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Abstract: Transport impact on the environment – environmental technologies and 

approaches. Traffic is one of the main factors that affects the quality of the 

environment, especially air. The largest offender in this field is road traffic. Its negative 

effects are mainly seen in greenhouse gas emissions, the emissions of suspension 

particles and the emissions of nitrogen oxide and volatile organic substances, which are 

the precursors of ground-level ozone. Environmentally friendly technologies help to 

mitigate (emission of greenhouse emissions, PM) or even completely stabilise and 

graduallymreduce (emissions of CO, NOx, HC) the increasing burdens. Following is a 

well-organised outline of the development of significant eco-innovative technologies in 

transportation implemented in the Czech Republic and the potential of their use. If the 

potential of new technologies in transportation is not used, the stipulated limits for 

pollutants and noise limit values will be more frequently exceeded, which will threaten 

the health of the inhabitants, especially those in municipal agglomerations. 
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ÚVOD  

 

Doprava představuje jeden z hlavních faktorů, který při svém rozvoji 

nepříznivě ovlivňuje kvalitu životního prostředí, zejména ovzduší. Cílem 

environmentálních technologií a přístupů aplikovaných v dopravě je snížit její 

negativní dopady na životní prostředí a zdraví obyvatel. Mezi hlavní soubory 

opatření patří např. oblast komunikací (nové technologie výstavby komunikací, 

protihlukové stěny, průchody pro zvěř), vozidel (alternativní pohony, 

katalyzátory, informační technologie), pohonných hmot (nízkosírná paliva, 

bezolovnaté benziny), legislativy (povinné emisní a hlukové limity, zpoplatnění 

vybraných úseků komunikací, parkovné v centrech měst) nebo podpory 

využívání environmentálně příznivých druhů dopravy (zavádění integrovaných 

systémů a logistických řetězců kombinované dopravy v osobní i nákladní 

dopravě, vytváření podmínek pro pěší a cyklisty). Zastřešující rámec pak mají 

komplexní opatření organizačního charakteru, jako jsou např. zavádění mobility 
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managementu (řízení poptávky po dopravě a optimálního využití vozidel), 

územně-plánovací opatření (snižování celkové poptávky po dopravě formou 

návrhu vhodné struktury území, nebo eliminace nepříznivého dopadu nákladní 

dopravy v urbanizovaných oblastech tvorbou městských konsolidačních center a 

řešení finální distribuce), vč. environmentálních přístupů k podpoře vzdělávání 

pro udržitelnou dopravu. Následující přehled uvádí některé ekoinovativní 

technologie v dopravě zaváděné v ČR a možností jejich využití. 

 

 

METODIKA  

 

Metodika je založena na standardní analýze a vyhodnocení současného 

stavu zavádění ekoinovativních technologií a přístupů v dopravě v České 

republice. 

 

 

VÝSLEDKY 

 

1. Zvyšování účinnosti spalovacích motorů 

V současné době je trendem snižování objemu motoru a zvyšování jeho 

účinnosti přeplňováním výfukovým turbodmychadlem nebo kompresorem. Na 

straně přípravy směsi palivo – vzduch jsou používány systémy s variabilní 

délkou sání, variabilním časováním a zdvihem ventilů a dále systémy 

recirkulace výfukových plynů. Ke snížení spotřeby pohonných hmot dochází 

také snižováním třecích ztrát motoru, zlepšením materiálu kluzných ploch a 

používáním kvalitních mazacích prostředků. Přínosem těchto systémů je 

snižování emisí CO2 a snižování spotřeby motorových paliv. Míra jejich využití 

je závislá od filozofie jednotlivých značek a od cenové úrovně jednotlivých 

modelů automobilů.  

 
Tab. 1: Porovnání spotřeby a emisí CO2 u nových automobilů Škoda Octavia 

Motor Palivo Přeplňování 
Výkon 

[kW] 

Točivý 

moment 

[Nm] 

Kombinovaná 

spotřeba na 

100 km [l] 

Emise 

CO2 

[g.km
-1

] 

1.6 MPI benzin nemá 75 148 7,4 176 

1.4 TSI benzin turbodmychadlo 90 200 6,6 154 

1.9 TDI DPF nafta turbodmychadlo 77 250 5,1 135 

1.6 TDI DPF nafta turbodmychadlo 77 250 4,4 116 

Zdroj: Škoda Auto a. s. 

