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POUŽITÉ SKRATKY 
 
AFV    alternative fuel vehicle (vozidlá na alternatívne palivá) 
BAT    best available technique (najlepšie dostupné techniky) 
CNG    compressed natural gas (stlačený zemný plyn) 
CO    oxid uhoľnatý 
DPF    diesel particle filter (filter tuhých častíc) 
EV    elektrické vozidlo 
LBG    liquid biogass (kvapalná biomasa) 
LNG    liquified natural gas (skvapalnený zemný plyn) 
LPG    liquified petroleum gas (skvapalnený propán-bután)  
NEZ    nízkoemisná zóna 
NOx    oxidy dusíka 
OZE    obnoviteľný zdroj energie 
PM    particulate matter (tuhé častice) 
P+R    park and ride („zaparkuj a odvez sa“) 
RDI    riadenie motorových vozidiel skupiny I 
PT    public transport (verejná doprava) 
SPP    správna poľnohospodárska prax 
VMS    vessel monitoring system (systém monitorovania plavidiel) 
ZEV    zero emission vehicle (vozidlá s nulovými emsiami) 

  



1. Vykurovanie domácností 
 
Veľký podiel na zhoršenej kvalite ovzdušia (približne 80% emisií PM2,5 v roku 2016), najmä 
v zimných mesiacoch, má na území Slovenska vykurovanie domácností tuhými palivami 
vrátane biomasy. Z dôvodu nesprávnych praktík spaľovania (biomasa s vysokým obsahom 
vlhkosti), ako aj použitia nevhodného druhu paliva (napr. odpadu), v kombinácii 
s meteorologickými (teplotná inverzia) a topografickými podmienkami (uzavreté doliny) 
dochádza často k vzniku smogových situácií.  
Emisie zo spaľovania majú negatívny vplyv na zdravie ľudí. Problémom sú predovšetkým 
jemné prachové častice PM2,5. Sú príčinou mnohých, najmä respiračných ochorení, ako 
napríklad chronického zápalu priedušiek a chronickej obštrukčnej choroby pľúc, ale aj 
kardiovaskulárnych ochorení a rakoviny. Všeobecne majú negatívny vplyv na dĺžku života ľudí. 
Najohrozenejšími skupinami ľudí sú deti a starí ľudia.  
Nevyhnutné je zvyšovať povedomie obyvateľov, ale aj podporovať vhodné spôsoby 
vykurovania domácností. Ekonomické stimuly vynaložené na zníženie spotreby tepelnej 
energie v domácnostiach formou zatepľovania budov a výmeny starých kotlov za nové zatiaľ 
nepriniesli potrebný efekt. V osvete, zatepľovaní a výmenách je preto nutné naďalej 
pokračovať a pridávať aj ďalšie lokálne opatrenia, ktorých príklady uvádzame nižšie. Ďalším 
dôležitým opatrením, ktoré je na území Slovenska dôležité zvážiť je aj možnosť zriadenia 
sociálneho podniku za účelom úpravy tuhého paliva na vhodnú podobu.  
V súvislosti s cieľmi politiky zmeny klímy a podporou využívania OZE, najmä biomasy, boli, žiaľ, 
v minulosti podporené aj opatrenia s negatívnym vplyvom na kvalitu ovzdušia.  
Problematika vykurovania domácností aj vzhľadom na rastúce ceny energií, energetickú 
chudobu a sociálne dôvody predstavuje jednu z najväčších výziev pre zlepšenie kvality 
ovzdušia na Slovensku. 
 
Zoznam vhodných opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia : 
1. Zákaz tuhých fosílnych palív 
2. Zákaz dymového uhlia 
3. Nemecká regulácia na zníženie emisií dreva 
4. Súčasné národné predpisy o emisiách z kachlí a kotlov v škandinávskych krajinách 
5. Prémia za šrotovanie 
6. Dotačný program na podporu domácností pri prechode od fosílnych vykurovacích 

systémov k obnoviteľným vykurovacím systémom. 
7. Dobrovoľné environmentálne označovanie NORDIC SWAN (Nordická labuť) 
8. Požiadavky na kvalitu tuhých palív (legislatíva) 
9. Výmena domácich vykurovacích zariadení na tuhé palivo (ekonomické stimuly) 
10. Informačné kampane o dôsledkoch spaľovania tuhých palív (vzdelávanie) 
11. Používanie vykurovacieho oleja v domácich vykurovacích systémoch je od roku 2007 v 

celom regióne Lombardsko zakázané. 
12. Požiadavky na energetickú účinnosť pre nové systémy vykurovania domácností 

využívajúce biomasu a požiadavky na existujúce systémy vo výškach pod 300 metrov 
13. Zvýšenie podielu ústredného vykurovania až o 50% do roku 2020  
14. Nové verejné budovy a bytové domy musia byť napojené na diaľkové vykurovanie (ak je k 

dispozícii) 
15. Malé vykurovacie systémy na tuhé palivo musia spĺňať prísne limitné hodnoty emisií 



16. Obytné vykurovacie systémy pre nové budovy vo vnútornej mestskej časti Berlína nemôžu 
emitovať viac ako vykurovacie systémy spaľované olejom 

17. Stratégia na odstránenie palivovej chudoby do 15 rokov 
18. Diaľkové vykurovanie 
19. Podpora používania OZE 
 
1.1 Zákaz tuhých fosílnych palív 
Krajina: Poľsko (Krakov) 
V Krakove, jednom z najviac znečistených miest v Európe, bol zavedený zákaz používania 
tuhých fosílnych palív na vykurovanie domácností až potom, čo občianska spoločnosť zvýšila 
tlak na orgány, aby prijali prísne opatrenia na riešenie znečistenia ovzdušia. Zákaz nadobudol 
účinnosť v roku 2018. Podľa odborníkov je jediným riešením, ako dosiahnuť limitné hodnoty. 
Zdroj:  
https://powietrze.malopolska.pl/en/news/ban-on-the-use-of-solid-fuels-in-krakow-from-
september-2019/ 
Rezolúcia. (dostupná v poľskom jazyku) 
 
1.2 Zákaz dymového uhlia 
Krajina: Írsko (Dublin) 
Zákaz dymového uhlia bol zavedený v roku 1990 v Dubline ako reakcia na obdobia silného 
zimného smogu, ktorý bol zapríčinený rozsiahlym používaním dymového uhlia v 
domácnostiach. Odhaduje sa, že v dôsledku zvýšených hladín PM, dymu a SO2 došlo k ročnému 
úmrtiu až 350 osôb. Zákaz sa teraz rozšíril na ďalších 20 miest v Írsku. Prechod na používanie 
bezdymového uhlia, ktorý súvisel aj s výmenou spaľovacích zariadení bol pre obyvateľov 
pozitívnou zmenou. 
Zdroj:  
https://www.dccae.gov.ie/en-ie/environment/topics/air-quality/smoky-coal-
ban/Pages/default.aspx 
 
1.3 Nemecká regulácia na zníženie emisií dreva 
Krajina: Nemecko 
Nemecko zaviedlo osobitný zákon na zníženie emisií zo spaľovania dreva. Nové nariadenie 
obsahuje zoznam palív, ktoré sa môžu spáliť, vrátane ich maximálnej vlhkosti. Stanovuje tiež 
limitné hodnoty emisií (ELV) pre niekoľko látok znečisťujúcich ovzdušie (vrátane PM) pre kotly 
a sporáky. Od januára 2015 musia všetky kachle spĺňať prísnejšie podmienky ELV v rozmedzí 
od 20 mg/m3 do 40 mg/m3 v závislosti od typu použitého paliva. Inšpekcie boli rozšírené na 
všetky pece nad 4 KW (predtým išlo len o pece nad 15 KW). Očakáva sa, že toto opatrenie 
významne zníži emisie PM z vykurovania domácností. 
Zdroj: 
https://www.clean-heat.eu/en/.../background-paper-residential-wood-burning-3.html 
 
1.4 Súčasné národné predpisy o emisiách z kachlí a kotlov v škandinávskych krajinách 
Krajiny: Škandinávia 
V tomto prípade sa jedná o navrhované opatrenia pripravené ICCI (International Cryosphere 
Climate Initiative, ktoré boli identifikované v rámci programu pre arktickú spoluprácu, ako 
súčasť pilotného projektu na zníženie emisií, ktoré sa dostáva do Arktídy z lokálneho 
vykurovania spaľovaním dreva v severských krajinách. Dôraz sa kladie na najúčinnejšie 

https://powietrze.malopolska.pl/en/news/ban-on-the-use-of-solid-fuels-in-krakow-from-september-2019/
https://powietrze.malopolska.pl/en/news/ban-on-the-use-of-solid-fuels-in-krakow-from-september-2019/
https://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,1159347.html
https://www.dccae.gov.ie/en-ie/environment/topics/air-quality/smoky-coal-ban/Pages/default.aspx
https://www.dccae.gov.ie/en-ie/environment/topics/air-quality/smoky-coal-ban/Pages/default.aspx
https://www.clean-heat.eu/en/.../background-paper-residential-wood-burning-3.html
https://www.clean-heat.eu/en/.../background-paper-residential-wood-burning-3.html


opatrenia na znižovanie emisií jemných prachových častíc, ktorými sú regulácia podľa 
smernice o ekodizajne, regulácie súvisiace s environmentálnom značkou, nástroje na 
urýchlenie vývoja a pod. 
Zdroj: 
Controlling Emissions from Wood Burning Legislation and Regulations in Nordic Countries to 
Control Emissions from Residential Wood Burning An examination of Past Experience 
 
1.5 Príspevok za šrotovanie (Šrotovné) 
Krajina: Dánsko 
Dánsko zaviedlo šrotovné za staré kotle na drevo (t. j. inštalované pred rokom 1980). 
Jednotlivci dostali príspevok do výšky 530 EUR, ak nahradili starý drevený kotol novým kotlom, 
ktorý spĺňa emisné limity stanovené vo vyhláške, alebo ak použili alternatívny zdroj 
vykurovania. Tento program viedol k nahradeniu ďalších 3 500 kotlov, čím sa približne 
zdvojnásobil počet kotlov, ktoré by boli nahradené za 1- až 2-ročné obdobie. Odhaduje sa, že 
v priebehu jedného až dvoch rokov trvania programu by šrotovné dosiahlo celkové zníženie o 
1500 ton PM2,5 a 500 ton čierneho uhlíku. Napriek týmto krátkodobým ziskom bol program 
kritizovaný v environmentálnej komunite pretože nevyžaduje od príjemcov príspevkov aby 
začali používať čistejší zdroj vykurovania, ako sú napríklad tepelné čerpadlá pre diaľkové 
vykurovanie alebo tepelné čerpadlá. 
 
1.6 Dotačný program na podporu domácností pri prechode od fosílnych vykurovacích 
systémov k obnoviteľným vykurovacím systémom. 
Krajiny: Fínsko, Nórsko 
Dotácie dosahovali v priemere 1 500 EUR, alebo približne 10% z investičných nákladov na 
energetickú zmenu. Granty pre obnoviteľnú energiu boli opätovne zavedené v roku 2010; v 
roku 2011 sa celkový príspevok na dotácie zvýšil na 30 miliónov EUR. V roku 2013 však už 
fínsky štátny rozpočet nezahŕňal príspevok na obnoviteľné zdroje energie.  
Podobný program bol zavedený aj v Nórsku – v meste Bergen, ktoré zaviedlo grantový 
program na urýchlenie postupného vyraďovania starších kotlov a kachlí. Výška grantu je 5 000 
NOK (približne 600 EUR). V rokoch 1991 až 2011 bolo v dôsledku tohto mestského úsilia 
inštalovaných približne 7 000 nových kotlov a sporákov, čo predstavuje celkové zníženie 
približne o 85 ton tuhých znečisťujúcich látok. V roku 2011 splnilo 65% vykurovacieho 
materiálu nórske emisné normy stanovené v roku 1998. V Bergene je stále v prevádzke 
približne 25 000 starých kachlí na drevo, ktoré podľa výpočtov emitujú ročne približne 335 ton 
častíc PM. Mesto Oslo tiež zaviedlo finančný plán na podporu výmeny starých sporákov. 
Granty dosahujú 3 000 NOK (približne 350 EUR) pre osoby s bydliskom pri diaľnici Ring Road 3 
a 1 500 NOK (približne 225 EUR) pre osoby s bydliskom mimo tejto diaľnice. Prostredníctvom 
tohto grantového programu bolo nainštalovaných viac ako 8 000 nových pecí. Platby zahŕňajú 
aj poučenie o nesprávnych postupoch pri požiari. V Osle môžu jednotlivci dostávať finančné 
prostriedky aj na pece na pelety, krby a pece s „tepelnými trubicami“. Úspory vo výške 1,50 
NOK za kWh predstavovali 50% teoretických nákladov na novú technológiu. 
 
1.7 Dobrovoľné environmentálne označovanie NORDIC SWAN (Nordická labuť) 
Krajina: Škandinávia 
Nordická labuť je dobrovoľný systém environmentálneho označovania, ktorý hodnotí vplyv 
výrobku na životné prostredie počas jeho celého životného cyklu. Štítok zaručuje 
spotrebiteľovi, že sa brali do úvahy klimatické a iné environmentálne požiadavky - vrátane 
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toho, že v prípade potreby sú to emisie CO2 a iné znečisťujúce látky, ktoré by boli obmedzené 
vo výrobe a vo fungovaní výrobku. Pec označená značkou „Nordic Eco“ dosahuje štandard 
vysokej účinnosti a má nízke emisie častíc, oxidu uhoľnatého (CO) a organického plynného 
uhlíka. Výrobca tiež musí zabezpečiť, aby návod na použitie obsahoval komplexné informácie 
a odporučil, aby kachle nainštaloval kvalifikovaný montér. 
 
