trakce -86,8 0,954 
Vodní doprava 7,8 1,098 
Letecká doprava 91,2 1,155 
Doprava celkem -15 133,6 0,939 

Zdroj: [18]                                                                                  

 

Na produkcích CO se podílí především IAD (45,9 %) a silniční nákladní doprava 

(43,8 %). Snižování emisí CO u IAD má za následek zvyšující se převaha vozidel 

vybavených katalyzátory. Zřejmý trvalý nárůst je u letecké dopravy, v souvislosti                       

se zvyšováním přepravních výkonů. V městském ovzduší se koncentrace CO mění 

s hustotou provozu benzinových motorových vozidel a ve většině měst se doby výskytu 

nejvyšších koncentrací CO kryjí s ranní a odpolední dopravní špičkou.  

 

5.1.3 OXIDY DUSÍKU 

 

NOx spolu s uhlovodíky mohou v atmosféře reagovat za vzniku ozónu a jiných 

vysoce toxických polutantů. Představují druhý nejzávažnější zdroj kyselých dešťů vedle 

oxidu siřičitého. Značné množství nežádoucích škodlivých efektů na zdraví populace                  

a životní prostředí způsobují NOx emitované z automobilových motorů. Nacházejí                     

se v emisích ze zážehových i vznětových motorů. Jejich vznik způsobují vysoké teploty               

ve spalovacím prostoru, za nichž dochází k oxidaci vzdušného dusíku.  

 

Tabulka 17: Vývoj emisí NOx za jednotlivé druhy dopravy [t] v období 2000 – 2007 

DRUH DOPRAVY ∆∆∆∆ [t] k [-] 

Individuální aut. doprava - 4655,8 0,851 
Sil. veřejná osobní doprava 1 461,2 1,122 
Silniční nákladní doprava 2 260,4 1,056 
Žel. doprava – motorová trakce -149,2 0,954 
Vodní doprava 13,4 1,098 
Letecká doprava 351,0 1,128 
Doprava celkem -719,0 0,993 

                                                                                          Zdroj: [18] 
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Na produkci emisí NOx z dopravy se nejvíce podílí silniční nákladní doprava                  

(54,3 %), IAD (19,6 %) a silniční veřejná osobní doprava (18,5 %). Silniční nákladní 

doprava zaznamenává neustálý nárůst emisí, který je způsoben zvyšováním přepravních 

úkonů. Především zvyšující se podíl vozidel vybavených katalyzátory má vliv na snižující 

se produkci emisí NOx od roku 2000.  

 

5.1.4 TĚKAVÉ ORGANICKÉ LÁTKY 

 

VOC spolu s NOx přispívají k tvorbě přízemního ozonu. Do ovzduší se VOC 

dostávají zejména používáním barev a rozpouštědel, spalováním pohonných hmot. 

Prokazatelně mají negativní vliv emisí látek na kvalitu ovzduší a ŽP s důsledky na lidské 

zdraví a biosféru Spolu s emisemi NOx se řadí mezi stále přísněji regulované a omezené 

znečišťující látky. 

 

Tabulka 18: Vývoj emisí VOC za jednotlivé druhy dopravy [t] v období 2000 – 2007 

DRUH DOPRAVY ∆∆∆∆ [t] k [-] 

Individuální aut. doprava - 4 432,2 0,834 
Sil. veřejná osobní doprava 257,4 1,111 
Silniční nákladní doprava 785,8 1,047 
Žel. doprava – motorová trakce - 20,6 0,954 
Vodní doprava 2,0 1,103 
Letecká doprava 51,0 1,135 
Doprava celkem - 3 356,6 0,933 

                                                                                          Zdroj: [18] 

 

Oproti roku 2000 zaznamenal vývoj emisí VOC pokles o 16 783 tun. Nejvíce                    

se na produkci emisí VOC podílí silniční nákladní doprava (53,3 %) a IAD (36,0 %),                 

u které došlo ke snížení o 16,6 %. Naopak u silniční nákladní dopravy je zaznamenán 

neustálý nárůst v celé časové řadě. 

 

5.1.5 PRACHOVÉ ČÁSTICE 

 

Prachové částice jsou drobné pevné či kapalné částice rozptýlené ve vzduchu, které 

jsou tak malé, že mohou být unášeny vzduchem. Významným zdrojem prachových částic 

jsou automobily s dieselovými motory, které nemají katalyzátor a jejich výfukové plyny 

obsahují množství malých prachových částic vznikajících nedokonalým spalováním nafty. 
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Vývoj nových dieselových motorů značně redukuje množství sazí. Z hlediska působení              

se rozlišují různé frakce prachových částic v závislosti na velikost menší než určitý počet 

mikrometrů PM10, PM2,5 a PM 1,0. 

 

Polétavost prachu nebezpečného pro zdraví člověka závisí na zdroji a složení prachu: 

- částice větší jak 10 µm se zachytí na nosní sliznici, 

- menší částice PM10 se usazují na průduškách, 

- nejnebezpečnější částice PM2,5 a PM1,0 mohou putovat až do plicních sklípků. 

 

Tabulka 19: Vývoj emisí PM za jednotlivé druhy dopravy [t] v období 2000 – 2007 

DRUH DOPRAVY ∆∆∆∆ [t] k [-] 

Individuální aut. doprava 12,6 1,016 
Sil. veřejná osobní doprava 125,0 1,097 
Silniční nákladní doprava 118,8 1,040 
Žel. doprava – motorová trakce -11,4 0,955 
Vodní doprava 1,0 1,108 
Doprava celkem 246,0 1,045 

                                                                                          Zdroj: [18] 

 

Největší část (54,8 %) zaujímají emise PM ze silniční nákladní dopravy. Kromě 

železniční  dopravy – motorové trakce, která zaznamenala mírný pokles, vykazují                      

i ostatní druhy dopravy nárůst těchto emisí. 