 

2. Hybridní pohony 

Vývoj hybridních pohonů v ČR pokročil nejvíce zejména u autobusu 

SOR, který bude vybaven naftovým motorem, elektrickým pohonem a 
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zásobníky energie. Výrobce uvádí až o 10 litrů na 100 km nižší spotřebu nafty a 

o čtvrtinu nižší emise než mají vozy s klasickým pohonem (Hájek 2009). 

Uvedení na trh se předpokládá nejpozději v roce 2011. Na území ČR působí 

také firma Bosch, vyrábějící elektromotory pro paralelní hybridní pohony, které 

lze díky stavebnicové koncepci přizpůsobit na míru příslušným potřebám 

výrobců automobilů. Přínosem je snížení spotřeby pohonných hmot do 30 % a 

tím i výrazné snížení emisí CO2, u zážehových až o 25 % a u vznětových 

hybridních pohonů až o 20 % (Walter 2005). Vzhledem k vyšší ceně oproti 

klasickým vozidlům je zatím míra využití v ČR relativně malá. S postupným 

zvyšováním konkurence a objemů výroby však lze očekávat snížení cen těchto 

technologií a tedy i postupně se zvětšující rozšíření. 

 

3. Vozidla vyuţívající paliva s vysokým obsahem biosloţky 

Automobilka Škoda vyvinula model Octavia Combi FlexFuel, který je 

schopen provozu na vysokoprocentní směs etanolu (E85). Motor má použité 

odolnější materiály na ventilových sedlech a v palivovém systému, lépe 

odolávající agresivnějšímu palivu. Kvůli horšímu odpařování etanolu při 

nízkých teplotách je motor vybaven předehřevem. Řídicí jednotka je upravena 

tak, aby zajistila bezproblémový chod motoru při spalování libovolných směsí 

E85 a benzinu. Vozidlo používající E85 je schopno plnit limity Euro 4 i Euro 5. 

Na českém trhu se zatím flexi fuel vozidla neprodávají. Důvodem je především 

chybějící infrastruktura, daňové zvýhodnění biopaliva a nedostačující 

legislativní podpora.  

 
Tab. 2: Porovnání emisních faktorů směsného paliva E85 a emisních limitů 

Osobní vozidlo – palivo CO [g.km 
-1

] NOx [g.km
-1

] HC [g.km
-1

] 

Limit Euro 4 – benzin 1,000 0,080 0,100 

Limit Euro 5 – benzin 1,000 0,060 0,100 

Ford Focus Flexi Fuel – E85 0,145 0,012 0,026 

Zdroj: CDV 

 

4. CNG technologie 

V ČR působí několik výrobců CNG autobusů (Tedom, SOR, Irisbus 

Iveco, Ekobus), plnicích stanic (Vítkovice Cylinders, Bonett Bohemia, Adast 

Systems) a přední světový výrobce bezešvých tlakových nádob (Vítkovice 

Cylinders). Přínosem pro ochranu klimatu je snížení emisí CO2 o 10 – 15 % 

oproti naftovým motorům a o 20 – 25 % oproti benzinovým motorům. Pohon na 

CNG se také podílí na snížení tvorby přízemního ozónu. Oproti některým 

zemím (Itálie 432,9 tis., Německo 68,7 tis., Švédsko 13,4 tis., Švýcarsko 3,6 tis. 

vozidel) je míra využití v ČR zatím nízká, jen cca 1300 vozidel (Jeken 2009). 

Potenciál využití CNG v dopravě je vysoký a je závislý především na 

legislativě, výběru vozidel a infrastruktuře. V rámci ČR je legislativní podpora 



17 

formou nulové spotřební a silniční daně, dotacemi na pořízení vozidel městské 

hromadné dopravy a veřejné linkové dopravy. Naopak nedostatečná je 

infrastruktura a výběr CNG automobilů. 

 

5. Vodíkové technologie 

Ve společnosti Škoda Electric a. s. je vyvíjen ve spolupráci se 

zahraničními partnery první vodíkový autobus na území ČR. Jako hlavní zdroj 

energie slouží palivový článek, jako sekundární zdroje jsou použity trakční 

baterie a ultrakapacitory. Řídicí systém umožňuje rekuperaci energie do 

sekundárních zdrojů a její opětovné využití při akceleraci. Autobus bude 

provozován na linkách MHD v Neratovicích, kde pro tento účel bude uvedena 

do provozu první česká plnicí stanice na vodík. Při používání vodíkového 

pohonu téměř nedochází ke vzniku plynných emisí. Například dvanáctiválcový 

motor v BMW Hydrogen 7, který umožňuje spalování vodíku i benzinu, 

vyprodukuje pouhých 5,2 g CO2 na km při provozu na vodík. Využití 

vodíkového pohonu má mnoho technických problémů, počínaje potřebou 

zkapalňovat vodík a udržovat ho v kapalném stavu. V ČR je postupné 

rozšiřování vodíkového pohonu plánováno v dlouhodobém horizontu. Stejně 

jako u ostatních alternativních pohonů je nezbytná legislativní podpora, nabídka 

vozidel a vybudování dostatečné infrastruktury. 