1.8 Požiadavky na kvalitu tuhých palív (legislatíva) 
Krajina: Litva 
V roku 2018 boli stanovené požiadavky na kvalitu tuhých biopalív s cieľom zabrániť vstupu na 
trh tuhým biopalivám s nežiadúcou kvalitou z hľadiska životného prostredia. Požiadavky 
stanovujú limitné hodnoty pre zloženie paliva a ďalšie kritériá, ktoré sa menia v závislosti od 
spaľovacieho zariadenia konečného použitia (priemyselné alebo rezidenčné). Požiadavky sú 
stanovené iba pre tuhé biopalivá, zatiaľ čo kvalita iných tuhých palív (vrátane zvyškov) 
vyrobeného dreva nie je regulovaná. 
 
1.9 Výmena domácich vykurovacích zariadení na tuhé palivo (ekonomické stimuly) 
Krajina: Litva 
Finančná kompenzácia bude k dispozícii pre tých, ktorí nahradia starý kotol na tuhé palivo za 
vykurovacie systémy obnoviteľnej energie alebo moderný kotol na tuhé palivá, ktorý vyhovuje 
najprísnejším limitným hodnotám emisií. Uprednostnia sa domácnosti nachádzajúce sa najmä 
v znečistených mestských oblastiach, identifikovaných podľa rozptylových máp PM10. S 
plánovaním národného inventára na vykurovanie domácností sa počíta v roku 2021, keď sa 
zarátajú občania jednotlivých krajov, čo poskytne lepšie možnosti na vyhodnotenie stavu 
vykurovacích systémov v litovských domácnostiach. 
 
1.10 Informačné kampane o dôsledkoch spaľovania tuhých palív (vzdelávanie) 
Krajina: Česká republika, Opava 
Študentský projekt na ochranu ovzdušia 
Kampaň študentov SŠ, Gymnázia v Opave/ČR, ktorá je zameraná na dobrovoľnú aktivitu 
študentov-gymnazistov s informáciami pre verejnosť o možnostiach zlepšenia kvality ovzdušia 
naprieč generáciami. Projekt získal podporu aj ministra životného prostredia ČR. Cieľom 
projektu bolo prejsť a navštíviť čo najviac domácností a poukazovať na riziká vykurovania PET 
fľašami, odpadom a nevhodným palivom, prednášky a oslovovanie relevantných inštitúcií.  
Zdroj: 
http://www.enviweb.cz/98754 
 
1.11 Zákaz používania vykurovacieho oleja.  
Krajina: Taliansko – Lombardia 
Zákaz vykurovacieho oleja v domácich vykurovacích systémoch je od roku 2007 v celom 
regióne Lombardsko zakázané. 
 
1.12 Požiadavky na energetickú účinnosť pre nové systémy vykurovania domácností 
využívajúce biomasu a požiadavky na existujúce systémy vo výškach pod 300 metrov 
Krajina: Taliansko - Lombardia 
V tejto časti Talianska sa plánujú požiadavky na nové zariadenia na biomasu pre obytné 
vykurovacie systémy (energetická účinnosť najmenej 75%, 85% pre pelety a povinnosť 
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kontroly a údržby.) Spotrebiče biomasy s energetickou účinnosťou nižšou ako 63% sú zakázané 
v oblastiach pod 300 m. 
Zdroj:  
stránka JRC (Joint Research Centre) 
 
1.13 Zvýšenie podielu diaľkového vykurovania až o 50% do roku 2020  
Krajina: Rakúsko (Viedeň) 
V roku 2010 bol trhový podiel na dodávke tepla a teplej vody prostredníctvom diaľkového 
vykurovania na celom trhu s teplom vo Viedni okolo 36%. Cieľom programu ochrany ovzdušia 
mesta Viedeň je do roku 2020 zvýšiť podiel diaľkového vykurovania až na 50%. Dosiahne sa to 
kontinuálnym rozšírením siete diaľkového vykurovania, najmä v oblastiach mestského rozvoja. 
Zdroj: 
https://www.wien.gv.at/english/environment/klip/ 
 
1.14 Nové verejné budovy a bytové domy musia byť napojené na ústredné vykurovanie (ak je 
k dispozícii) 
Krajina: Rakúsko 
Od roku 2012 sa vyžaduje, aby nové verejné budovy a bytové domy s viac ako 3 bytmi boli 
napojené na verejný systém ústredného vykurovania, ak je taký systém k dispozícii. Okrem 
toho môžu mestá, v ktorých sú prekročené limitné hodnoty, vyžadovať pripojenie všetkých 
nových bytových domov k systému ústredného vykurovania, napr. v meste Linz. Existujú 
výnimky pre budovy s vykurovacími systémami založenými na obnoviteľnej energii a pasívnymi 
domami. 
Zdroj:  
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/68293.htm (dostupné v nemeckom jazyku) 
 
1.15 Malé vykurovacie systémy na tuhé palivo musia spĺňať prísne limitné hodnoty emisií 
Krajina: Nemecko (Achen) 
Malé vykurovacie systémy na tuhé palivo s menovitým tepelným výkonom 4 až 15 kW v 
mestskej oblasti Aachen musia spĺňať tieto limitné hodnoty emisií: 40mg/m³ prachu a 
1,25g/m³ CO pre nové zariadenia; 75 mg/m³ prachu a 2,0 g/m³ CO pre existujúce zariadenia (s 
prechodným obdobím do 31.12.2014). Existujúce vykurovacie systémy, ktoré nespĺňajú tieto 
limitné hodnoty, sa musia vybaviť vhodným zariadením na reguláciu emisií (filter) alebo sa 
musia vymeniť. 
Zdroj: 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/umwelt/luft-
stadtklima/festbrennstoff_verordnung/index.html (dostupné v nemeckom jazyku) 
 
1.16 Obytné vykurovacie systémy pre nové budovy vo vnútornej mestskej časti Berlína 
nemôžu emitovať viac ako vykurovacie systémy spaľujúce olej 
Krajina: Nemecko (Berlín) 
Od roku 1984 vykurovacie systémy pre nové budovy vo vnútornej časti mesta Berlín (asi 100 
km²) nemôžu vypúšťať znečisťujúce látky do ovzdušia vo vyšších hodnotách ako vykurovacie 
systémy využívajúce vykurovací olej. V zásade to zakazuje použitie jednotlivých vykurovacích 
systémov alebo kachlí na biomasu. 
Zdroj: 
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/luftqualitaet/de/luftreinhalteplan/  
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(dostupné v nemeckom jazyku) 
 
1.17 Stratégia na odstránenie palivovej chudoby do 15 rokov 
Krajina: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 
Palivová chudoba sa vo všeobecnosti definuje ako situácia, keď domácnosť s nízkym príjmom 
nemôže byť v zime udržiavaná v teple za primeranú cenu. Palivová chudoba môže mať za 
následok vysoké emisie v dôsledku používania paliva nízkej kvality v starých vykurovacích 
systémoch. Cieľom stratégie v oblasti palivovej chudoby je odstránenie palivovej chudoby, 
pokiaľ je to prakticky uskutočniteľné, prostredníctvom zlepšenia energetickej účinnosti 
domácností, dotovaním nákladov na palivo v prípade konkrétnych domácností s nízkym 
príjmom, zvýšením príjmu a zlepšením informácií. Toto by sa malo dosiahnuť do 15 rokov. 
Zdroj:  
https://www.gov.uk/government/publications/fuel-poverty-a-framework-for-future-action 
 
1.18 Diaľkové vykurovanie 
Krajina: Švédsko 
Švédske kráľovstvo je v mnohých aspektoch lídrom dobrých praxí/príkladov pre riešenia 
zelenej (energetickej) infraštruktúry. Od 90-tych rokov 20. storočia Švédsko postupne 
zavádzalo systémy tzv. diaľkového vykurovania, čím sa významne znížil príspevok podielu 
skleníkových plynov z výroby tepla. Momentálne má viacero miest Švédskeho kráľovstva 
ambíciu, do roku 2030 prechod na bezfosílne palivá pri využívaní vykurovacích systémov 
diaľkového vykurovania (napr. na biomasu, geotermálnu energiu, slnečnú energiu). Mnoho 
sietí diaľkového vykurovania využíva aj recyklované teplo z priemyselných odvetví - energiu, 
ktorá by inak vyšla nazmar. Napríklad Göteborg, druhé najväčšie mesto Švédska, sa môže 
pochváliť sieťou diaľkového vykurovania, ktorá je dlhá 1 200 kilometrov a vykuruje 90 percent 
bytových domov mesta spolu s 12 000 samostatnými domami.  
Zdroj:  
https://sweden.se/nature/7-examples-of-sustainability-in-sweden/ 
 
1.19. Podpora využívania OZE 
Krajina: Česká republika, Litoměřice 
V meste Litoměřice, Česká republika, s počtom obyvateľov cca 24 000 v roku 2000 zaviedlo 
finančnú podporu pre verejné ale i súkromné budovy pri splnení podmienok a opatrenie 
viedlo k inštalácií alebo reinštalácii viac ako 300m2 slnečných kolektorov. Slnečný ohrev vody 
a tepelné čerpadlá, tento obnoviteľný zdroj energie, boli umiestnené v niektorých budovách 
v majetku mesta. Tepelné čerpadlá boli uvedené do prevádzky v miestnej krytej plavárni, 
v miestnych domovoch sociálnych služieb, v azylovom dome, a v ďalších prevádzkových 
budovách mesta. V budúcnosti mesto plánuje rozvoj využívania OZE ako je využívanie 
geotermálnej energie a využitie výroby elektriny z malých vodných elektrární. 
Zdroj: 
https://galerie.udrzitelne-mesto.cz/en/litomerice-podpora-vyuzivani-obnovitelnych-zdroju-
energie 
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2. Doprava 
 
Doprava sa na Slovensku podieľa viac ako 40 % na celkových emisiách oxidov dusíka (NOx) 
a tvorí aj podiel na emisiách jemných prachových častíc (PM2,5). Hlavným problémom je nielen 
zvyšujúca sa intenzita dopravy, využívanie pohonných hmôt na báze ropných palív, ale aj dovoz 
starých, neekologických vozidiel. Emisie z dopravy spolu s emisiami z lokálnych kúrenísk sa 
považujú za hlavné príčiny vzniku smogových situácií v mestách. 
Riešenie nepriaznivého vplyvu dopravy na kvalitu ovzdušia v mestách vyžaduje kombináciu 
rôznych opatrení vrátane lepšieho urbanistického plánovania, investícií do infraštruktúry 
a podpory alternatívnych palív. Dosiahnutie želaného prechodu na iný druh dopravy si vyžiada 
značné investície do infraštruktúry, doplnené ďalšími opatreniami na podporu ekologickejších 
dopravných modelov (mestskej a prímestskej dopravy, carpooling (spoločná jazda jedným 
autom), carsharing (spoločné zdieľanie automobilu), cyklotrasy a pod.). Inovácie, ako sú 
inteligentné dopravné systémy, nové modely nízkoemisných dopravných prostriedkov a 
autonómne vozidlá, môžu zvýšiť budúcu efektívnosť dopravného systému. Za zváženie stojí aj 
zriadenie nízkoemisnej zóny, ktorá môže odľahčiť danú oblasť od intenzívnej osobnej 
automobilovej prepravy a zároveň tak sprístupniť priestor pre chodcov a cyklistov, čo môže 
mať pozitívny dopad na návštevnosť danej oblasti.  
Nízkoemisné zóny by mali vznikať predovšetkým v silne osídlených oblastiach a obmedzovanie 
vjazdu vozidiel s vysokými emisiami by sa malo opierať o plnenie emisných noriem (EURO 1 až 
6 a EURO 6 RDI) pre rôzne staré automobily. Dobré skúsenosti z nízkoemsinými zónami majú 
Nemecko, Švédsko, Holandsko, Dánsko, ale aj Veľká Británia. 
Pomerne silným nástrojom znižovania emisií v mestách je dobre nastavená parkovacia 
politika. Určite nepopulárne, ale z hľadiska kvality ovzdušia veľmi efektívne zvyšovanie 
poplatkov za parkovanie, môže znížiť objem dopravy a následne zvýšiť počet prepravovaných 
osôb v hromadnej doprave. Nemusí sa jednať o drastické zvýšenie, stačí 10% a výsledok sa 
dostaví. Je nesporné, že stanovenie optimálneho poplatku nie je ľahké , nakoľko musí brať do 
úvahy externé náklady, riešenie parkovania rezidentov a celkový počet parkovacích miest.  
Existuje aj možnosť spoplatnenia vjazdu alebo vstupu do vyhradenej oblasti (napr. historické 
centrum mesta). Tento nástroj slúži k regulácii dopravy, môže ovplyvňovať používanie 
dopravných prostriedkov (ich výber), pričom príjem, ktorý generuje môže byť investovaný do 
výstavby a údržby dopravnej infraštruktúry (záchytné parkoviská), cyklistických chodníkov, 
peších zón a pod. Túto možnosť zavádzajú predovšetkým veľké mestá, ktoré environmentálnej 
zodpovednosti venujú náležitú pozornosť. Príklady takých opatrení je možné nájsť v mestách 
ako Londýn, Štokholm Singapur, Miláno. 
V Európe sa čoraz častejšie udomácňuje aj zdieľanie automobilu (car-sharing), t.j. používanie 
jedného automobilu viacerými ľuďmi. Rovnako sa stáva populárny aj car-pooling, pri ktorom 
majiteľ vozidla poskytne vo svojom vozidle miesta spolujazdcov – susedom, priateľom. 
Nevýhoda je „len“ organizačná. Nutnosť plánovania cesty , použitie určitého typu vozidla, zber 
a vysadenie pasažierov. Za najekologickejšie sa považuje zdieľanie automobilov 
s alternatívnymi paliva, elektromobilov a hybridných automobilov.  
Obzvlášť účinné sú opatrenia týkajúce sa obmedzovania maximálnej rýchlosti na vybraných 
komunikáciách. Tieto opatrenia okrem zníženia emisií majú aj iné benefity, ktoré ich hodnotu 
zvyšujú. Okrem zlepšenia kvality ovzdušia ide predovšetkým o zníženie nehodovosti a hluku. 
Lídrami v tejto oblasti sú Belgicko, Španielsko a Holandsko.  
Lacným a pritom veľmi efektívnym riešením je aj eco-driving (ekonomické a bezpečné 
šoférovanie). Ide o zmenu návykov šoférovania, ktoré môžu kvalite ovzdušia výrazne pomôcť. 