 

5.1.6 VYHODNOCENÍ VÝVOJE EMISÍ 

 

Největší podíl na znečištění ovzduší dopravou náleží dopravě silniční, zejména IAD 

a silniční nákladní dopravě. To je spojeno s prudce se zvyšujícím množstvím osobních             

i nákladních vozidel, jejichž výroba a provoz jsou spojené se zátěží ŽP. Z hlediska 

udržitelnosti je pak velkým problémem zvýšené využívání osobních automobilů na úkor 

veřejné dopravy, zvyšuje se také silniční nákladní přeprava na úkor železniční dopravy. 

Pozitivní ovšem je, že probíhá rychlejší obměna osobních i nákladních vozidel ve prospěch 

těch, která splňují přísnější emisní předpisy EURO, což se pozitivně projevuje na snížení 

produkcí emisí z dopravy. Rovněž také přibývá vozidel na alternativními pohony. Dalším 

významným faktorem mající přímý vliv na zvyšování znečištění ovzduší je vlastnictví 
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automobilů. Čím více obyvatel vlastní automobil, tím více jej používá k přemisťování,                  

a tím více narůstá znečištění ovzduší. 

 

 

5.2 VYHODNOCENÍ  NEHODOVOSTI  

 

Dopravní nehodovost je závažný problém, který ohrožuje udržitelnost V dopravě 

týdně zemřou desítky lidí a další stovky jsou zraněny.  

 

Tabulka 20: Nehody v dopravě v roce 2007 

DOPRAVA Počet nehod Počet usmrcených 
osob 

Počet zraněných 
osob 

Železniční 115 25 157 
Silniční 23 060 1 222*) 29 243 
Vnitrozemská vodní 19 0 1 
Všeobecné letectví 31 22 0 
CELKEM 23 225 1 269 3 081 

*) Počet usmrcených do 30 dní od data nehody                                                                   Zdroj: [18] 

 

Při bližším pohledu na rozložení nehodovosti podle druhu dopravy nelze 

přehlédnout, že drtivá většina všech nehod (99,3 %) připadá na dopravu silniční. 

 

5.2.1    NEHODY V SILNIČNÍ DOPRAVĚ 

 

„Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například 

havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž 

dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti 

s provozem vozidla v pohybu.“26 

 

Tento stav je způsoben několika faktory: 

- nárůst dopravního výkonu,  

- špatný stav silnic (nízké investice do tohoto sektoru), 

- nízká kázeň řidičů, 

- špatný technický stav vozidel. 

                                                 
26 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění 
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Nejznačnější ekonomické ztráty jsou v případě nehody, při níž zemřel člověk. 

Ekonomické ztráty klesají při nehodách s následkem těžkého zranění, dále lehkého zranění 

a nejnižší ztráty jsou při nehodě jen s hmotnou škodou. 

 

Na území ČR bylo při silničních dopravních nehodách usmrceno od roku 1982                     

do 2009 podle policejních statistik 34 478 osob. Během tohoto období došlo k 3 950 404 

dopravním nehodám, z toho bylo 669 614 nehod, při nichž došlo ke zranění nebo usmrcení 

do 30 dní od data nehody. Dopravní nehodovost, jejíž růst v 80. letech odpovídal zhruba 

růstu dopravního výkonu, se od roku 1990 nepříznivě vyvíjí. Počet dopravních nehod       

v 90. letech roste podstatně rychleji než dopravní výkon, což lze přičítat především 

občasnému poklesu kázně řidičů. Počet nehod v roce 2008 převyšoval rok 1982 o 149,2 %. 

Prudké zvyšování nehodovosti, vyvolané rychlým nárůstem úrovně motorizace, nových 

ekonomických a jiných společenských aktivit vyvrcholilo v roce 1999, kdy došlo 

k 225 690 dopravním nehodám. V období posledních 27 let byl nejhorší rok 1994, kdy 

bylo dosaženo nejvyššího počtu usmrcených, tj. 1637 osob, se situace postupně zlepšuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 9: Vývoj počtu nehod a jejich následků v letech 1982 – 2008                       Zdroj: [31] 
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Porovnám-li počet nehod od roku 1990, je loňský rok šestý nejnižší, a co se počtu 

usmrcených osob týče je 2. nejnižší, po roce 2006, kdy bylo při nehodách usmrceno 956 

osob. Nejvíce usmrcených osob bylo v roce 1994, tj. o 481 osob více než v loňském roce. 

Rok 2008 zaznamenal nejnižší počet těžce zraněných osob. 

 

V roce 2008 byl příznivý vývoj následků nehod, neboť zaznamenal pokles počtu 

usmrcených (o 11,7 %) i zraněných (těžce o 3,8 % a lehce o 2,4 %) a nižší je i počet nehod 

o12,2 % a odhad hmotné škody (o 8,6 %). Nárůst oproti roku 2007 zaznamenal pouze 

v únoru, a to o 206 nehod. V tomto měsíci  a v měsíci listopad došlo oproti roku 2007                  

k nárůstu usmrcených osob. 

 

POROVNÁNÍ M ĚSÍCŮ 
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Graf 10: Porovnání měsíců roku 2008 oproti roku 2007                                       Zdroj: [31] 

 

Nejhorším dnem letošního roku bylo pondělí 5. ledna 2009, kdy došlo k 383 

nehodám. Nejtragičtější ovšem byla neděle 17. května, kdy při nehodách zahynulo 9 sob.  

 

I přes klesající počet mrtvých a zraněných je i nadále nutné hledat nápravu 

neukázněných řidičů a dalších účastníků silničního provozu především                                        



  48 

ve zpřísnění pravidel provozu na pozemních komunikacích a přísnějším postihu řidičů                    

za porušení dopravních pravidel. Nejhorší ukazatel je u motocyklů, kde na 1 000 nehod 

připadá 38 usmrcených osob. Průměrná hodnota tohoto ukazatele v ČR  v roce 2008 

představovala 6,19 usmrcených osob připadajících na 1 000 nehod. 