 

6. Elektrické pohony vozidel 

ČR patří k předním producentům trolejbusů, tramvají a elektrických 

lokomotiv. Společnost ČAS – SERVICE a. s. ve spolupráci několika organizací 

a výzkumných ústavů v rámci výzkumného projektu vyvinula a zavedla do 

provozu ve Znojmě elektrický autobus postavený na základě trolejbusu Škoda. 

Vozidlo používá nikl-kadmiové akumulátory, umožňující dojezd 110 až 130 

km, dobíjené v garážích. Během dopoledního provozu klesne kapacita baterií 

přibližně na 50 %. Po dvacetiminutovém nabíjení se dobijí na 80 % a umožní 

vozidlu další jízdu až do večera. Přínos technologie elektrických pohonů v 

dopravě je v nulové produkci emisí. Míra využití technologie je v ČR vysoká, s 

výjimkou bateriových vozidel. Nové druhy akumulátorů a ultrakapacitorů (vyšší 

kapacita, rychlejší dobíjení, nižší váha a menší rozměry) zvyšují potenciál 

využití elektromobilů. Legislativní podpora je zatím jen v oblasti silniční daně. 

Nabídka nových osobních a nákladních vozidel (s výjimkou lehkých užitkových 

vozidel a jednostopých vozidel) a dobíjecích stanic chybí, naproti tomu nabídka 

ostatních elektrických dopravních prostředků i infrastruktura pro jejich 

provozování jsou dostatečné. 

 

7. Pneumatiky s nízkým valivým odporem 

Přispívají ke snížení spotřeby paliva redukcí odporu při pohybu 

pneumatiky, který vzniká zejména deformací kola, pneumatiky a vozovky. 

Potenciál pro redukci CO2 je při použití pneumatik s nízkým valivým odporem 

u osobních vozidel odhadován na cca 3 % (Smokers et al. 2006). Český výrobce 

pneumatik Barum Continental deklaruje u současných modelů snížení spotřeby 
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a hlučnosti a vozidla díky snížení valivého odporu ve srovnání s předcházející 

generací pneumatik. Tento typ pneumatik je používán např. u modelů 

GreenLine automobilky Škoda Auto a. s. 

 

8. Výstavba komunikací 

Takzvané fotokatalytické materiály a povlaky se schopností samočištění a 

odbourávání znečišťujících látek v ovzduší získávají stále větší význam v 

mnoha oblastech. Také v silničním stavitelství se ověřuje řada výrobků, které 

mají fotokatalytické účinky: betonové dlažební prvky v zastavěných oblastech, 

protihlukové clony, povlaky na svodidlech a svislých dopravních značkách. 

Fotokatalytický efekt umožňuje oxid titaničitý (TiO2), který reaguje na světlo a 

působením světla vyvolává další reakce, které vedou až k úplnému rozkladu 

některých škodlivin (oxidy dusíku). Odbourání oxidů dusíku se pohybuje v 

rozmezí 8 – 70 % podle konkrétní situace (intenzita dopravy, rychlost větru, 

intenzita slunečního svitu). Dosavadní zkušenosti s fotokatalytickými materiály 

jsou velmi slibné a výzkum možností jejich uplatnění stále probíhá. 

Při výstavbě pozemních komunikací se mohou použít také druhotné 

suroviny odpovídajících vlastností, vznikající při těžbě a průmyslové výrobě. 

Především jde o strusku a popílek. Struskové kamenivo lze použít pro stavbu 

zemního tělesa, pro zhotovení nestmelených vrstev, prolévaných a hydraulicky 

stmelených podkladních vrstev, může být použito do asfaltových vrstev, do 

nátěrů a emulzních kalových vrstev. Popílek lze použít pro zemní těleso, 

přechodové oblasti u mostů a do podkladních vrstev krytu vozovky, především 

do vrstvy nazývané kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí. Popílek z 

pohledu možného využití v rámci konstrukcí pozemních komunikací musí 

splňovat ekologická kritéria, t. j. kvalitu výluhu a měrnou aktivitu radia 

(Ra226). Zásadním předpokladem pro ekologickou nezávadnost používaných 

popílků je jejich předzpracování (stabilizace), které zaručuje dostatečně pevné 

zasíťování toxických prvků do struktury materiálu tak, aby jejich 

vyluhovatelnost odpovídala požadavkům legislativy. 