Medzi takéto opatrenia patrí plynulá jazda, vypínanie motora pri dlhšom čakaní, obmedzenie 
zbytočných jázd, pravidelný servis pneumatík, motora, využívanie kvalitných palív a oleja.1 
Pozornosť je potrebné venovať aj alternatívnym palivám a pohonom v doprave.  
 
Tieto a ďalšie opatrenia sú podrobnejšie popísané nižšie.  
 
Zoznam uvedených opatrení pre ekologickú dopravu: 

1. Akčný program na komunitné riadenie dopravy 
2. Prenájom bicyklov 
3. Centralizácia logistiky (napr. pri výstavbe) 
4. Čistejšie taxíky na základe zavedenia vekového obmedzenia pre vozidlá 
5. Čistejšie vozidlá pre väčšie verejné vozové parky - používanie vozidiel na alternatívny 

pohon (stlačený zemný plyn – CNG) 
6. Čistejšia verejná doprava - stanovanie environmentálnych štandardov pri plánovaní 

a obstarávaní vozidiel verejnej dopravy 
7. Propagácia bicyklovania do práce prostredníctvom finančnej podpory bicyklov 

a doplnkov na bicyklovanie  
8. Dodatočná montáž filtrov tuhých častíc do autobusov hromadnej dopravy 
9. Programy na podporu ekologického šoférovania  
10. Rozšírenie/zavedenie cyklistických sietí, hlavne pre cyklistov  
11. Emisná certifikácia a dodatočná montáž filtrov tuhých častíc do stavebných strojov 

v meste Berlín 
12. Technické opatrenia – zavedenie filtrov tuhých častíc pri stavebnej technike v mestách 
13. Komplexné zavedenie nízkoemisných vozidiel 
14. Zákaz voľnobehu motorov stojacich áut v meste Londýn 
15. Podpora alternatívnych palív v doprave. 
 

Iné dopravné opatrenia: 
1. Optimalizácia svetelných signálov na semaforoch na určitých cestách s ohľadom na 

množstvo dopravy  
2. Obmedzenie rýchlosti na diaľniciach na základe úrovne kvality ovzdušia  
3. Obmedzenie rýchlosti na 30 km/h na hlavných cestách v meste 
4. Obmedzenie rýchlosti na 80 km/h na diaľniciach a striktná kontrola rýchlosti  
5. Obmedzenie ťažkých úžitkových vozidiel v doprave v meste  
6. Sektorový zákaz prepravy špecifického tovaru  
7. Koncentrácia osídlenia pozdĺž osi verejnej dopravy  
8. Dotácie na vozidlá poháňané stlačeným zemným plynom (CNG) a zvýšenie počtu 

čerpacích staníc  
9. BAT pre mopedy a motocykle (kontrola emisií z výfukov a vypareného paliva) 
10. Kampane na zvýšenie používania elektrických vozidiel 
11. Zavedenie používania bioplynu v mestskej nákladnej doprave  
12. Flexibilné, inteligentné parkovanie za pomoci novej technológie 
13. Informačný portál pre eko vozidlá 
14. Možnosť vyskúšania elektrických vozidiel na rok pre niektoré vybrané podniky 
15. Rozvoj e-bike schém na spoločné využívanie 

                                                 
1 Miroslav Patrik, Miroslav Šuta: Aby se ve městě dalo dýchat. Příklady efektivních řešení ke zlepšení kvality 

ovzduší. 



16. Podpora pre firmy, ktoré majú záujem o trvalo udržateľnú mobilitu  
17. Obstarávanie inovatívnych riešení pre doručovanie tovaru a služieb bez emisií 
18. Nízka emisná zóna (NEZ) pre nákladné automobily a autá  
19. Poplatky na zníženie preťaženia 
20. T-poplatok 
21. Zľava na parkovanie pre nízko emisné vozidlá  
22. Inteligentné solárne nabíjanie pre elektrické vozidlá 
23. Environmentálna značka pre časticové filtre pre stavebné stroje 
24. Inteligentné verejné osvetlenie s integrovaným nabíjaním 
25. Zdaňovanie pohonných hmôt 
26. Zavedenie nízkoemisných zón 
27. Spoplatnenie vjazdu vozidiel 
28. Zníženie maximálnej rýchlosti na vybratých komunikáciách 
29. Zavedenie komplexnej parkovacej politiky 

 
Zoznam uvedených opatrení pre hromadnú dopravu: 

1. Schémy zdieľania automobilov 
2. Čistejšie taxíky  
3. Čistejšie vozidlá pre veľké súkromné vozové parky 
4. Čistejší pohon verejnej dopravy 
5. Čistenie verejnej dopravy 
6. Dodatočné vybavenie nákladných vozidiel a autobusov DPF  
7. Rozšírenie/zavedenie električkových tratí 
8. Schémy znižovania voľnobehu  
9. Intermodálna doprava („kombinovaná doprava“) 
10. Územné plánovanie: koncentrácia na hlavnú os verejnej dopravy  
11. Zavedenie elektrickej verejnej dopravy  
12. Koridory verejnej dopravy na vysokej úrovni v okrajových okresoch 
13. Stanovenie priority verejnej dopravy 
14. Hybridný a inovatívny systém verejnej dopravy  
15. Integrácia trajektov do siete verejnej dopravy 
16. Zariadenia „Zaparkuj a odvez sa“ (záchytné parkoviská) 
17. Plánovanie električkovej dopravy: využitie intermodálnej infraštruktúry 
18. Stopercentne-zelená „bezfosílna“ autobusová doprava v Štokholme 
19. Autobusy s vodíkovým pohonom 

 
2.1 Opatrenia pre ekologickú dopravu: 
2.1.1 Akčný program na komunitné riadenie dopravy – “klimaaktiv mobil“ 
Krajina: Rakúsko 
Ide o národný program so širokou podporou verejnosti (vrátane orgánov štátnej správy), ktorý 
vytvoril rámec na motiváciu a podporu spoločností a verejných služieb, ale i miest, obcí, 
regiónov, turistických agentúr, stavebných firiem a firiem s nehnuteľnosťami či škôl za účelom 
rozvoja a implementácie opatrení na zníženie CO2 emisií vychádzajúcich z dopravy. Klimaaktiv 
podporuje opatrenia, ktoré sa sústreďujú na riadenie mobility, vrátane alternatívnych vozidiel 
a obnoviteľnej energie, inteligentnej multimodálnej mobility, ekošoférovania, bicyklovania, 
chôdze, verejnej dopravy orientovanej na dopyt a zvyšovanie povedomia medzi občanmi.  
Zdroj: 



https://www.klimaaktiv.at/ueber-uns/ueber_klimaaktiv.html (dostupné v nemeckom jazyku) 
 
2.1.2 Prenájom bicyklov 
Krajina: Francúzsko (Paríž) 
Služba Vélib’ bola spustená v Paríži v roku 2007 a dnes funguje na podobných princípoch aj 
v iných krajinách vrátane Bratislavy. Vo všeobecnosti sa užívateľ musí zaregistrovať a následne 
si vybrať program, ktorý mu najviac vyhovuje – či už ide o jednorazové použitie bicykla alebo 
hodinový, týždňový, mesačný či ročný program za zvýhodnené ceny. Stanice s bicyklami sú 
rozmiestnené po meste a užívateľ si môže zobrať ktorýkoľvek bicykel, ktorý je voľný.  
Zdroj: 
https://www.velib-metropole.fr/en_GB 
 
2.1.3 Centralizácia logistiky (napr. pri výstavbe) 
Krajina: Nemecko (Berlín), Rakúsko (Viedeň)  
Vzhľadom na to, že rozsiahla výstavba spôsobuje veľkú koncentráciu ťažkých úžitkových 
vozidiel, toto opatrenie sa snaží znížiť ich počet centralizáciou logistiky a podporou železničnej 
a lodnej dopravy. Tento program bol aplikovaný pri rekonštrukcií Potsdamerského námestia 
v Berlíne, čo viedlo k zníženie z 45 000 ťažkých úžitkových vozidiel za deň na 3 000. Vo Viedni 
sa podobný projekt RUMBA zameral na výhody centralizovanej logistiky ako i železničnej 
i lodnej dopravy pri výstavbe veľkých obytných blokov. 
Zdroj: 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/staedtebau 
projekte/leipziger_platz/de/planungen/planungsgrundl/baulogistik/index.shtml (nemecky), 
http://www.rumba-info.at/ (dostupné v nemeckom jazyku) 
 
2.1.4 Čistejšie taxíky na základe zavedenia vekového obmedzenia pre vozidlá 
Krajina: Spojené kráľovstvo - Londýn 
Londýnska stratégia pre kvalitu ovzdušia z roku 2010 predstavila vekové obmedzenia pre 
taxíky, čo znamenalo, že povolenie nemohlo byť vydané ak má taxík viac ako 15 rokov. Od 
2012 taktiež musia všetky nové taxíky spĺňať minimálne Euro 5 štandard. Bol vytvorený aj 
systém finančných podnetov na kúpu vozidiel, ktoré pre londýnskych vodičov taxíkov.  
Zdroj: 
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/Air_Quality_Strategy_v3.pdf 
 
2.1.5 Čistejšie vozidlá pre väčšie verejné vozové parky - používanie vozidiel na alternatívny 
pohon (stlačený zemný plyn – CNG) 
Krajina: Spojené štáty americké – Americká poštová služba 
Z celkového množstva 208 000 vozidiel má Americká poštová služba k dispozícii 7 400 vozidiel 
na alternatívny pohon. Väčšina z nich je prekonvertovaných “celoživotných vozidiel“, 
s kapacitou 450kg a 24-ročnou životnosťou. Taktiež používajú stredne ťažké a ťažké nákladné 
vozidlá s alternatívnym pohonom. 
Zdroj: 
JRC, https://afdc.energy.gov/files/pdfs/usps_cs.pdf 
 
2.1.6 Čistejšia verejná doprava – stanovanie environmentálnych štandardov pri plánovaní 
a obstarávaní vozidiel verejnej dopravy 
Krajina: Nemecko (Berlín) 

https://www.klimaaktiv.at/ueber-uns/ueber_klimaaktiv.html
https://www.velib-metropole.fr/en_GB
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/staedtebau%20projekte/leipziger_platz/de/planungen/planungsgrundl/baulogistik/index.shtml
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/staedtebau%20projekte/leipziger_platz/de/planungen/planungsgrundl/baulogistik/index.shtml
http://www.rumba-info.at/
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/Air_Quality_Strategy_v3.pdf
https://afdc.energy.gov/files/pdfs/usps_cs.pdf


Ide o súčasť plánu na ochranu ovzdušia v meste Berlín v rokoch 2011 – 2017. Autobusy musia 
byť vybavené filtrom na tuhé častice a tiež stanovuje pomer autobusov, ktoré dosahujú 
výfukový štandard Euro V/EEV (53 % v 2010). Mestské autobusy v Berlíne boli postupne od 
druhej polovice 90.-tych rokov vybavené filtrom, čo viedlo k zníženiu emisií o 70-90 %. Okrem 
toho však autobusy tiež prispievali k NOx emisiám – preto bolo zavedená dodatočná montáž 
filtrov na všetkých vozidlách a konverzia na Euro5/EEV 600 autobusov do roku 2010. Všetky 
nové dieselové autobusy musia byť vybavené zatvoreným filtrom na častice. 
Zdroj: 
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/luftqualitaet/de/luftreinhalteplan/  
(dostupné v nemeckom jazyku) 
 
2.1.7 Propagácia bicyklovania do práce prostredníctvom finančnej podpory bicyklov 
a doplnkov na bicyklovanie  
Krajina: Írsko (Dublin) 
Cieľom tejto iniciatívy, predstavenej v roku 2009 bolo zvýšiť pomer cyklistov bicyklujúcich do 
práce a tak znížiť množstvo dopravných zápch, emisií a zlepšiť celkove zdravie a kondíciu 
obyvateľstva. Táto schéma pokrýva bicykle a cyklistické doplnky (ako svetlá, prilby, zvončeky, 
zrkadielka, pumpy, reflexné oblečenie, či súpravy na opravu) do celkovej ceny €1 000. Je na 
zamestnávateľovi, či sa rozhodne túto sumu platiť za zamestnanca alebo je (min. čiastočne) 
odrátaná zo zamestnancovej výplaty (max. počas doby 12 mesiacov). Úspory sa vytvárajú na 
základe výnimiek z vecných výhod. To znamená, že minimálna úspora (založená na maximálnej 
daňovej sadzbe 41 percent) sa započíta do ceny nového bicykla. 
Zdroj: 
https://www.cyclescheme.ie/ 
 
2.1.8 Dodatočná montáž filtrov tuhých častíc do autobusov hromadnej dopravy 
Krajina: Španielsko (Madrid) 
Ide o súčasť mestskej stratégie na zlepšenie kvality ovzdušia. Podobne ako v Berlíne, jedná sa 
o zavedenie dodatočnej montáže filtrov na častice a systému na spracovanie výfukových 
plynov do vozidiel verejnej dopravy za účelom zníženia NOx emisií. Ide hlavne o technológiu 
na selektívnu katalytickú redukciu.  
Zdroj:  
citylab.com 
 
2.1.9 Programy na podporu ekologického šoférovania 
Krajina: Írsko (Dublin) 
Išlo o pilotný projekt, ktorý sa snažil zvýšiť povedomie o ekologickom šoférovaní a o tom, ako 
môžu jednotliví vodiči znížiť emisie. Poukazoval najmä na to, ako povedomie o životnom 
prostredí môže znížiť výdavky jednotlivcov i rodín, no projekt zlyhal kvôli nízkym cenám paliva 
v danom období.  
 