 

ZÁVAŽNOST NEHOD U VYBRANÝCH DRUH Ů VOZIDEL
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0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

m
al

ý
m

ot
oc

yk
l

m
ot

oc
yk

l

os
ob

ní
au

to
m

ob
il

ná
kl

ad
ní

au
to

m
ob

il

au
to

bu
s

tr
ak

to
r

jíz
dn

í
ko

lo

Druh vozidla

Z
áv

až
no

st
 n

eh
od

2006 2007 2008
 

 
Graf 11: Závažnost nehod u vybraných druhů vozidel (2006 – 2008)                    Zdroj: [31] 

 

 
Oproti stejnému období loňského roku je počet nehod i počet usmrcených osob nižší  

ve všech kategoriích hlavních příčin. Hlavní příčinou nehod je stále nesprávný způsob 

jízdy, na který připadá 56 % z nehod motorových vozidel a další hlavní důvod je 

nepřiměřená rychlost, která má za následek téměř polovinu z usmrcených osob. Předpisy 

týkající se rychlosti v obci, mimo obce a na dálnicích jsou shodné  se zeměmi EU. Problém 

tedy není v předpisech, ale v neukázněnosti řidičů, kteří by měli být motivováni vysokými 

pokutami, častějším měřením rychlosti apod. 
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POROVNÁNÍ M ĚSÍCŮ LEDEN - ČERVENEC
 Rozdíl roku 2009 oproti roku 2008
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Graf 12: Porovnání měsíců leden – červenec                                                        Zdroj: [31] 

 

 
Co se týká alkoholu za volantem, ten se podílí téměř na každé čtvrté dopravní 

nehodě. V ČR společně se Slovenskem a Maďarskem je naprostý zákaz alkoholu                     

za volantem. Především pocit mladých  řidičů nebývá příliš silný, tak usednutí za volant 

pod vlivem alkoholu či drog je bráno z jejich pohledu na lehkou váhu. Snaží se vytáhnout 

před vrstevníky a často neodhadnou svoje schopnosti, či schopnosti vozidla. Velmi 

nebezpeční jsou také řidiči kamionů, kteří vlivem únavy čas od času způsobí dopravní 

nehodu, jejíž následky jsou často bohužel úměrné velikosti vozidla. 

 

 
5.2.2    NEHODY V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ 

 

Zákon o drahách č. 266/1994 Sb. označuje mimořádnou událostí v drážní dopravě 

závažnou nehodu, nehodu nebo ohrožení v drážní dopravě, které ohrožují nebo narušují 

bezpečnost, pravidelnost a plynulost provozování drážní dopravy, bezpečnost osob                        

a bezpečnou funkci staveb a zařízení nebo ohrožují životní prostředí. 
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Mimořádné události jsou sdružovány do celků dle stejných nebo podobných 

nehodových dějů: 

- srážka vlaku s vlakem a srážka vlaku s drážním vozidlem, 

- vykolejení vozidel za jízdy vlaku, 

- vykolejení při posunu, 

- střetnutí drážního vozidla se silničním vozidlem na železničním přejezdu, včetně 

střetnutí s osobou, 

- ohrožení bezpečnosti železniční dopravou, 

- počet usmrcených osob při mimořádných událostech, 

- počet zraněných osob při mimořádných událostech, 

- celkové škody vzniklé při mimořádných událostech. 

 

VÝVOJ PŘEPRAVNÍCH VÝKON Ů ŽELEZNI ČNÍ DOPRAVY                  
A POČTU USMRCENÝCH A ZRAN ĚNÝCH OSOB

0

50

100

150

200

250

300

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Rok

P
oč

et
 o

so
b

0

2 000

4 000

6 000

8 000

P
ře

pr
av

ní
 v

ýk
on

 
[m

il.
 o

sk
m

]

Počet usmrcených osob Počet zraněných osob Přepravní výkon celkem
 

Zdroj: [18] 

Graf 13: Vývoj přep. výkonů železniční dopravy a počtu usmrcených a zraněných osob 

 
Z analýzy příčin mimořádných událostí vyplývá, že nejvýznamnějším faktorem 

ovlivňujícím bezpečnost a spolehlivost provozování dráhy a drážní dopravy je lidský 

činitel.  
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K mimořádným událostem na drahách nejčastěji dochází na železničních přejezdech. 

Zejména na přejezdech, které jsou zabezpečeny světelným zabezpečovacím zařízením    

bez závor (silná intenzita automobilové dopravy) a na přejezdech zabezpečenými pouze 

výstražnými kříži. Nejméně na přejezdech zabezpečených mechanickým přejezdovým 

zabezpečovacím zařízením a světelným zabezpečovacím zařízením se závorami. 

 

5.2.3 NEHODY V  LETECKÉ DOPRAVĚ 

 

„Letecká nehoda je událost spojená s provozem letadla, ke které došlo od okamžiku 

nastoupení kterékoliv osoby do letadla za účelem letu do okamžiku vystoupení kterékoliv 

osoby, pokud: 

• došlo ke smrtelnému nebo těžkému zranění kterékoliv osoby za vymezených 

okolností, nebo 

• došlo ke zničení nebo poškození letadla některým z vymezených způsobů, nebo 

• letadlo je nezvěstné nebo na nepřístupném místě.“ 27 

 

Pád letadla představuje nejtypičtější a zároveň nejtragičtější leteckou nehodu.  Jinou 

událostí spojenou s provozem letadla je incident, který může ovlivnit bezpečnost leteckého 

provozu. Dojde-li téměř k letecké nehodě, pokud tomu okolnosti nasvědčují, jedná                  

se o vážný incident.  