Recyklace stavebních materiálů je jedním z důležitých nástrojů pro 

zachování udržitelného rozvoje a překlenutí rozporu mezi ekonomickým růstem 

a ochranou životního prostředí. Příznivé dopady využívání recyklace jsou 

zřejmé a patří k nim zejména: snižování objemu odpadů, omezování čerpání 

přírodních neobnovitelných zdrojů (kamenivo), úspora energií (elektřina, 

pohonné hmoty, topná média), prevence znečišťování (výfukové plyny, prach) a 

snižování dalších nežádoucích vlivů (hluk, zatížení komunikací, doba 

výstavby). Při správném způsobu použití jsou recyklované materiály v mnoha 

případech stejně hodnotné jako materiály standardní. Využívání recyklovaných 

materiálů správným způsobem tedy není na úkor kvality stavebního díla. 

V ČR jsou konstrukce vozovek navrhovány s návrhovou životností 25 let. 

Skutečná životnost vozovky závisí na kvalitě provedení, vývoji intenzity 

dopravy, klimatických a dalších vlivech. Průběžně se provádějí opravy a 

nakonec je potřeba provést rekonstrukci. Při rekonstrukci se doporučuje využít 
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recyklované materiály. Tyto materiály pocházejí z konstrukčních vrstev na 

témže místě (recyklace na místě) nebo se dovážejí ze skládky (recyklace v 

centru). Další členění je pak na recyklaci za horka a za studena.  

Nedostatečné vzdělání a informovanost se v mnoha zemích považuje za 

hlavní bariéru pro uplatnění recyklačních technologií. Problémem je též 

nevhodný způsob uvádění recyklačních technologií do souvislosti s nakládáním 

s odpady a tím vznik mnoha uměle vytvořených problémů a zbytečných 

překážek. Uvádějí se některé dopady na životní prostředí související s recyklací, 

ale nebere se v úvahu, že uplatnění recyklace zabraňuje vzniku dopadů jiných, 

podstatně rozsáhlejších a škodlivějších (TP 2009). 

V souvislosti s všeobecnou snahou omezovat energetickou náročnost a 

produkci emisí zejména skleníkových plynů, dochází k hledání alternativ pro 

tradiční technologie asfaltových směsí prováděných za horka. Nízkoteplotní a 

teplé asfaltové směsi se tak postupně stávají v řadě zemí technologiemi s 

rostoucí uplatnitelností. Mezi základní technologie, které se v této souvislosti 

dnes rozvíjejí, patří nízkoteplotní asfaltové směsi (energetická úspora v rozsahu 

20 – 30 % v porovnání s klasickými technologiemi asfaltových směsí za horka), 

studené asfaltové směsi na bázi asfaltových emulzí a asfaltové pěny, jakož i 

teplé asfaltové směsi využívající asfaltovou pěnu, pěnoasfaltovou emulzi nebo 

speciální asfaltové emulze, s nimiž lze vyrábět asfaltové směsi při teplotě do 

130 °C s pokládkou do 100 °C (Valentin, Mondschein 2009). 

 

9. IT technologie 

Zavádění inteligentních dopravních systémů směřuje k jedinému cíli: 

vytvořit komplexní, provázaný a uživatelsky příjemný systém, který dosáhne 

maximálních efektů při minimálních nákladech a s minimálními riziky. 

Inteligentní dopravní systémy zajišťují integraci subsystémů, poskytují nejlepší 

služby mobilitě obyvatel, kladou důraz na ochranu životního prostředí. 

Systémy řízení provozu jsou používány za účelem využití dostupných 

dopravních aplikací nejlepším možným způsobem pomocí efektivních 

krátkodobých technologicko-organizačních opatření a nových technologií. 

Ovlivňování provozu pomocí informací, komunikace, řízení a regulace, ale také 

monitorování, patří k hlavním úlohám, s jejichž pomocí telematika snižuje 

negativní dopady provozu na životní prostředí. Telematika je schopna na 

krátkou dobu ovlivnit provoz a zároveň poskytnout odpovídající informaci v 

průběhu či během přípravy na jízdu. 