2.1.10 Rozšírenie/zavedenie cyklistických sietí, hlavne pre cyklistov 
Krajina: Dánsko (Kodaň), Holandsko (Groningen), Spojené kráľovstvoVeľkej Británie 
a Severného Írska (Londýn) 
Cyklo super diaľnica je diaľnica pre cyklistov, ktorá ponúka rýchle, pohodlné a bezpečné 
dochádzanie. Spája oblasti s veľkým počtom pracujúcich a študentov s ich bydliskami a tiež so 
stanicami verejnej dopravy. Táto diaľnica by mala byť čo najrýchlejšia a s čo najmenej 

https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/luftqualitaet/de/luftreinhalteplan/
https://www.cyclescheme.ie/
https://www.citylab.com/environment/2017/06/madrids-air-quality-improved-last-year/532170/


zastávkami, čo sa dá dosiahnuť napríklad využitím zelených vĺn pre cyklistov (pri rýchlosti 
20km/h, hlavne popri hlavných dopravných uzloch). Komfort je dosiahnutý používaním 
vysoko-kvalitného asfaltu a údržbou ciest (hlavne v zime). Na bezpečnosť je dbané napríklad 
jasným značením (kde sa dá, používať existujúce značenie), odstupom od áut ako 
i dostatočným množstvom svetiel. Riziko dopravných nehôd môže byť znížené rekonštrukciou 
niektorých križovatiek tak, aby sa dávala prednosť cyklistom – napr. na križovatkách s 
oddelenými semaformi pre cyklistov by dostali náskok až do 12 sekúnd, čo by zvýšilo ich 
viditeľnosť v doprave ako i celkovú rýchlosť prepravy.  
Zdroj: 
https://tfl.gov.uk/modes/cycling/routes-and-maps/cycleways 
 
2.1.11 Emisná certifikácia a dodatočná montáž filtrov tuhých častíc do stavebných strojov v 
meste Berlín 
Krajina: Nemecko 
Na verejných stavbách v Berlíne mnohé staveniská neplnia environmentálne štandardy. 
Stavebné firmy musia preukázať súlad s normami pre kvalitu ovzdušia. Pre zjednodušenie 
celého procesu sa zaviedla emisná certifikácia a vydávanie emisných známok pre stavebné 
stroje v Berlíne.  
Nové stroje plnia environmentálne nároky avšak staršie stroje bolo treba do vybaviť filtrami 
pevných častíc, ktoré majú schopnosť zredukovať objem pevných častíc vo výfukových plynoch 
až o 90%. Zavedenie environmentálnych štandardov pre stavebné spoločnosti a dodatočná 
montáž filtrov tuhých častíc je novou výzvou pre mnohé stavebné spoločnosti. Pre úspešnú 
dodatočnú montáž starostlivý výber filtra a údržba sú nevyhnutné. Preto odbor pre rozvoj 
mesta a životné prostredie mesta Berlín poskytuje poradenstvo od roku 2016, ktoré pomáha 
stavebným spoločnostiam po odbornej stránke. 
Podrobnejšie informácie je možné ískať na: 
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/luftqualitaet/de/baumaschinen/plaketten.shtml 

Zdroj:  
CODE OF GOOD PRACTICES FOR CITIES AIR QUALITY PLAN, Partnership on Air Quality - Urban 
Agenda for the EU, Silvia Moroni, prístupné na: https://ec.europa.eu/futurium/en/air-quality  
 
2.1.12 Technické opatrenia – zavedenie filtrov tuhých častíc pri stavebnej technike v mestách. 
Krajina: Švajčiarsko, Rakúsko 
Je pravdou, že stavebné mechanizmy rôzneho druhu (bagre, nakladače, elektrické agregátory, 
buldozéry) nepredstavujú z „vozového“ parku väčšinu, ale ide o stroje, ktoré sú v prevádzke 
počas celého dňa, sú poháňané naftovými motormi a často sú zastarané. Podľa štúdií 
urobených v hore uvedených krajinách emisie z týchto zariadení predstavujú 20 x vyššie 
emisie ako u motorových vozidiel. Existuje veľmi rýchle radikálne riešenie, ktoré spočíva 
v dovybavení jestvujúcich zariadení filtrami tuhých častíc, ktoré sú schopné emisie znížiť až na 
99%. 
Švajčiarsko v svojich predpisoch ustanovilo povinnosť, aby stavebné mechanizmy s výkonom 
od 18 kW boli vybavené filtrom tuhých častíc na veľkých stavbách. Zodpovednosť za 
vykonávanie tohoto predpisu mali samotné kantóny. Aplikácia záchytov tuhých častíc vo 
výfukových plynoch je veľmi účinný spôsob regulácie emisií z tejto časti stavebnej činnosti. 
V Rakúsku je pre všetky komerčné off-road zariadenia s naftovými motormi od roku 2006 
zavedená povinnosť zavedenia vyššie spomínaných filtrov. Súčasťou implementácie vyhlášky 
bola aj ponuka pôžičiek a grantov, ktoré mohli pokryť časť nevyhnutných nákladov na 

https://tfl.gov.uk/modes/cycling/routes-and-maps/cycleways
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/luftqualitaet/de/baumaschinen/plaketten.shtml
https://ec.europa.eu/futurium/en/air-quality


zavedenie predmetných filtrov. V praxi sa žiaľ ukázalo, že rakúska právna úprava ochrany 
ovzdušia umožňuje výnimky, preto v niektorých prípadoch cieľ komplexného zavedenia filtrov 
napríklad v meste Viedeň nemohol byť splnený.  
Zdroj: 
Publikácia: Miroslav Patrik, Miroslav Šuta: Aby se ve městě dalo dýchat. Příklady efektivních 
řešení ke zlepšení kvality ovzduší – strany 32 - 36. 
 
2.1.13 Komplexné zavedenie nízkoemisných vozidiel 
Krajina: Holandsko - Amsterdam 
Okrem podpory elektrických a hybridných vozidiel systém v Amsterdame zahŕňa aj 
dovybavenie starších vozidiel filtrami tuhých častíc, poskytovanie nabíjacích zariadení pre 
elektrické motorové vozidlá a pod. Mesto rovnako spracovalo víziu pre využitie vodíkových 
palivových článkov v Amsterdame. Naviac bola spustená aj experimentálne prevádzka lodí 
poháňaných palivovými článkami.  
Zdroj: 
Publikácia: Miroslav Patrik, Miroslav Šuta: Aby se ve městě dalo dýchat. Příklady efektivních 
řešení ke zlepšení kvality ovzduší – strana 37. 
 
2.1.14 Zákaz voľnobehu motorov stojacich áut v meste Londýn 
Krajina: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 
Šoféri ktorý nechajú motor svojho auto voľne bežať môžu byť pokutovaný až do výšky £80 
podľa vyhlášky magistrátu Londýna. Dôvodom je zlepšenie kvality ovzdušia v meste najmä vo 
vzťahu k emisiám pevných častíc a NO2 u ktorých je dopad na ľudské zdravie preukázateľný. 
Jedná sa najmä o ochorenia ako astma, srdcovo-cievne ochorenia, chronická bronchitída a 
rakovina. Zákaz sa týka jednak flotily mesta (polícia, požiarny zbor, taxíky), ale aj širokej 
verejnosti. Projekt je zastrešený úradom starostu Londýna a je v ňom zapojených 32 
mestských častí.  
Dohliadať na účinnosť opatrenia má 35 špecializovaných policajtov. Plánuje sa aj s nové 
dopravné značenie upozorňujúce na túto skutočnosť. Zákaz voľnobehu motorov stojacich aut 
je iba jedným z opatrení pre zlepšenie kvality ovzdušia magistrátu. Za zmienku stoji aj aplikácia 
CityAir, ktorá už dnes pomáha viac ako 30 000 obyvateľom nájsť najmenej znečistenú cestu 
naprieč metropolou či už sa rozhodnete ísť peši, bicyklom, alebo verejnou dopravou. Aplikácia 
Vás aj upozorní na prípadné zhoršenie kvality ovzdušia na Vašej trase.  
Podrobnejšie informácie je možné získať na:  
https://www.london.gov.uk/press-releases/assembly/the-dangers-of-unnecessary-idling  
https://idlingaction.london/toolkit-form-businesses/ 
Zdroj: 
https://news.cityoflondon.gov.uk/city-corporation-clamps-down-on-idling-vehicles-to-
improve-air-quality/  
 
2.1.15 Podpora alternatívnych palív v doprave 
Krajina: EÚ, USA, Brazília 
Podpora by mala byť zameraná na: 

a) Hybridné pohony – nižšia spotreba paliva a s ňou spojené nižšie emisie 
b) Skvapalnené plyny  

 Propán-bután (LPG) – nižšia cena oproti benzínu alebo nafte, nižšie emisie 

 Zemný plyn (LNG) – pomerne nízke emisie znečisťujúcich látok 

https://www.london.gov.uk/press-releases/assembly/the-dangers-of-unnecessary-idling
https://idlingaction.london/toolkit-form-businesses/
https://news.cityoflondon.gov.uk/city-corporation-clamps-down-on-idling-vehicles-to-improve-air-quality/
https://news.cityoflondon.gov.uk/city-corporation-clamps-down-on-idling-vehicles-to-improve-air-quality/


c) Plyny  

 Bioplyn – obnoviteľný zdroj energie  

 Stlačený zemný plyn – znižuje emisie znečisťujúcich látok až na hodnotu Euro 
5, neprodukuje emisie tuhých znečisťujúcich látok ani prchavých organických 
zlúčenín, vzniká aj menej oxidov dusíka 

d) Elektromobily – takmer žiadne emisie, minimálna hlučnosť, riziko pre životné 
prostredie pri výrobe batérií  

e) Vodíkové články – chemická energia sa transformuje na elektrickú – obmedzenie emisií 
do ovzdušia, ekologické dopady prevádzky sú závislé na zdroji paliva, t.j. aké typy 
palivových článkov sa použili 

f) Agropalivá – ich použitie môže byť za istých podmienok prínosné 

 Bionafta a jej primiešavanie do nafty – vyrobená z obnoviteľných zdrojov 
energie (napr. repkový, slnečnicový, sójový olej), neobsahuje síru a aromatické 
zložky, je biologicky odbúrateľná 

 Bioetanol a jeho primiešavanie do benzínu – etylalkohol vyrobený alkoholovým 
kvasením z biomasy bohatej na polysacharidy (napr. kukurica, zemiaky, 
cukrová repa, pšenica)2 

Zdroj: 
Publikácia: Miroslav Patrik, Miroslav Šuta: Aby se ve městě dalo dýchat. Příklady efektivních 
řešení ke zlepšení kvality ovzduší – strana 39 - 49. 
 
 

  

                                                 
2 Miroslav Patrik, Miroslav Šuta: Aby se ve městě dalo dýchat. Příklady efektivních řešení ke zlepšení kvality 

ovzduší. 