 

Nejčastěji bývá letecká nehoda způsobena srážkou letadla s terénem, nebo jiným 

objektem na zemi nebo ve vzduchu, např. při pádu nebo nezdařeném přistání letadla                    

a mívají obvykle tragické následky. Nejčastější příčinou z pohledu statistiky bývá chyba 

pilotáže.  

 

V ČR se vyšetřováním příčin nehod a incidentů zabývá ÚZPLN sídlící v Praze, který 

shromažďuje a analyzuje informace o leteckých nehodách, vypracovává závěry, včetně 

jejich příčin a snaží se navrhnout doporučení, které by předcházeli leteckým nehodám. 

Příslušná vyšetření a zjištění  se shrnují v Závěrečné zprávě. 

 

                                                 
27 Zákon č. 49 / 2000 Sb., o civilním letectví v platném znění 
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V dopravním letectví nedošlo v letech 2000 – 2007 k žádné nehodě, pouze 

k nehodám ve všeobecném letectví, kdy nejvíce nehod bylo v roce 2003, nejméně bylo 

v roce 2004, a to o 21 nehod. 

 

 

5.2.4  NEHODY VE VODNÍ DOPRAVĚ 

 

„Nehoda na vodní cestě je událost, k níž došlo v provozu na vodní cestě nebo 

v příčinné souvislosti s ním a která má za následek poškození nebo zničení plavidla, 

poškození nebo znehodnocení přepravovaného nákladu, pokud tyto následky nevyplynuly 

z povahy samotného nákladu, poškození vodní cesty nebo stavby na ní, újmy na zdraví 

nebo smrt účastníků provozu na vodní cestě.“ 28 

 

Příčinou nehod ve vodní dopravě může být například srážka lodí, náraz na dno nebo                     

na pevninu, technická závada nebo špatná konstrukce plavidla. Nehody řeší Státní plavební 

správa, jíž jsou účastníci povinni  nehodu nahlásit. 

 

Potopení plavidla bývá nejtragičtější nehodou ve vodní dopravě, zejména jde-li                 

o námořní plavbu, jež může být způsobena: 

- srážkou plavidel,  

- špatnou konstrukcí nebo technickou závadou plavidla, 

- nárazem na dno nebo na pevninu,  

- vlnobitím či povětrnostními vlivy, 

- špatným řízením plavidla apod. 

 

Při porovnání těchto dvou druhů doprav v letech 1995 až 2007 je počet usmrcených 

osob 41 v letecké dopravě, tj. o 32 osob více než ve vodní dopravě. Nejvíce usmrcených 

osob bylo v roce 1997.  

 

 

 

 

                                                 
28 Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě v platném znění 
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Tabulka 21: Vývoj počtu usmrcených a zraněných osob při nehodách v letecké a vodní  

dopravě (1995 – 2007) 

LETECTVÍ VODNÍ DOPRAVA 

ROK  
Usmrcení 

 
Zranění 

Počet 
nehod 

 
Usmrcení 

 
Zranění 

Počet 
nehod 

1995 5 1 40 2 1 32 
1996 3 3 43 0 0 12 
1997 10 4 40 0 0 27 
1998 1 1 25 0 0 16 
1999 0 1 33 0 0 17 
2000 0 1 28 2 2 19 
2001 2 0 23 1 0 15 
2002 2 4 27 0 2 14 
2003 8 4 38 0 1 23 
2004 2 2 17 2  1 24 
2005 5 0 25 2 3 23 
2006 1 0 36 0 2 19 
2007 2 0 31 0 1 19 

Σ 41 21 406 9 13 206 
ø 3,2 1,6 31,2 0,7 1,0 20,0 

Zdroj: [18] 

 

 

5. 2. 5      VYHODNOCENÍ NEHODOVOSTI 

 

Při porovnání jednotlivých druhů doprav má nejvyšší nehodovost doprava silniční, 

která v roce 2007 činila 99,9 % celkové nehodovosti v dopravě. Následuje železniční 

doprava (0,07 %), letecká ( 0,02 %) a nejmenší nehodovost má vodní doprava (0,01 %). 

V ČR se i nadále nedaří pozvednou standardy bezpečnosti silniční dopravy na úroveň 

běžnou v EU. 
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6   SNIŽOVÁNÍ EMISÍ  
 
 

Doprava se v posledních letech stala významným faktorem ovlivňující ŽP. 

Nejzávažnějším problémem je kontaminace ovzduší emisemi, zejména ve velkých městech 

s vysokou hustotou automobilové dopravy. Stále se zvyšující počet osobních vozidel                   

a jejich využívání, na kratší vzdálenosti, vede především v městských oblastech k tvorbě 

kongescí29 a přispívá výraznou měrou ke znečištění ovzduší. Je nutné hledat cesty, jak růst 

zatěžování omezit či snížit. Největším problémem zůstává i nadále růst obsahu 

skleníkových plynů. Přínosem pro snížení emisí olova bylo zastavení prodeje olovnatých 

benzínů. Tento krok přinesl prakticky nulové emise Pb z dopravy.  

 

NÁVRHY KE SNÍŽENÍ PRODUKCE EMISÍ: 

 

6.1 TECHNICKÁ ŘEŠENÍ 

 

Požadavky na omezování emisí z dopravy vedou v zemích s vysokým podílem 

starších vozidel a v městských aglomeracích s vysokou koncentrací vozidel, k širšímu 

využití přídavných zařízení, dodatečně montovaných do výfukového potrubí vozidla.  

 

• Katalyzátor – představuje jednu z cest vedoucích k podstatnému omezení škodlivých 

emisí ve spalinách zejména zážehových motorů.  

 

 

 

Obrázek 10: Katalyzátor                                                                                          Zdroj:[39] 

 
Katalytický systém zážehového motoru musí splňovat požadavky na účinnou 

oxidaci CO a HC na CO2 a redukci NOx na N. Musí zaručovat vysokou účinnosti 

                                                 
29 KONGESCE – ztráta času, která vzniká v případě, kdy infrastrukturu dopravní sítě užívá více uživatelů 

než je její projektovaná kapacita, což způsobuje i zvýšení spotřeby energie 



  55 

v širokém rozsahu pracovních teplot (25 - 950°C), při různých režimech jízdy a musí 

být odolný vůči některým přísadám do paliv a maziv. 