Kromě technických aspektů se dopravní telematika zabývá také 

sociálními, ekonomickými a ekologickými dopady řízení dopravy pomocí 

informačních a komunikačních technologií. To zahrnuje omezení negativních 

účinků dopravy na životní prostředí, změnu v přepravních zvyklostech 

společnosti a ekonomické zdokonalení přepravy osob a zboží. 

Z politického hlediska má dopravní telematika významný vliv na využití 

infrastruktury inteligentním způsobem, zvláště k zlepšení propustnosti 

komunikací, vybudování sítě rozličných přepravních režimů, zabránění 
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zbytečným kongescím a neproduktivním jízdám, omezení negativních 

environmentálních aspektů, zlepšení bezpečnosti silničního provozu. 

Potenciálem telematických systémů se rozumí řízení a ovlivňování 

pohybu vozidla na dopravní cestě. Funkce telematických systémů spočívá ve 

zmenšení zatížení životního prostředí, zvýšení bezpečnosti a zvýšení plynulosti 

dopravy. Telematické systémy jsou součástí infrastruktury. Potřebná data, která 

jsou vhodná pro řízení provozu a následné ovlivňování dopravy s pozitivním 

dopadem na životní prostředí, vznikají při samotném provozování 

infrastruktury.  

Telematické nástroje a aplikace jsou mimo jiné určeny na podporu 

environmentálního řízení samospráv na různých úrovních. Prostřednictvím 

lepšího monitorování lokálního prostředí napomáhají telematické aplikace k 

podpoře dodržování směrnic EU a přispívají tak k naplňování cílů udržitelného 

rozvoje. Zavádění telematických aplikací vede k zlepšení kvality života v dané 

oblasti.  

 

 

DISKUSE 

 

Vedle nesporných pozitiv nese doprava s sebou bohužel i řadu 

negativních jevů a stává se tak významným faktorem ovlivňujícím nepříznivě 

životní prostředí a zdraví člověka. Negativním dopadům dopravy na životní 

prostředí a zdraví obyvatel se nikdy nelze úplně vyhnout, avšak v zodpovědné a 

udržitelné společnosti jsou aplikovány soubory opatření, která tyto dopady 

omezí na nezbytně nutné minimum. 

 
Tab. 3: Vozový park v ČR dle podílu emisních kategorií

 
(Adamec et al. 2010) 

Rok bez EURO EURO I EURO II EURO III EURO IV EURO V Celkem 

2007 41,9 % 9,4 % 19,9 % 18,8 % 10,0 % – 100,0 % 

2008 37,5 % 9,0 % 20,1 % 19,5 % 13,9 % – 100,0 % 

2009 33,5 % 8,4 % 19,9 % 20,2 % 14,7 % 3,3 % 100,0 % 

 

S cílem snížit tyto nepříznivé dopady přijala EK v r. 2004 „Akční plán 

environmentálních technologií“ (ETAP), jehož záměrem je stimulovat 

ekologické inovace a jejich zavádění v různých hospodářských odvětvích. 

Program podpory environmentálních technologií v ČR, vycházející z ETAP, 

označuje dopravu za významný obor rozsáhlého výzkumu těchto technologií, 

jako je např. zvyšování účinnosti motorů, výzkum hybridních pohonů, výzkum 

vozidel pro využití paliv s vysokým podílem biosložky, výzkum pneumatik s 

nízkým koeficientem tření a pod.  

Proti ekonomicky vyspělejším zemím EU probíhá v ČR vývoj a využití 

těchto inovativních technologií v menším měřítku. Některé již byly uplatněny v 

sériové výrobě, zbývající část (především hybridní pohony) se nachází ve fázi 

intenzivního vývoje.  
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ZÁVĚR  

 

Zodpovědný přístup k rozvoji dopravních systémů, vč. zavádění 

ekoinovativních technologií a postupů, bude jedním z klíčových předpokladů 

dalšího vývoje měst i venkova směrem k trajektorii udržitelného rozvoje. 

Ačkoliv se může v současnosti zdát, že některá opatření směřující k omezení 

negativních dopadů dopravy na životní prostředí mají za následek násilné 

omezování podnikatelské svobody a ekonomické expanze, umožní nám v 

budoucnu se vyhnout daleko větším problémům, jejichž řešení by bylo daleko 

dražší, náročnější a bolestivější pro prakticky celou společnost.  
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