2.2 Iné dopravné opatrenia: 
 
2.2.1 Optimalizácia svetelných signálov na semaforoch na určitých cestách s ohľadom na 
množstvo dopravy  
Krajina: Rakúsko (Graz) 
Niektoré cesty v Grazi začali využívať optimalizované svetelné križovatky (na základe špeciálne 
vyvinutého softvéru). Zlepšenie kvality ovzdušia bolo zaznamenané počas rannej a večernej 
dopravy – počas týchto hodín došlo k zníženiu emisií z PM častíc až do 8,7 %.  
Zdroj: 
http://www.umwelt.steiermark.at/cms/beitrag/11874542/19222537/  
(dostupné v nemeckom jazyku) 
 
2.2.2 Obmedzenie rýchlosti na diaľniciach na základe úrovne kvality ovzdušia  
Krajina: Rakúsko (Tirolsko) 
Rýchlostné obmedzenie (100 km/h namiesto 130 km/h) závisiace od úrovne kvality ovzdušia 
bolo zavedené pre osobné vozidla na A12 diaľnici v rakúskom Tirolsku. Ak osobné autá 
prispievajú k NO2 emisiám do určitej miery, je zavedené rýchlostné obmedzenie. Na to sú však 
potrebné špecifické parametre a preto je viac efektívne (aj v zmysle nákladov) aby bolo 
zavedené stále rýchlostné obmedzenie. Opatrenie však pomohlo k pozitívnemu postoju 
verejnosti. 
Zdroj:  
JRC, https://www.tirol.gv.at/umwelt/umweltrecht/luftreinhalterecht/100-kmh-luft/ 
(dostupné v nemeckom jazyku) 
 
2.2.3 Obmedzenie rýchlosti na 30 km/h na hlavných cestách v meste 
Krajina: Nemecko (Berlín) 
V Berlíne bolo zavedené rýchlostné obmedzenie na 30 km/h namiesto zvyčajných 50 km/h na 
hlavných cestných spojeniach. Hlavnými dôvodmi bol hluk a bezpečnosť na cestách.  
Zdroj:  
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/luftqualitaet/de/luftreinhalteplan/  
(dostupné v nemeckom jazyku) 
 
2.2.4 Obmedzenie rýchlosti na 80 km/h na diaľniciach a striktná kontrola rýchlosti  
Krajina: Holandsko (Rotterdam) 
Toto opatrenie bolo zavedené na veľmi vyťaženej A13 diaľnici, ktorá prechádza cez obytné 
štvrte Rotterdamu, čo viedlo ku prekročeniu požiadaviek EÚ a tiež sťažnostiam na hluk 
a znečisťovanie ovzdušia zo strany obyvateľov. Namiesto pôvodných 100 km/h došlo 
k obmedzeniu na 80 km/h na 3 km úseku diaľnice – toto opatrenie bolo striktne kontrolované 
rýchlostnými kamerami. Výsledky boli znateľné:  

 Priemerná rýchlosť na diaľnici sa znížila z 90 km/h na 72 km/h 
 Pokojnejšia doprava, menej dopravných zápch  
 Dodržiavanie rýchlostného obmedzenia na 98 % 
 60 % menej dopravných nehôd, 90 % menej smrteľných nehôd 

Zníženie emisií (porovnanie emisií jeden rok pred a jeden rok po zavedení obmedzenia)  
 20 % menej NOx emisií 
 30 % menej PM10 emisií 
 21 % menej CO emisií 

http://www.umwelt.steiermark.at/cms/beitrag/11874542/19222537/
https://www.tirol.gv.at/umwelt/umweltrecht/luftreinhalterecht/100-kmh-luft/
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/luftqualitaet/de/luftreinhalteplan/


 15 % menej CO2 emisií 
 50 % menej hluku  

Zdroj:  
https://www.eltis.org/discover/case-studies/motorway-speed-control-measures-lead-
improved-air-quality-rotterdam 
 
2.2.5 Obmedzenie ťažkých úžitkových vozidiel v doprave v meste  
Krajina: Nemecko (Stuttgart) 
Ťažké úžitkové vozidlá sú v meste Stuttgart zakázané už od roku 2010, čo viedlo k 
celkovému zníženiu počtu áut až o 1 500 vozidiel za deň. 
Zdroj:  
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Seiten/default.aspx (dostupné v nemeckom jazyku) 
 
2.2.6 Sektorový zákaz prepravy špecifického tovaru  
Krajina: Rakúsko (Tirolsko) 
Cestná preprava niektorých typov tovaru bola zakázaná v Brennerskom koridore v rakúskom 
Tirolsku na základe rozhodnutie Európskeho súdneho dvora. Zakázaný tovar zahŕňa odpad, 
šrot, spracované drevo, vozidlá, oceľ, kamene, a iné, kde čas prepravy nie je dôležitý. Tento 
tovar tak musel byť prepravený železničnou alebo návesnou dopravou.  
Zdroj:  
JRC, https://www.tirol.gv.at/umwelt/luftqualitaet/nachtfahrverbot/  
(dostupné v nemeckom jazyku) 
 
2.2.7 Koncentrácia osídlenia pozdĺž hlavnej osi verejnej dopravy  
Krajina: Rakúsko (Salzburg) 
Vo federálnej provincií Salzburg je územné plánovanie regulované tak, aby sa zabránilo stavbe 
budúcich osídlení v blízkosti staníc a zastávok okolo hlavných dopravných ciest (napr. železnica 
alebo električky). To pomôže predstaviť verejnú dopravu ako funkčnú alternatívu k motorovej 
doprave.  
Zdroj: 
https://www.salzburg.gv.at/bauenwohnen_/Documents/Sachprogramm%20FreihISP_V09-
09-16_final_Druckversion.pdf  
(dostupné v nemeckom jazyku) 
 
2.2.8 Dotácie na vozidlá poháňané stlačeným zemným plynom (CNG) a zvýšenie počtu 
čerpacích staníc  
Krajina: Nemecko (Berlín) 
Išlo o dva rôzne programy, ktoré sa snažili zvýšiť počet CNG vozidiel a čerpacích staníc a to aj 
vďaka poukazom ponúkaných distribútormi plynu pre vlastníkov nových CNG vozidiel. Napriek 
týmto snahám, pomer áut jazdiacich na plyn je malý a dokonca sa stále znižuje.  
Zdroj: 
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/luftqualitaet/index.shtml  
(dostupné v nemeckom jazyku) 
  
2.2.9 BAT pre mopedy a motocykle (kontrola emisií z výfukov a odpareného paliva) 
Krajina: odporúčací dokument UNECE 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Seiten/default.aspx
https://www.tirol.gv.at/umwelt/luftqualitaet/nachtfahrverbot/
https://www.salzburg.gv.at/bauenwohnen_/Documents/Sachprogramm%20FreihISP_V09-09-16_final_Druckversion.pdf
https://www.salzburg.gv.at/bauenwohnen_/Documents/Sachprogramm%20FreihISP_V09-09-16_final_Druckversion.pdf
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/luftqualitaet/index.shtml


Mopedy a motocykle sú dlhodobo považované za značné emitori CO a VOC – hlavne v prípade 
dvojtaktných motorov, ktoré sa používali v starších typoch mopedov a dnes sú problematické 
hlavne v husto osídlených oblastiach, kde sú mopedy veľmi využívané. Dá sa zamerať na nové 
vozidlá, ktoré by využívali “najlepšiu dostupnú techniku” (BAT) – vstrekovanie paliva, 
stochiometrické spaľovanie, katalytické spracovanie následných plynov. V prípade 
existujúcich dvojtaktných motor, je snaha o zlepšenie kontroly emisií. Keďže technologicky je 
to náročné, najviac by mali byť podporované schémy, ktoré vyraďujú takéto dvojkolesová 
vozidlá z obehu. Do budúcna by nové vozidlá tohto typu mali byť vybavené (hlavne v prípade 
motocyklov) trojcestnými katalyzátormi a využívať stochiometrické spaľovanie. V prípade 
mopedov ide o väčšie katalyzátory, zatiaľ čo motorky budú vyžadovať lepšie stratégie.  

 Vozidlá budúcnosti 

 Elektrické vozidlá mestskej hromadnej dopravy – s čo najmenšími eko problémami 
Zdroj: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2016/AIR/Publications/ECE_EB.AIR_
138_En.pdf 
 
2.2.10 Kampane na zvýšenie používania elektrických vozidiel 
Krajina: Španielsko (Madrid) 
Mestská rada v Madride bude presadzovať začlenenie elektrických vozidiel do flotíl verejných 
a súkromných spoločností a vyvinie tak tiež infraštruktúru na ich nabíjanie. Budú sa navrhovať 
a implementovať komunikačné stratégie a zvyšovanie povedomia, aby sa podporilo väčšie 
akceptovanie týchto vozidiel v profesionálnych skupinách a širokej verejnosti. Konečným 
cieľom je aby mesto Madrid začlenilo elektrické vozidlá do mestského vozového parku. Vývoj 
tohto opatrenia sa uskutoční v spolupráci s madridským mestským dopravným podnikom 
(EMT), prevádzkovateľom verejnej dopravy. EMT podporí mestské zastupiteľstvo pri 
oslovovaní rôznych spoločností a zainteresovaných strán a bude spolupracovať i s mestským 
zastupiteľstvom. Poskytovateľom služieb spoločného využívania automobilov, taxi flotily a 
prevádzkovateľom nákladnej dopravy budú venovaná osobitná pozornosť.  
Zdroj:  
https://civitas.eu/document/fact-sheet-test-fleets-policy-incentives-and-campaigns-uptake-
electric-vehicles 
 
2.2.11 Zavedenie používania bioplynu v mestskej nákladnej doprave  
Krajina: Fínsko (Turku) 
Na jednej strane bude spoločnosť Gasum Ltd. investovať do dvoch alebo troch nákladných 
vozidiel na bioplyn a používať ich vo vlastnej logistike odpadu a organických hnojív ako príklad 
prepravy na krátke vzdialenosti, zatiaľ čo mesto Turku bude podporovať využívanie bioplynu 
2 - 3 vo vozidlách, ktoré prevádzkujú napr. prepravu potravín v oblasti mesta. Relevantné 
informácie z prevádzky týchto nákladných vozidiel a dodávok sa zhromaždia a použijú na 
podporu výroby LBG (ako napr. plnenie, používanie, spotreba, rozdiely výkonu a údržba v 
porovnaní s tradičnými dieselovými vozidlami a dodávkami). 
Zdroj: 
https://civitas.eu/content/introducing-biogas-urban-freight-logistics 
 
2.2.12 Flexibilné, inteligentné parkovanie za pomoci novej technológie 
Krajina: Švédsko (Štokholm) 

https://civitas.eu/content/introducing-biogas-urban-freight-logistics


V Štokholme sa implementoval nový parkovací plán vrátane rozšírenia paušálnych poplatkov 
za parkovanie na ulici v oblastiach mimo vnútorného mesta, ktoré bolo doteraz bezplatné. V 
snahe vyhovieť potrebe parkovacej kontroly v tejto oblasti, mesto Štokholm pilotuje dva 
poloautomatické systémy pre dohľad nad parkovaním na ulici. Testované systémy budú 
súčasne vykonávať parkovanie a zhromažďovať a spracúvať údaje, aby občanom poskytli 
informácie v reálnom čase o tom, kde majú k dispozícii parkovacie miesta. Víťazné príspevky 
využívajú technológiu od spoločnosti Brickyard (holandská spoločnosť) a Parkling (nemecká 
spoločnosť). Oba systémy používajú vozidlá, ktoré jazdia po uliciach a zhromažďujú údaje o 
obsadených a dostupné parkovacie miesta pozdĺž ciest. Údaje zozbierané vozidlami sa 
kombinujú v reálnom čase a ulice s dostupnými parkovacími miestami sú v aplikácii vyvinuté 
na zeleno. Keď auto opustí parkovisko, aplikácia nahlási, že miesto je opäť k dispozícii. Čím viac 
vodičov aplikáciu používa, tým sú informácie presnejšie. V systéme Brickyard sú zaparkované 
vozidlá označené rozpoznaním ŠPZ. Informácie o zaparkovaných autách sú elektronicky 
kombinované so systémom registrácie platených poplatkov, ako aj so systémom sledovania 
parkovania. Aby bolo možné efektívne fungovať, musí byť k dispozícii najmodernejší systém 
platieb za parkovanie v Štokholme, ktorý zaregistruje číslo tabuľky v spojení s platbou. Túto 
funkciu bude poskytovať aj vyššie uvedená aplikácia na parkovanie. Alternatívne môžu vodiči 
zaregistrovať svoje poznávacie značky, keď platia za svoje parkovacie miesto v automatoch na 
predaj lístkov. To umožňuje cestovnému vozidlu zistiť, či je poznávacia značka spojená 
s platbou. 
Zdroj:  
https://civitas.eu/content/dynamic-occupancy-based-parking-fees 
 
2.2.13 Informačný portál pre eko vozidlá 
Krajina: Švédsko 
Miljöfordon.se je švédska národná informačná služba o čistých vozidlách a palivách. Webová 
stránka bola spustená v roku 1999 a dnes je hlavným zdrojom informácií pre kupujúcich 
ekologických vozidiel vo Švédsku. Umožňuje používateľom vyhľadávať informácie o osobných 
automobiloch šetrných k životnému prostrediu, ľahkých úžitkových vozidlách a ťažkých 
nákladných vozidlách, čistých palivách a informácie ku regulácii čistých vozidiel.  
Zdroj:  
https://civitas.eu/measure/miljofordonse-swedish-clean-vehicle-portal 
 
2.2.14 Možnosť vyskúšania elektrických vozidiel na rok pre niektoré vybrané podniky 
Krajina: Švédsko 
Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť podiel EV medzi služobnými automobilmi. Mesto Štokholm a 
partneri sa zameriavajú na riešenir predsudkov voči EV tým, že vyzývajú 20 podnikateľov v 
odvetviach remeselných, dodávkových a taxi služieb, aby vyskúšali elektrické vozidlá na jeden 
rok. Tieto podniky si budú môcť prenajať elektrickú dodávku za rovnakú cenu ako by stála 
dodávka vozidla na fosílne palivo. 
Zdroj:  
https://civitas.eu/measure/miljofordonse-swedish-clean-vehicle-portal 
 
2.2.15 Rozvoj e-bike schém na spoločné využívanie  
Krajina: Nemecko – Mníchov 
Výzvou do budúcnosti je zníženie používania jednotlivých automobilov a dostupnosť 
multimodálnej mobility pre všetkých. Toto opatrenie sa preto zameriava na vývoj e-bicykla 

https://civitas.eu/content/dynamic-occupancy-based-parking-fees


s nosičom pre osoby so zníženou pohyblivosťou. E-bicykel bude integrovaný do existujúceho 
systému zdieľania bicyklov MVG Rad.  
Zdroj:  
https://civitas.eu/measure/development-e-bike-sharing-scheme 
 