 

• Zachycovač částic – jde o filtrační zařízení, které ve filtračním elementu zachycuje 

pevné a kapalné látky obsažené ve výfukových plynech. S účinností 80 – 90 % snižuje 

emise částic a současně výrazně snižuje opticky viditelnou kouřivost motoru. V menší 

míře snižuje i emise uhlovodíků o podíl kapalných zbytků nespáleného paliva a oleje. 

Emise CO a NOx neovlivňují. 

 

 

6.2 ALTERNATIVNÍ PALIVA  

 

Kromě úprav motoru a instalace přídavných zařízení jsou i další varianty omezování 

emisí ze vznětových motorů. Za nejdůležitější lze označit náhradu klasických ropných 

paliv alternativními palivy. Jedním z hlavních argumentů pro používání alternativních 

motorových paliv jsou ekologické důvody. Emise základních škodlivin v případě spalování 

alternativních paliv jsou obecně výrazně příznivější než emise vznikající při spalování 

konvenčních automobilových benzinů a motorové nafty. Automobilový průmysl je nucen 

reagovat  na postupné zpřísňování emisních limitů, a to vývojem a úpravou konstrukce 

pohonných jednotek a systémů pro následnou úpravu složení výfukových plynů.  

 

Nejčastější řešení: 

- plynná paliva (stlačený zemní plyn či propan - butan), 

- metylester řepkového oleje nebo jeho směsi s dalšími uhlovodíky (tzv. bionafta), 

- kapalná paliva jako metanol nebo etanol. 

 

Tabulka 22: Zvětšování podílu alternativních paliv na celkové spotřebě motorových paliv  
v zemích EU do roku 2020 

Rok Biopaliva*) Zemní plyn Vodík Celkem 
2005 2 - - 2 
2010 6 2 - 8 
2015 7 5 2 14 
2020 8 10 5 23 

*) podíl alternativních paliv je definován na bázi celkového energetického obsahu (e.o.) 
automobilového benzinu a motorové nafty spotřebovaných pro dopravní účely 

Zdroj: [3] 



  56 

Z tabulky vyplývá, že biopaliva by měla nahradit 8 % klasických motorových paliv, 

benzínu a motorové nafty. Zvětšování podílu jednotlivých typů alternativních paliv 

v dopravě by mělo být postupné. V prvním období do roku 2010 se počítá s nárůstem 

využití především biopaliv (bioetanol, metylestery mastných kyselin) a to až na úroveň               

6 % podílu klasických kapalných paliv. 

 

 

Obrázek 11: Vývoj spotřeby alternativních motorových paliv v ČR do r. 2020       Zdroj: [6] 

 

 

6.2.4 ZKAPALNĚNÝ ROPNÝ PLYN 

 

Zřejmě nejrozšířenějším alternativním palivem v ČR je LPG, palivo pro zážehové 

motory. LPG je vyráběný rafinací ropy a představuje směs uhlovodíkových plynů, 

používaná jako palivo do spalovacích spotřebičů a vozidel, označení jako propan - butan. 

Ekonomicky je výhodnější než CNG a není tak náročný na počáteční investice, kdy není 

zapotřebí kompresní stanice.  
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Tabulka 23 : Počty čerpacích stanic LPG v jednotlivých krajích v ČR v roce 2007 

 

Kraj Počet ČS LPG Plocha kraje 
[km2] 

Území [km2] připadající 
na 1 ČS LPG 

Jihočeský 51 10 057 197,2 
Jihomoravský 77 7 196 93,5 
Karlovarský 25 3 315 132,6 
Královéhradecký 51 4 758 93,3 
Liberecký 43 3 163 73,6 
Moravskoslezský 93 5 427 58,4 
Olomoucký 53 5 267 99,4 
Pardubický 49 4 519 92,2 
Plzeňský 41 7 561 184,4 
Praha 47 496 10,6 
Vysočina 51 6 796 133,3 
Středočeský 113 11 015 97,5 
Ústecký 51 5 335 104,6 
Zlínský 50 3 964 79,3 
CELKEM 795 78 867 100,2 

Zdroj: [40] 

 

ČR patří k zemím s dlouhou tradicí používání LPG jako paliva pro pohon 

motorových vozidel. V porovnání s ostatními alternativními plynnými palivy má LPG 

dostatečně rozvinutou infrastrukturu veřejných čerpacích stanic, zejména ve Středočeském 

kraji, kde se nachází 113 ČS LPG.  

 

Pro pohon motorových vozidel provozovaných na pozemních komunikacích v ČR je 

dovoleno používat pouze plynné palivo v kvalitě odpovídající normě ČSN EN 589 : 2004. 

Palivo je zvýhodněno nižší sazbou spotřební daně. Kvalita prodávaného paliva jsou                  

pod stálou kontrolou ČOI.  V konkurenci s motorovou naftou a automobilovým benzínem 

je cena paliva velmi výhodná.  Pohon LPG v největší míře využívají vozidla staršího data 

výroby – Š 120, Š Favorit a Š Felicia. Vozidla na LPG jsou o 10 % dražší než vozidla              

na naftu. 

 

Ve formě ekvivalentního množství ostatních paliv, resp. elektrické energie lze vyjádřit 

energetický obsah LPG: 

 

1 kg LPG = 1,14 kg motorové nafty = 1,3 m3 zemního plynu = 10,8 kWh el. energie 
Zdroj: [6] 
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V porovnání s benzínem je zkapalněný propan - butan ekologičtější a má i vyšší 

bezpečnost. Spalováním LPG vzniká zvláště méně CO2. Vznítí se až při téměř dvojnásobné 

teplotě než benzín i motorová nafta a jejich nádrže jsou zhotoveny z ocelové plechu, 

osázeny bezpečnostním elektromagnetickým ventilem. V případě požáru nebo dopravní 

nehody s následkem deformací nádrže upouští bezpečnostní ventily plyn mimo prostor 

vozidla. Nádrž s LPG tak nevybouchne, ale „vyhořívá“.  