2.2.16 Podpora pre firmy, ktoré majú záujem o trvalo udržateľnú mobilitu  
Krajina: Nemecko 
Federálna vláda spustila iniciatívu „mobil gewinnt“ na podporu spoločností, ktoré sa zaujímajú 
o trvalo udržateľnú mobilitu. Ide o inteligentný spôsob prepojenia druhov dopravy v trvalo 
udržateľnom dopravnom systéme budúcnosti. Riadenie prevádzkovej mobility umožňuje 
zlepšiť mobilitu ekologicky aj ekonomicky a zamestnancom môžete ponúknuť aj možnosti 
zdravšej a cenovo dostupnejšej mobility. Medzi niektoré vybrané aktivity Mobil Gewinnt patrí 
napríklad: organizovanie súťaže o ocenenie a podporu dobrých nápadov a dobre navrhnutých 
koncepcií mobility, poskytovanie počiatočných konzultácií o riadení prevádzkovej mobility v 
300 spoločnostiach a inštitúciách v Nemecku či uskutočňovanie regionálnych konferencií na 
posilnenie miestnych a regionálnych sietí pre udržateľnú mobilitu. Mobil gewinnt podporuje 
bicyklovanie a elektrické vozidlá, spoločné využívanie áut, ekologickejšie cestovanie na 
služobné cesty či regulácie parkovacích miest. 
Zdroj:  
https://mobil-gewinnt.de/data/dokumente/mobil_gewinnt_best_practice_eng.pdf 
 
2.2.17 Obstarávanie inovatívnych riešení pre doručovanie tovaru a služieb bez emisií 
Krajina: naprieč EÚ (Kodaň, Oslo, Rotterdam) 
Projekt BuyZET, ktorý bol spustený v novembri 2016, je partnerstvom miest zameraným na 
dosiahnutie mestských dodávok tovaru a služieb s nulovými emisiami prostredníctvom: 
pochopenia dopravnej stopy, pochopenie prepravnej stopy rôznych obstarávacích činností, 
vypracovanie inovačných plánov obstarávania (hlavne v dvoch kľúčových oblastiach 
obstarávania) pre tie činnosti, ktoré minimalizujú počet, vzdialenosť a narušenie ciest 
motorovými vozidlami v rámci mesta a tie, ktoré maximalizujú podiel vozidiel s nulovými 
emisiami na týchto cestách (ZEV). Cieľom programu BuyZET je porozumieť a optimalizovať 
vplyv činností verejného obstarávania na dopravné modely v mestách - a nájsť inovatívne a 
udržateľné riešenia dodávok tovaru a služieb. Partneri BuyZET definovali štyri prioritné oblasti 
a pre každé jedno z hlavných miest pôsobí ako líder, t.j. ako kontaktné miesto pre 
zhromažďovanie relevantných informácií, osvedčených postupov atď. Ide o tieto skupiny: 

1. Zmluvy o údržbe a oprave (všetky mestá, vodca Rotterdam) 
Mestá Kodaň, Oslo a Rotterdam pracujú na vývoji a implementácii metód na zníženie 
negatívnych účinkov obstarávania opravárenských a údržbárskych služieb.  

2. Vozíky na zber odpadu (Oslo) 
Cieľom mesta je vyvíjať inovatívne riešenia v oblasti znižovania emisií prostredníctvom 
verejných súťaží a zmlúv o obstarávaní služieb zberu odpadu. Oslo sa v roku 2018 
zapojilo do rozsiahleho dialógu o trhu so zúčastnenými stranami z odvetvia s cieľom 
identifikovať potenciál a prekážky na dosiahnutie cieľa znížiť emisie súvisiace s 
prepravou odpadu. 

3. Logistika dodávok (viac tovaru) (Kodaň - vodca, Rotterdam) 
Centralizácia dodávok môže znížiť počet dodávok, a tým aj emisie CO2, znečistenie 
ovzdušia a preťaženie v meste. Mesto identifikuje príležitosti a prekážky pre 
implementáciu konsolidačného centra pre dodávky tovaru a zapája sa do dialógu s 

https://mobil-gewinnt.de/data/dokumente/mobil_gewinnt_best_practice_eng.pdf


relevantnými účastníkmi trhu, aby prediskutovalo potrebné kroky na dosiahnutie 
dodávok bez obstarávania emisií a na obmedzenie počtu dodávok. 

4. Stavebné materiály (Rotterdam) 
Mesto Rotterdam má silné ambície v oblasti obstarávania s nulovými emisiami. Do 
roku 2025 bude všetka cestná nákladná doprava v obci bez emisií. 

Zdroje: 
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/cgp_for_cities_aqps_part_iv.pdf 
http://www.buyzet.eu/about/why-buyzet/ 
 
2.2.18 Nízka emisná zóna (NEZ) pre nákladné automobily a autá  
Krajina: Nemecko (Berlín) 
Táto dopravná zóna sa rozkladá na približne 85 km2 veľmi husto zastavanej oblasti s viac ako 
miliónom obyvateľov. Dopravné obmedzenie platí stále a nezávisle od aktuálnej úrovne 
znečistenia ovzdušia. Vychádza z nemeckej klasifikácie úrovne emisií vozidiel, ktorá slúži pri 
implementácií cestných kontrol v NEZ. Nasledujúce požiadavky platia pre celú oblasť NEZ 
usadenú v roku 2005: Stupeň I od 1.1.2008: Vozidlá (nákladné autá a autá) musia zodpovedať 
minimálne normám emisnej skupiny 2. Vozidlá emisných skupín 2, 3 a 4, t.j. s červenými, žltými 
alebo zelenými nálepkami, môžu jazdiť v tejto zóne. Fáza II od 1. 1. 2010: Jazdiť môžu iba 
vozidlá emisnej skupiny 4, t. j. so „zelenou nálepkou“.  
Počas prvej etapy prišlo k úbytku 24% dieselových sadzí, 14% NOx; počas etapy II: 58% 
dieselových sadzí v porovnaní s hodnotami bez NEZ. Skúsenosti z Berlína ukázali, že na zníženie 
hospodárskych a sociálnych dôsledkov tohto opatrenia je užitočné zaviesť rôzne etapy s 
dlhými prechodnými obdobiami a ekonomickými stimulmi, napríklad na zošrotovanie starších 
vozidiel. Za spomenutie tiež stojí, že vedenie mesta pri udeľovaní individuálnych výnimiek 
predstavila aj náklady na ľudské zdroje, ktoré treba pri plánovaní rovnako zohľadniť. 
 
2.2.19 Poplatky na zníženie preťaženia 
Krajina: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie Severného Írska (Londýn) 
Systém poplatkov za cestnú dopravu účtuje dennú sadzbu za vozidlá, ktoré v priebehu 
pracovných dní medzi 7:00 a 18:30 vchádzajú a jazdia v centrálnej zóne Schéma je 
podporovaná použitím kamier s technológiou automatického rozpoznávania poznávacej 
značky (ANPR) umiestnených na vstupných bodoch do preťaženej zóny a na miestach v rámci 
zóny. Výnimku môžu získať taxi služby, autobusy, motocykle, vozidlá pre osoby so zdravotným 
postihnutím vrátane držiteľov „modrých odznakov“ a vozidlá s 9 a viac sedadlami. Obyvatelia 
v zóne nabíjania, z ktorých približne 40 000 domácností vlastní auto, majú nárok na 90% zľavu 
z poplatku. 
 
2.2.20 T-poplatok 
Krajina: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie Severného Írska (Londýn) 
T-poplatok sa vzťahuje najmä na naftové a benzínové vozidlá registrované pred rokom 2006, 
ale zahŕňa aj neskoršie modely. Cieľom T-Charge je pomôcť zlepšiť kvalitu ovzdušia v Londýne, 
najmä pokiaľ ide o dusík (NOX), oxid uhličitý (CO) a tuhé častice (PM), ktoré majú nepriaznivý 
vplyv na ľudské zdravie. 
 
2.2.21 Zľava na parkovanie pre nízko emisné vozidlá  
Krajina: Fínsko (Helsinky) 

https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/cgp_for_cities_aqps_part_iv.pdf


Vozidlá s nízkymi emisiami dostanú 50% zľavu na parkovacie poplatky v Helsinkách. Zľava sa 
vzťahuje na všetky platené parkoviská v dopravných oblastiach kontrolovaných mestom. 
Vzťahuje sa to aj na platené povolenia na parkovanie pre obyvateľov a podnikateľov. Kritériá 
sa vzťahujú na emisie oxidu uhličitého, ako aj na regulované emisie, ktoré majú vplyv na kvalitu 
ovzdušia a pravidelne sa prehodnocujú. Od začiatku roku 2017 platia kritéria Euro 5 pre všetky 
typy automobilov a špecifické hodnoty CO2 v závislosti od paliva: 50 g/km pre dieselové 
automobily (iba hybridné plug-in spĺňajú tieto kritériá), 100 g/km pre benzínové autá a 150 
g/km pre automobily na zemný plyn (bifuel) a etanol (flexifuel). Všetky plne elektrické autá a 
elektricky ovládané vozidlá triedy L, ktoré boli zaregistrované na používanie na cestách, sa 
zaraďujú do kategórie vozidiel s nízkymi emisiami. 
 
2.2.22 Inteligentné solárne nabíjanie pre elektrické vozidlá 
Krajina: Holandsko (Utrecht) 
Opatrenie zahŕňa rozvoj obnoviteľnej energie (solárnej energie) v kombinácii so skladovaním 
prebytku decentralizovanej, vyrobenej energie v akumulátoroch elektrických automobilov, 
aby sa predišlo preťaženiu siete. Elektrické autá sa môžu nabíjať a vybíjať podľa potreby 
energie v dome alebo z elektrickej autobatérie. Obojsmerné nabíjacie miesta pre elektrické 
vozidlá poskytujú optimálne využitie decentralizovanej výroby slnečnej energie. Batéria 
automobilu sa preto používa aj ako úložná jednotka pre solárnu energiu, ktorú je možné v 
prípade potreby použiť. Náklady sú rozdelené medzi používateľmi. Prostredníctvom webovej 
stránky „Jazdíme solárne“ môžu obyvatelia požiadať o 100% (spoločné) elektrické auto s 
dosahom 300 kilometrov, ktoré je tiež súčasťou miestneho energetického systému v oblasti 
slnečnej energie. Štartovné je € 99 za mesiac, vrátane poistenia a odomknutia vozidla. Každé 
auto má svoje vlastné parkovacie miesto, miesto nabíjania a celkovo je k dispozícii 150 
automobilov. 
 
2.2.23 Environmentálna značka pre časticové filtre pre stavebné stroje 
Krajina: Nemecko (Berlín) 
Na verejných stavbách v Berlíne musí veľká časť stavebných strojov spĺňať požiadavky pre 
ochranu životného prostredia. Aby sa to zjednodušilo, v Berlíne sa vytvorila environmentálna 
značka v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Environmentálne normy požadované na 
staveniskách v Berlíne zvyčajne spĺňajú nové stroje bez ďalších systémov. Staršie stroje sa 
môžu stále používať, ak sú vybavené filtrom častíc. V týchto filtroch sa zadržiavajú najmenšie 
častice sadzí, takže hmotnosť častíc aj počet častíc vo výfukových plynoch sa zníži o viac ako 
90%. Pre úspešnú dodatočnú montáž je nevyhnutná starostlivá voľba filtra a správna údržba.  
 
2.2.24 Inteligentné verejné osvetlenie s integrovaným nabíjaním 
Krajina: Slovensko, Bratislava 
Prešovská firma nainštalovala v Bratislave svoje prvé nabíjačky pre vozidlá v rámci lámp 
verejného osvetlenia. Ide o rýchle, administratívne nenáročné a lacné budovanie nabíjacej 
infraštruktúry v mestách a na sídliskách. V Bratislave na Železnej Studienke sú aktuálne 
v skúšobnej prevádzke prvé 4 nabíjačky. Naplánovaná je aj inštalácia ďalších nabíjačiek 
v Banskej Bystrici a Dolnom Kubíne. Toto riešenie inteligentného osvetlenia s integrovaným 
nabíjaním získalo aj zlatú medailu za najinovatívnejší produkt na výstave Urbis Smart City 2018 
v Brne. Na tomto riešení komisia ocenila jednoduché nasadenie nabíjacích staníc do 
existujúcej siete verejného osvetlenia bez nutnosti inštalácie dodatočných komunikačných 
alebo silových prvkov s automatickou reguláciou odberu elektrické energie. 

https://www.teslamagazin.sk/nabijacie-stanice/


Zdroj:  
https://www.teslamagazin.sk/nabijacie-stanice-lampy-seak-energetics/ 
https://www.seakenergetics.com/sk/ev-nabijanie.html 
 
2.2.25 Zdaňovanie pohonných hmôt 
Krajina: Švédsko 
Opatrenie staršieho dáta ktoré viedlo postupne k zvýšeniu počtov pri predaji vozidiel na 
alternatívne palivá. Vo Švédsku boli do roku 2009 oslobodené biopalivá od „daní z CO2 
a energie“(druh dane vo Švédsku), čo viedlo k 30% zníženiu ceny pri čerpaní paliva E85/benzín 
a 40% pri bionafte. Medzi ďalšie stimuly na strane dopytu pre majiteľov vozidiel na 
alternatívne palivo patrí bonus 10 000 SEK (ca. 1 300 USD k 05/2009) kupujúcim FFV 
(bezfosílne vozidlo, z angl. freefossil vehicle), oslobodenie od štokholmskej dane z preťaženia 
dopravy, zľava až 20% na poistenie automobilu, bezplatné parkovacie miesta vo väčšine 
najväčších miest Švédska, nižšie ročné registračné dane a 20% zníženie dane pre služobné 
vozidlá. Súčasťou programu zdaňovania pohonných hmôt bolo rozhodnutie Švédskej vlády, že 
25% z predaja vozidiel (s výnimkou policajných, hasičských a sanitných vozidiel) musia byť 
vozidlá na alternatívny pohon/alternatívne palivá.   
 
2.2.26 Zavedenie nízkoemisných zón 
Krajina: Švédsko, Nemecko, Dánsko, Holandsko, Veľká Británia 
Cieľom zavedenia nízkoemisných zón vo Švédsku je zlepšenie kvality ovzdušia v rezidenčných 
oblastiach. V týchto zónach je obmedzený vjazd vozidiel s vysokými emisiami (napríklad: ťažké 
motorové vozidlá s naftovým motorom). V roku 2020 je napríklad povolený vstup pre vozidlá, 
ktoré spĺňajú EURO 5 a EURO 6. Cieľom zavedenia takejto zóny je predovšetkým zníženie 
emisií tuhých suspendovaných častíc a oxidov dusíka z nákladných automobilov. Vedľajším 
pozitívnym účinkom takéhoto opatrenia je zníženie intenzity hluku. Zavedené opatrenia si 
vyžiadalo obnovu vozového parku za kvalitnejšie nákladné automobily, čo viedlo aj k zníženiu 
prchavých organických látok. 
Na základe prijatých právnych predpisov sa pre zavedenie nízkoemisných zón rozhodlo aj 
Nemecko. Autá sú podľa kvality spaľovaných palív rozdelené do viacerých kategórií, pričom 
majú pridelené rôznofarebné plakety podľa množstva vypúšťaných emisií. Zavádzanie bolo 
postupné po častiach zón, ale ja po rokoch. Tie s „najlepšou“ plaketou majú prístup aj do 
najprísnejšej zóny najdlhšie. Regulácia sa netýka len nemeckých vodičov, ale aj zahraničných, 
ktorí majú v úmysle do zóny vojsť. 
Dánsko sa oprelo o výsledky spracovaných scenárov emisií, kde vozidlá nad 3,5 tony emitujú 
v mestách približne polovicu látok znečisťujúcich ovzdušie, ktoré vznikajú z dopravy. 
Z uvedeného dôvodu majú do nízkoemisných zón povolený vjazd, len tie nákladné autá a 
autobusy, ktoré spĺňajú normy EURO 3, EURO 4 a vyššie. Táto povinnosť sa týka aj 
zahraničných šoférov. Autá sú označené plaketou, kontrolu má na starosti polícia a tzv. 
mestskí inšpektori. Podľa dostupných analýzy zavedenie týchto zón v Dánsku znížilo počet 
predčasných úmrtí o 500 prípadov ročne. 
Rovnaký princíp povolenia vjazdu nákladných vozidiel zvolilo Holandsko. Veľká Británia spojila 
zavedenie nízkoemisnej zóny so spoplatnením vjazdu, pričom automobily, ktoré nesplňujú 
emisné limity, musia platiť denný poplatok, ktorý sa líši od veľkosti vozidla a typu. 
Zdroj: 
Publikácia: Miroslav Patrik, Miroslav Šuta: Aby se ve městě dalo dýchat. Příklady efektivních 
řešení ke zlepšení kvality ovzduší – strany 10 - 16. 

https://www.teslamagazin.sk/nabijacie-stanice-lampy-seak-energetics/
https://www.seakenergetics.com/sk/ev-nabijanie.html


2.2.27 Spoplatnenie vjazdu vozidiel 
Krajina: Singapur, Veľká Británia, Švédsko, Taliansko 
Spoplatnenie vjazdu vozidiel je historicky osvedčené opatrenie, ktoré okrem zlepšenia kvality 
ovzdušia prináša zníženie intenzity hluku, zníženú nehodovosť, zväčšenie priestoru. Súčasné 
systémy spoplatnenia sa líšia v mnohých parametroch. Platba prebieha rôznymi spôsobmi od 
vylepenia potrebnej známky na vozidlo, cez zaplatenie mýtneho pri prekročení určenej hranice 
až po elektronické platby uskutočňované aj prostredníctvom mobilných aplikácií. Dostupné sú 
aj predplatené karty, z ktorých sa postupne pri každom vjazde suma odpočítava. Celý systém 
môže generovať zdroje potrebné na údržbu a rozvoj dopravnej infraštruktúry, výstavbu 
chodníkov pre peších, cyklotrás, prípadne nákup nízkoemisných autobusov.  
Priekopníkom v tejto oblasti je Singapur, ktorý má systém spoplatnenia vjazdu zavedený už 45 
rokov. Spájanie tohoto nástroja s inými sa objavuje v spojitosti so systémom kvót na nákup 
automobilov (Singapur).  
Londýn je známy širokým výberom možností platby mýtneho (na pošte, prostredníctvom sms, 
na vybratých parkoviskách, v hotovosti alebo kartou, cez internet).  
Vo Švédsku bola pred zavedením takéhoto opatrenia pomerne ťažká diskusia medzi politikmi, 
autodopravcami, vlastníkmi obchodov a širokou verejnosťou. Po polročnej skúšobnej dobe sa 
systém stal populárny najmä medzi rezidentami, obavy o dopad na prevádzku obchodov sa 
nepotvrdil, nakoľko sa všade dá dostať hromadnou dopravou. Znížená intenzita dopravy 
prospela aj prevádzkovateľom autobusov a autodopravcov. Po skúšobnej dobe bolo 
v Štokholme referendum, kde sa za spoplatnenie vjazdov vyjadrilo 53% obyvateľov. 
Referendum rozhodlo, že výnos z poplatkov pôjde na skvalitnenie hromadnej dopravy 
a rozširovanie parkovísk P+R. Niekoľko rokov po zavedení spoplatnenia sa výsledky prejavujú 
nielen na kvalite ovzdušia, ale aj na zdraví obyvateľov. 
S cieľom obmedziť počet vozidiel v Miláne a zlepšiť kvalitu ovzdušia v meste bol zavedený 
spoplatnený vjazd počas pracovných dní. Vjazdy kontroluje kamerový systém, poplatok závisí 
od typu vozidla, výnimku majú elektromobily a hybridné automobily.  
Zdroj: 
Publikácia: Miroslav Patrik, Miroslav Šuta: Aby se ve městě dalo dýchat. Příklady efektivních 
řešení ke zlepšení kvality ovzduší – strany 17 - 21. 
 
2.2.28 Zníženie maximálnej rýchlosti na vybraných komunikáciách 
Krajina: Španielsko, Holandsko, Belgicko 
Aj toto opatrenie so sebou prináša okrem zlepšenia kvality ovzdušia aj zníženie intenzity hluku 
a zníženie nehodovosti.  
Zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na veľmi frekventovaných úsekoch diaľnice v 
Holandsku (zo 100 km/h na 80 km/h) viedlo k zníženiu emisií PM10 o 30% a emisií oxidov dusíka 
o 25%. Hluk poklesol od 25 až do 50%. Vyššia plynulosť cestnej premávky v dôsledku nižšej 
rýchlosti priniesla pozitívne výsledky. Pokleslo aj množstvo emisií prchavých organických látok. 
V tejto súvislosti je dôležité upozorniť, že maximálny efekt sa dosahuje pri dlhších úsekoch 
diaľnic.  
V metropolitnej oblasti Barcelona v Španielsku je doprava najväčší zdroj znečisťovania 
ovzdušia. Na úseku diaľnice cca 80 km bola zavedená maximálna povolená rýchlosť 80km/h. 
Prísna kontrola spolu s následnými sankciami viedla k dodržiavaniu tohoto rýchlostného 
obmedzenia. Dopad na kvalitu ovzdušia sa opäť prejavil v znížení emisií PM10 , NOx a VOC. Hluk 
bol znížený o 2 až 3 db, ročná úspora spotrebe paliva bola vyčíslená na cca 25 miliónov litrov 
benzínu a motorovej nafty, počet dopravných nehôd klesol o takmer 24%.  



Flámsky región v Belgicku pristúpil k riešeniu problematiky kvality ovzdušia komplexne. Okrem 
dotácií na inštalovanie prachových filtrov v automobiloch s naftovým motorom, kampaní na 
ekologické riadenie auta je to aj obmedzenie povolenej rýchlosti počas epizód so zvýšeným 
znečistením. Obmedzenie zo 120km/h na 90 km/h sa týka 465 km diaľnic. 
Zdroj: 
Publikácia: Miroslav Patrik, Miroslav Šuta: Aby se ve městě dalo dýchat. Příklady efektivních 
řešení ke zlepšení kvality ovzduší – strany 22 - 26. 
 
2.2.29 Zavedenie komplexnej parkovacej politiky 
Krajina: Holandsko, Belgicko 
V Amsterdame sa zavedením dobre nastavenej parkovacej politiky podarilo znížiť emisie 
z dopravy o 19%. Tento výrazný pokles bol dosiahnutý zavedením striktnej parkovacej politiky, 
ktorá sa opierala o presne vymedzený počet parkovacích miest. Poplatky za parkovanie 
začínajú na hodnote 4 eurá. Zatiaľ čo v severských štátoch sa cestujúci presmerovali do 
hromadnej dopravy, v Holandsku presedlali z auta na bicykel. Súčasťou parkovacej politiky 
bolo samozrejme vybudovanie oddelených cyklistických pruhov, ktoré nie sú súčasťou bežnej 
vozovky. Parkovacia politika nie je všemocný nástroj, ale je jedným z mnohých, ktoré 
napomáhajú riešeniu zlepšenia kvality ovzdušia.  
V Antverpách bol zavedený parkovací poplatok formou miestnej dane. Výnos z tejto dane je 
investovaný do udržateľnej mobility. Tarifné pásma sú rozdelené podľa zón s rôznymi 
časovými úsekmi (parkovanie ráno, popoludní, večer a v noci).  
Zdroj: 
Publikácia: Miroslav Patrik, Miroslav Šuta: Aby se ve městě dalo dýchat. Příklady efektivních 
řešení ke zlepšení kvality ovzduší – strany 27 - 29. 
 
2.3 Dopravné opatrenia pre hromadnú dopravu: 
 
2.3.1 Schémy zdieľania automobilov  
Krajina: Francúzsko (Paríž) 
Vytvorenie nových dopravných služieb založených na zdieľaní neznečisťujúcich vozidiel: 
Autolib (elektrické vozidlá v samoobsluhe). Autolib je program pre verejné vozidlá. Zahŕňa 683 
staníc (62% plánovaného celkového počtu) a 1735 elektrických vozidiel v Paríži a 46 miest 
aglomerácie, ktoré sa v tomto projekte pripojili k Paríži. Autolib sa používa na 3 200 cestách 
za deň. Sieť Autolib bola otvorená v decembri 2011. Službu poskytuje spoločnosť Bolloré v 
zmluve o službách vo verejnom záujme na obdobie 10 rokov. 
Podobný koncept bol predstavený a zavedený aj v centre Londýna vďaka ultra nízko emisným 
zónam. 
 
2.3.2 Čistejšie taxíky  
Krajina: Veľká Británia (Londýn) 
Zrýchlené zavádzanie čistejších taxíkov zavedením vekového limitu. 
Londýnska stratégia kvality ovzdušia zaviedla pre taxíky vekový limit. Od 1. januára 2012 sa na 
taxi staršie ako 15 rokov prestali vydávať licencie. Od 1. apríla 2012 musia všetky nové taxíky 
vstupujúce do vozových parkov spĺňať normu minimálnej hodnoty Euro 5. Pre podporu bol 
zavedený systém finančných stimulov týkajúci sa nákupnej ceny kvalifikovaných vozidiel pre 
vodičov taxislužby v Londýne. 
 



2.3.3 Čistejšie vozidlá pre veľké súkromné vozové parky 
Krajina: USA – spoločnosť US Postal Service 
Použitie vozidiel na alternatívne palivo (stlačený zemný plyn) v poštovej službe Spojených 
štátov. 
Americká poštová služba (USPS) prevádzkuje najväčší federálny vozový park s približne 208 
000 vozidlami. Z týchto vozidiel prevádzkuje USPS približne 7 400 vozidiel na alternatívne 
palivo (AFV). Väčšina týchto vozidiel AFV sú konvertované na vozidlá s dlhou životnosťou, 
skonštruované s kapacitou 1 000 lb (asi 450 kg) a životnosťou 24 rokov. Premenou veľkej časti 
týchto vozidiel na stlačený zemný plyn (CNG) vytvorila USPS najväčší vozový park dodávkových 
vozidiel na CNG v krajine. USPS má aj ďalšie stredne ťažké a ťažké nákladné vozidlá, ktoré 
jazdia na alternatívnych palivách. 
 