 

Pro železniční provoz je toto palivo nevhodné, jelikož je určeno hlavně pro zážehové 

motory, které se v železničním provozu nepoužívají 

 

6.2.4 BIONAFTA 

 

Dalším, i když méně rozšířeným, alternativním palivem je bionafta. Jejím základem 

je metylester řepkového oleje. Bionafta první generace je čistý metylester řepkového oleje 

a oproti normální naftě má nižší hustotu a velice nízký obsah síry (cca 0,05 %). Bionafta 

druhé generace s přídavkem aditiv ropného původu je co do použitelnosti srovnatelná 

s klasickou motorovou naftou. 

 

Tabulka 24: Porovnání některých vlastností MEŘO a klasické motorové nafty 

VLASTNOSTI PALIVA BIONAFTA MOTOR. NAFTA 
Rel. mol. hmotnost [g/mol] ~ 300 170 - 200 
Cetanové číslo ~ 54 51 
Hustota při 15°C [g/cm3] 0,88 0,84 
Výhřevnost [MJ/kg] 37,3 42,7 
Výhřevnost [MJ/l] 32,0 35,7 
Stechiometrický poměr vzduch/paliv [hm.] 12,30 14,53 
Obsah kyslíku [% hm.] 9 - 11 < 0,6 
Kinematická viskozita při 20°C [mm2/s] 7,4 4,0 
Bod vzplanutí [°C] 91 – 135  77 

Zdroj: [6] 
 

Díky vysokému cetanovému číslu se MEŘO dobře vznítí, jeho stechiometrické 

spalování vyžaduje méně vzduchu. Má ale i nevýhodu, kdy při jeho spalování vzniká 

specifický zápach. V porovnání s naftou má o něco vyšší hustotu, což částečně 

kompenzuje jeho menší výhřevnost vztažená na jednotku objemu, která souvisí s velkým 

obsahem kyslíku. Nevýhodou menšího energetického obsahu vztažené ne jednotku objemu 

je větší spotřeba MEŘO v porovnání s klasickou naftou. Důležitý z hlediska bezpečného 
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zacházení s palivem má MEŘO vyšší bod vzplanutí. Oproti klasické naftě vyžaduje ohřev 

na vyšší teplotu pro vznik plynné směsi se vzduchem před jejím vznícením ve válci. Má 

dobré mazací vlastnosti. Další důležitou výhodou z ekologického hlediska je její velmi 

dobrá biologická odbouratelnost. Je však méně stabilní, což je její nevýhoda z pohledu 

skladování. 

 

Existují 3 způsoby použití bionafty: 

- v kvalitě odpovídající normě ČSN EN 14214 – ve formě čistě bionafty (100 % FAME), 

- v kvalitě odpovídající normě ČSN 65 6508 – ve formě tzv. směsného paliva 

obsahujícího 30 % obj. FAME ve směsi s uhlovodíkovou frakcí, 

- v kvalitě odpovídající technické normě ČSN EN 590 – ve formě přídavku v množství 

max. 5 % obj. do běžné motorové nafty. 

 

6. 2. 3    ZEMNÍ PLYN 

 
Zemní plyn je přírodní směs plynných uhlovodíků s převažujícím podílem metanu                   

a proměnlivým množstvím neuhlovodíkových plynů. V sektoru dopravy nabývá stále 

většího významu, zejména v silniční automobilové dopravě, ale i v lodní dopravě                       

a železniční. V letecké dopravě se vyskytuje jen ojediněle. Díky ekologické čistotě nachází 

zemní plyn uplatnění v uzavřených prostorách – vysokozdvižné vozíky ve skladech, rolby 

ledu na hokejových stadionech.  

 

• Stlačený zemní plyn  

 

CNG je užíván jako motorové palivo v klasických spalovacích motorech, 

benzínových nebo přímo plynových. Provoz na zemní plyn se vyznačuje nižším hlukem. 

Bývá ve formě stlačeného plynu CNG s tlakem 200 barů nebo ve zkapalněné formě LNG 

při teplotě 162 °C. V současnosti z obou forem převažuje využívání CNG.  

 

Provoz „plynových“ automobilů je levnější, vzhledem k nižším nákladům na pohonnou 

hmotu – zemní plyn. V současné době zemní plyn jako pohonnou hmotu používá cca 350 

vozidel, z toho je 150 osobních a dodávkových vozidel, 150 autobusů a to jak městských, 

tak i meziměstských. 
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Tabulka 25: Porovnání palivových nákladů CNG - benzín 

 Zemní plyn Benzín 
Spotřeba paliva na 100 km při jízdě ve městě 5,6 [kg]  8,0 [l] 
Cena paliva  21,7 [Kč/kg] 28,00 [Kč/l]  
Palivové náklady na 1 km 1,22 [Kč] 2,24 [Kč] 
Ujetá vzdálenost za 1 000 Kč  823 [km]  446 [km] 
Náklady při ročním projezdu 15 000 km 18 228 [Kč] 33 600 [Kč] 
Roční úspora při jízdě na zemní plyn 15 372[Kč]  

Zdroj: [24] 

Průměrná cena přestavby je 60 000 Kč. Zhruba za 3,9 roku se cena přestavby vrátí. 

 

Tabulka 26: Porovnání palivových nákladů CNG – nafta 

 Zemní plyn Nafta 
Spotřeba paliva na 100 km při jízdě ve městě 5,88 [kg] 7,0 [l] 
Cena paliva 21,7 [Kč/kg] 27,0 [Kč/l]  
Palivové náklady na 1 km 1,28 [Kč] 1,89 [Kč] 
Ujetá vzdálenost za 1 000 Kč 784 [km] 529[km] 
Náklady při ročním projezdu 15 000 km 19 139 [Kč] 2 835 [Kč] 
Roční úspora při jízdě na zemní plyn 9 211[Kč]  

Zdroj: [24] 

Průměrná cena přestavby je 60 000 Kč. Zhruba za 6,51 roku se cena přestavby vrátí. 

Při spalování zemního plynu je produkce škodlivých látek nejnižší ze všech.                        

Je tvořen jen z oxidu uhličitého a vody. Provoz „plynových“ automobilů je levnější, 

vzhledem k nižším nákladům na pohonnou hmotu. Nevýhodou v ČR je řídká síť čerpacích 

stanic, proto se CNG nejčastěji  používá k pohonu městských autobusů. 

 

• Zkapalněný zemní plyn 

 

Vozidla na LNG mají oproti vozidlům na CNG větší dojezd. Představuje vysoce čisté 

palivo s minimem škodlivých emisí a vysokou hustotou energie srovnatelnou s ropnými 

látkami. Oproti CNG má menší objem palivových nádrží a tím i zvětšení úložného prostoru 

ve vozidle. Nevýhodou CNG je odpar z nádrže při delší odstávce vozidla, ale i jiná 

technologie plnění vozidel, nová rizika při tankování. 

 

Pro srovnání:  

 - 1,5 litru LNG energeticky odpovídá 1 litru benzínu  

 - 1,7 litru LNG energeticky odpovídá 1 litru nafty 
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Z porovnání emisních faktorů charakteristických pro kapalná (bioetanol, bionafta)                    

a plynná (CNG, LPG) alternativní motorová paliva vycházejí příznivěji plynná paliva. 

Významné i z pohledu nezanedbatelného snížení zdravotní rizikovosti emisí 

produkovaných vozovým parkem staršího data výroby, často bez přítomnosti katalyzátorů 

výfukových plynů, je použití alternativních plynných paliv. Radikálně eliminovat 

výfukové emise aromatických uhlovodíků a polyaromátů umožní přestavba vozu                     

na spalování LPG. Z hlediska snížení potenciálu tvorby smogu a přízemního ozónu 

znamená velký přínos zejména náhrada motorových paliv alternativními pohonnými 

hmotami, především v dopravně silně zatížených městských aglomeracích. 

 

6.2.4 VODÍK 

 

Využití vodíku jako paliva, který se dá vyrobit různými způsoby a distribuovat jako 

zkapalněný nebo rozpuštěný v kovových slitinách se jeví jako perspektivní. Vodík je 

palivem budoucnosti. Problém je nejen nalézt použitelnou technologii získávání vodíku, 

ale i vlastní vodíkový pohon. V ČR se vodík vyrábí parním reformováním zemního plynu, 

parciální oxidací ropných zbytků a u některých chemických výrob je vodík vedlejším 

produktem. Většina vyráběného vodíku je v závodech spotřebována. Ekologická 

výhodnost/nevýhodnost alternativního paliva v případě vodíku je zásadním způsobem 

ovlivněna zdroji a způsobem jeho výroby. Nepatří mezi skupiny primárních zdrojů energie, 

ale mezi sekundární energetické zdroje.  

 

Technologie získávání vodíku: 

- parní reforming, 

- parciální oxidace ropných frakcí, 

- zplynování uhlí, 

- elektrolýza vody, 

- izolace z rafinérských odpadních vod. 

 

Přednosti vodíku jako automobilového paliva jsou: 

- větší množství uvolnění energie na hmotnostní jednotku paliva, 

- nepřítomnost škodlivých emisí, kromě malého množství NOx. 
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Pro pohon motorových vozidel se jako největší problém jeví technologie tankování                          

a skladování vodíku. 

 

6.3 INTERMODÁLNÍ DOPRAVA  

 

Intermodální doprava představuje takový druh dopravy, která využívá při cestě                     

od zdroje k cíli alespoň 2 dopravní módy. Jejich výběr je dán především vzdálenost mezi 

jednotlivými úseky cesty. 

 

6.3.1   Systém RO - LA 

 

Systém RO – LA je doprovázený vlak naložený kamiony. V letech 1997 – 2004 byl systém 

RO - LA dotován ČR a Svobodným státem Sasko na lince Lovosice - Drážďany.  Celkově 

bylo přepraveno 831 789 kamionů. 

 

Všechny prvky systému RO - LA (překladiště, záchytné parkoviště a příjezdová 

komunikace) se nacházely mimo město Lovosice, tzn. vliv emisí a hluku byl minimální. 

V čističce odpadních vod byly zachyceny odpadní vody (včetně ropných produktů) 

z překladiště a z parkoviště. 

 

Hlavní důvody zahájení sytému RO – LA  byly: 

- velké přetížení silniční dopravou v tomto úseku, 

- nutnost povolení pro silniční dopravě při jízdě do zemí EU, 

- dlouhé čekací lhůty kamionů na hraničních přechodech, 

- vysoká zátěž při dopravě kamiony po silnici při ŽP. 

 

Pozitivní vlivy: 

- snížení emisí výfukových plynů kamiónů v úseku E 55 Lovosice – Drážďany, 

- snížení hlukové zátěže a nehodovosti v tomto úseku a úspora pohonných hmot. 

 

Vstupem ČR do EU se zrušily dlouhé čekací lhůty  na hraničních přechodech nutné 

povolení ke vstupu do ostatních zemí EU pro silniční dopravce. To mělo za následek 
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klesající poptávku po přepravě v systému RO – LA a tím ke ztrátě dotací a uzavření tohoto 

systému, 

 

6.3.2      PARK and RIDE 

 

P + R je forma kombinované přepravy s návazností IAD na veřejnou hromadnou 

dopravu. Část své cesty od bydliště ujede řidič automobilem k záchytnému parkovišti, kde 

přesedne na vozidlo veřejné dopravy a v něm pokračuje až k cíli cesty. Umožňuje                    

se budováním parkovišť v blízkosti nádraží, stanic metra a jiných terminálů veřejné 

dopravy. Budování parkovišť P + R je důležitým nástrojem podpory veřejné hromadné 

dopravy a IDS. 

 

6.3.3 BIKE and RIDE 

 

Další formou kombinované dopravy přepravy je systém B + R, jež je obdoba 

systému „P + R“. Rozdíl je v tom, že místo automobilu používá jízdní kolo. 

 

6.4 IDS, MHD 

 

Úspěšnou variantou jak snížit počet automobilů je nabídnout lidem kvalitní a funkční 

sítě veřejné linkové dopravy, která vytváří alternativní možnost uspokojení potřeb v oblasti 

mobility. V porovnání s IAD má veřejná doprava daleko nižší energetickou náročnost                       

a spotřebu neobnovitelných zdrojů, nižší zatížení emisemi a hlukem, větší bezpečnost                  

a menší požadavky na zábor půdy. 

 

Základní dopravní obslužnost území zajišťuje veřejná osobní doprava 2 způsoby                        

– dopravou drážní a silniční. Doplněk železniční sítě by měla tvořit hromadná silniční 

doprava tak, aby zajistila dopravní obsluhu do míst, kam nevedou koleje. Z hlediska 

ekologické a energetické udržitelnosti není žádoucí zavádění dálkových autobusových 

spojů. Nejvýhodnější je i ve velkých městech kolejová doprava, je-li vedena v trase  mimo 

silniční komunikace, čímž se minimalizuje zpoždění způsobené vysokým výskytem 

kongescí v silniční dopravě. 
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6.5 LEGISLATIVA  

 

Právní ochrana ŽP prošla od počátku evropské integrace dynamickým vývojem. 

Legislativní environmentální opatření pro dopravu zahrnují zejména předpisy upravující 

ochranu složek ŽP nebo zdrojů jeho ohrožení či znečištění. K tomu slouží především 

předpisy pro ochranu ovzduší , určující max. přípustné obsahy vybraných škodlivých látek 

ve výfukových plynech a hodnoty pro kvalitu pohonných hmot. 

 

Emise nelze trvale odstranit,  proto byly zavedeny soubory nařízení a požadavků , 

tzv. Evropské emisní standardy, stanovující limity pro složení výfukových plynů všech 

automobilů vyráběných v členských zemích EU.  Na základě výsledků experimentálních 

měření emisí základních složek výfukových plynů (CO, CH, NOx, PM) pro řadu různých 

vozidel při standardních testech EHK 83 (pro osobní a lehká užitková vozidla) a EHK 49 

(nákladní automobily a autobusy) byly stanoveny průměrné emisní faktory pro jednotlivé 

škodliviny pro vozidla emisních kategorií EURO 2 až 5. Cílem je postupné snižování 

obsahu NOx, HC, CO a PM v emisích. CO2 jako takový není součástí tohoto balíčku 

směrnic, nicméně příslušný legislativní návrh na tato omezení byl docela nedávno 

schválen. 1. září 2009 vstoupila v platnost norma EURO 5, snižující emisní limit pro PM                  

o pětinu oproti normě EURO 4, což se dá splnit jen při instalaci řečených PM mikrofiltrů.  
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7 ZÁVĚR 
 
 

 

Doprava v ČR představuje obdobně jako v jiných vyspělých zemích jeden z hlavních 

faktorů, který při svém rozvoji nepříznivě ovlivňuje kvalitu životního prostředí. Snažila 

jsem se v této práci poukázat na možnosti snížení emisí např. obnovou vozového parku, 

užití katalyzátorů, nižší spotřeba pohonných hmot. 

 

Při bližším prozkoumání jsem zjistila, že největší podíl v tomhle směru náleží 

dopravě silniční, jejíž negativní vliv se projevuje především v produkci emisí 

znečišťujících ovzduší. V důsledku rozvoje dopravy se také mění vzhled  krajiny, kdy 

dopravní sítě způsobují bariéry pro migrující volně žijící živočichy. Negativně také působí 

vyšší hladiny hluku, vibrace a kontaminace půdy, vody. Existuje několik způsobů, avšak 

ne vždy je každý z nich vhodný pro konkrétní situaci. Je nutné tyto způsoby citlivě 

kombinovat v závislosti na místních podmínkách. 

 

Podpora dopravy šetrnější k ŽP se musí zaměřit především na: 

- podporu environmentálně příznivých druhů dopravy, tedy železniční                              

a vnitrozemské vodní, tzn. podporu dopravy kombinované v oblasti dopravy 

nákladní a podporu vzniku IDS v oblasti osobní dopravy, 

- podporu alternativních zdrojů paliv, která by zlepšila emisní bilanci zejména 

silniční dopravy, využití MEŘO, 

- šetrnou přestavbu komunikací tak, aby co nejméně zasahovaly do prostředí jak 

vizuálně, tak emisemi a hlukem, tj. obchvaty měst, budování ochranných bariér. 

 

Je zřejmé, že další rozvoj silniční dopravy, využívající v převážné míře paliva 

vyráběná z ropy, není trvale udržitelný vzhledem ke konečným zásobám ropy                              

a k negativnímu ovlivňování kvality ŽP emisemi škodlivin ve výfukových plynech vozidel. 

Vývoj efektivní strategie pro redukci znečištění vzduchu ve městech a emisí skleníkových 

plynů z dopravy je kompletním úkolem, který vyžaduje opatření. Je potřebné násobit trend 

růstu podílu veřejné osobní dopravy a zatraktivnit ji natolik, aby byla výhodnější než 

doprava autem.  

 