2.3.4 Čistejší pohon verejnej dopravy 
Krajina: Nemecko (Berlín) 
Stanovenie environmentálnych noriem v rámci plánu verejnej dopravy a ako špecifikácia pri 
obstarávaní autobusov: všetky autobusy musia byť vybavené časticovými filtrami, ciele pre 
podiel autobusov s výfukovou normou Euro 5/EEV (53% v roku 2010) 
Dopravná spoločnosť v Berlíne (BVG) prevádzkuje flotilu v súčasnosti asi 1320 autobusov. 
Tieto autobusy sú od konca 90. rokov postupne vybavované časticovými filtrami. Pred 
nadobudnutím účinnosti Plánu pre čisté ovzdušie na rok 2005 bolo asi 72% autobusov 
vybavených filtrami častíc. S týmito filtrami sa emisie častíc autobusov znížili asi o 70 - 90%. 
Autobusy okrem emisií častíc významne prispievajú aj k miestnemu znečisteniu oxidmi dusíka 
(NO2). V roku 2005 bol v Pláne pre čisté ovzdušie stanovené úplné dovybavenie filtrami tuhých 
znečisťujúcich látok do roku 2010 a konverzia 600 autobusov na normu Euro 5/EEV do roku 
2010.  
Spoločnosť BVG obstarala od roku 2005 do roku 2010 celkom 923 autobusov, z toho 161 s 
emisnou normou výfukových plynov Euro 3, 409 s Euro 4 a 353 s EEV / Euro 5. Všetky novo 
zakúpené naftové autobusy sú vybavené uzavretým filtrom tuhých častíc.  
Zdroj: Plán kvality ovzdušia v Berlíne, 2011 - 2017 
 
2.3.5 Čistenie verejnej dopravy 
Krajina: Španielsko (Madrid) 
Používanie autobusov na stlačený zemný plyn (CNG) v systéme verejnej dopravy v Madride. 
Celkom 307 mestských dieselových autobusov vozového parku prevádzkovateľa verejnej 
dopravy španielskeho hlavného mesta, EMT Madrid, je nahradených autobusmi na stlačený 
zemný plyn. Toto opatrenie je súčasťou plánu kvality ovzdušia na roky 2011 - 2015. 
Zdroj: Plán kvality ovzdušia v Madride, 2011 - 2015 
 
2.3.6 Dodatočné vybavenie nákladných vozidiel a autobusov DPF  
Krajina: Španielsko (Madrid) 
Celkom 485 mestských autobusov (EURO III) vozového parku prevádzkovateľa verejnej 
dopravy v španielskom hlavnom meste, EMT Madrid, sa prepracúva pomocou filtrov tuhých 
častíc a systému úpravy výfukových plynov na zníženie NOx (technológia selektívnej 
katalytickej redukcie). Toto opatrenie je súčasťou plánu kvality ovzdušia na roky 2011 - 2015. 
Zdroj: Plán kvality ovzdušia v Madride, 2011 - 2015 
 

https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/luftqualitaet/de/luftreinhalteplan/download/lrp_150310_en.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/AreasUrbanas_EducacionAmbiental/Catalogo/AirQualityPlan2011-15.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/AreasUrbanas_EducacionAmbiental/Catalogo/AirQualityPlan2011-15.pdf


2.3.7 Rozšírenie/zavedenie električkových tratí 
Krajina: Francúzsko (Nice) 
Zavedenie električkovej linky na spojenie námorného prístavu Nice s letiskom a rozšírenie 
existujúcich električkových liniek. 
Dráha East-West spája prístav Nice s letiskom. Električková dráha pojme až 200 000 
cestujúcich za deň. Očakáva sa, že v Nice bude v obehu jazdiť o 20 000 vozidiel menej, čo 
predstavuje pokles asi o 5%. Opatrenie je zamerané na prepojenie dvoch významných 
fluktuačných bodov mesta. Tieto body sa dajú jednoducho identifikovať aj v slovenských 
mestách a vybudovať udržateľnú formu dopravy medzi nimi. 
Krajina: Belgicko (Antverpy) 
Mesto a prístav chcú optimalizovať sieť hromadnej dopravy a prepojiť mesto s oblasťou 
prístavu. Nová električková sieť vytvorí novú dopravnú os medzi mestom a prístavom. 
Železničná doprava v meste a okolí mesta a prístavu sa bude ďalej rozvíjať na regionálnu 
expresnú sieť. Testuje sa kombinovaný systém (sezónnych) lístkov na verejnú dopravu. V 
prístave sa bude spolu s prístavnými spoločnosťami ďalej rozvíjať hromadná doprava. 
Krajina: Francúzsko (Paríž) 
Rozšírenie novej električkovej trate (T3) na kruhových bulvároch okolo mesta Paríž. 
V decembri 2012 bola otvorená električková trať T3 z Porte d'Ivry do Porte de la Chapelle, dlhá 
14,5 km a obsluhujúca 26 staníc. V súčasnosti sa plánuje predĺženie T3 o 4,3 km z Porte de la 
Chapelle do Porte d'Asnières. 
Krajina: Rakúsko (Graz) 
Rozšírenie električkových tratí v rámci existujúcej siete 66 km o 22 km v rakúskom Grazi. 
Cieľom je v nasledujúcich 15 rokoch rozšíriť existujúcu električkovú sieť dlhú 66 km o ďalších 
22 km. Predpokladá sa, že prostredníctvom programu rozširovania možno dosiahnuť posun 
približne o 6% v prospech využívania verejnej dopravy. Výsledkom je približne 150 000 
vozokilometrov za deň alebo 45 miliónov vozokilometrov ročne.  
 
Zdroj: 
https://civitas.eu/measure/integrating-collective-transport-network 
 
2.3.8 Schémy znižovania voľnobehu 
Krajina: UK a USA 
Zníženie zbytočného voľnobehu vozidiel a školských autobusov v Londýne a Spojených štátoch 
V Londýne je zníženie zbytočného voľnobehu motora kľúčovou iniciatívou starostovej 
stratégie kvality ovzdušia. Na boj proti zbytočným voľnobehom motorov sa zaviedlo niekoľko 
opatrení vrátane: 
- Umiestnenia nových dopravných značiek, ktoré vodičom pripomínajú vypnutie motorov. 
- Spolupráce s ostatnými prevádzkovateľmi dopravy, mestskými zastupiteľstvami a 

kľúčovými orgánmi, ako sú Konfederácia osobnej dopravy, Združenie nákladnej dopravy a 
Združenie cestnej nákladnej dopravy, s cieľom pomôcť im pri šírení správy „Žiadny 
voľnobeh“. 

- Poskytovania školení „Inteligentnejšia jazda“ pre vodičov vozidiel taxislužby, súkromného 
prenájmu, nákladu a vozového parku. 

- Šírenia informácií o inteligentnejšej jazde na dezignovanej stránke Tipy pre jazdu. 
- Pokračujúceho zapojenia sa taxislužieb, súkromných prenájmov áut, autobusov, autokarov, 

vodičov ťažkých nákladných vozidiel a ostatných vodičov vozového parku. 

https://civitas.eu/measure/integrating-collective-transport-network


- Kampane zameranej na zvýšenie povedomia a podpory inteligentnejšej jazdy medzi 
profesionálnymi vodičmi na dobre známych hotspotoch voľnobehu. 

Zdroj:  
Doprava v Londýne 
 
Národná kampaň na zníženie voľnobehu ktorú uskutočnila Agentúra Spojených štátov na 
ochranu životného prostredia (US-EPA), podporuje redukciu voľnobehu na ochranu zdravia 
detí, vodičov autobusov a komunity, ako aj na zlepšenie kvality ovzdušia a ako jednoduchý 
spôsob šetrenia peňazí úsporou za palivo a zníženie opotrebenia motorov. Národná kampaň 
Čistého školského autobusu na zníženie voľnobehu ponúka na výber náučné materiály školám, 
ktoré sa môžu zapojiť do znižovania voľnobehu.  
Zdroj: 
US-EPA 
 
2.3.9 Intermodálna doprava (kombinovaná doprava) 
Poskytovanie rôznych režimov na cestovanie a optimalizáciu uzlov. 
Väčšina miest, ako aj dediny mimo miest, poskytujú cestujúcim parkovanie a jazdu (alebo 
jazdu na bicykli a jazdu). Okrem toho toto opatrenie zahŕňa zlepšenie uzlov, napr. možnosť 
priameho prechodu z vlaku na autobus, koordinácia cestovných poriadkov rôznych 
poskytovateľov a režimov, integrácia informácií o rôznych režimoch. Všetky tieto opatrenia sú 
potrebné na prilákanie využívania spôsobov dopravy priaznivých pre životné prostredie. 
 
2.3.10 Územné plánovanie: koncentrácia na hlavnú os verejnej dopravy  
Krajina: Rakúsko (Salzburg) 
Územné plánovanie v spolkovej krajine Salzburg, Rakúsko s cieľom sústrediť rozvoj osídlenia 
pozdĺž hlavnej osi verejnej dopravy. 
V spolkovej krajine Salzburg v Rakúsku je územné plánovanie regulované tak, aby 
obmedzovalo budúci rozvoj osídlenia v blízkosti staníc a zastávok pozdĺž hlavných trás verejnej 
dopravy (napr. Železnice alebo električky). Umožní to fungujúci a konkurencieschopný systém 
verejnej dopravy ako alternatívu k motorizovanej doprave. 
 
2.3.11 Zavedenie elektrickej verejnej dopravy 
Krajina: Fínsko (Turku) 
Týmto opatrením sa zavedú nové elektrické autobusy do vozového parku verejnej dopravy 
mesta Turku (opatrenie bude v súlade s ostatnými vnútroštátnymi a miestnymi opatreniami). 
Implementácia trvalo udržateľnej mobility 
Hlavné kroky, ktoré sa majú vykonať, sú: 1) pilotovanie prvej elektrickej autobusovej linky; 2) 
plánovanie rozširovania elektrických autobusových liniek; 3) vývoj riešení spoplatňovania a 
analýzy použitia; a 4) marketing a komunikácia vrátane kampaní. 
Zdroj: https://civitas.eu/content/introduction-electric-public-transport 
 
2.3.12 Koridory verejnej dopravy na vysokej úrovni v okrajových okresoch 
Krajina: Španielsko - Madrid 
Cieľom je poskytnúť účinnú službu s cieľom zvýšiť pokrytie autobusov v oblastiach, ktoré trpia 
nedostatkom vysokokvalitného pripojenia a ponuky verejnej dopravy. Uskutoční sa predbežná 
štúdia s rôznymi riešeniami koridorov kvalitnej autobusovej dopravy v pokusnej oblasti v 
Madride. Na základe štúdie bude realizovaná jedna časť (približne 3 km), ktorá bude 

https://tfl.gov.uk/corporate/about-tfl/air-quality
https://www.epa.gov/schools/idle-free-schools-toolkit-sample-idling-policies


východiskovým bodom budúceho dlhšieho koridoru. Vo fáze výstavby sa bude brať do úvahy: 
zmena usporiadania križovatky; parkovacie zariadenia; nové signály; prispôsobenie 
autobusových zastávok, pripojenie k iným intermodálnym zariadeniam PT; IT nástroje; atď. 
Monitorovanie výkonnosti opatrenia (ex-ante a post) je kľúčom k poznaniu úspechu opatrenia. 
Zdroj: https://civitas.eu/content/high-level-pt-service-corridors-peripheral-districts 
 
2.3.13 Stanovenie priority verejnej dopravy  
Krajina: Litva (Klaipeda) 
Implementácia trvalo udržateľnej mobility 
V roku 2010 spoločnosť pre verejnú dopravu v Klaipede (Klaipėdos keleivinis transportas) 
zaviedla systém elektronických lístkov pre verejnú dopravu. Mesto pridelilo iba 10 km ulíc ako 
pruhy verejnej dopravy. 
Systém semaforov v súčasnosti neuprednostňuje verejnú dopravu, čo znamená, že verejná 
doprava je zaseknutá v rovnakých dopravných zápchach ako osobné automobily. Týmto 
opatrením sa určia riešenia, ako využiť dostupné údaje na zabezpečenie prioritizáciu verejnej 
dopravy na semaforoch. 
Vypracuje sa pilotný projekt riadenia verejnej dopravy využívajúci verejné údaje (lepšie 
cestovné poriadky PT, frekvencia, kapacita vozidla atď.). 
Zdroj: https://civitas.eu/measure/prioritising-public-transport-traffic 
 
2.3.14 Hybridný a inovatívny systém verejnej dopravy 
Krajina: Taliansko (Terst) 
Podľa nového územného plánu, ktorý má byť schválený na konci roku 2018, sa mesto Terst 
pripojí k novému „mestskému železničnému systému“ v tejto oblasti. Bude to zahŕňať vývoj 
nového parkovacieho systému na okraji mesta. 
V tejto súvislosti chce mesto Terst preskúmať možnosti prepojenia pobrežných oblastí (Starý 
prístav a Nový prístav) so zázemím prostredníctvom hybridného systému verejnej dopravy, 
ktorý je prepojený s existujúcou železničnou infraštruktúrou. 
Nový dopravný systém prispeje k zmene spôsobu dopravy smerom k udržateľnejším 
spôsobom dopravy, čím sa zníži znečistenie a preťaženie. 
Preskúma sa aj možnosť intermodálnych zmien, spojenie s inými zariadeniami a špeciálne ceny 
cestovného pre turistov prichádzajúcich na výletné lode. Vyššie uvedený vývoj úzko súvisí s 
SUMP Trieste. 
Zdroj: https://civitas.eu/measure/introducing-hybrid-and-innovative-public-transport-
system 
 
2.3.15 Integrácia trajektov do siete verejnej dopravy 
Krajina: Malta (Valletta) 
Téma, ktorá je na Slovensku v roku 2019 veľmi aktuálna.  
V meste Valletta musí byť pilotovaná nová trasa autobusovej dopravy. Trasa spája miesto 
prístavu trajektov (ktoré spája Sliema a Valletta námorným spojením) s hlavným autobusovým 
terminálom pri vchode do mesta a záchytným parkoviskom nachádzajúcim sa vo Floriane (na 
prístupovej ceste k Vallette). 
V súčasnosti predstavuje trajektová doprava na Malte iba 1% vnútroštátneho rozdelenia podľa 
jednotlivých druhov dopravy. Veľký potenciál však existuje, keď sa dochádzanie do Valletty dá 
presunúť z cesty k moru. Po pohodlnejšom prepojení kotviacich zastávok trajektov s verejnou 

https://civitas.eu/content/high-level-pt-service-corridors-peripheral-districts


dopravou sa sieť trajektov integruje do holistického systému verejnej dopravy, čím sa stane 
prístupnejším a užívateľsky príjemnejším pre turistov aj obyvateľov. 
V tomto opatrení sa nainštalujú aj aplikácie IDS, vďaka ktorým bude služba ešte prístupnejšia. 
Budú inštalované rôzne typy správ s cieľom informovať cestujúcich v reálnom čase o čase 
príchodu a odchodu trajektov a autobusov. Po uvedení do prevádzky to bude prvý príklad 
intermodálneho informačného systému v reálnom čase na Malte. 
Ciele, ktoré sa trajektmi integrovanými do systému verejnej dopravy majú dosiahnuť, sú tieto: 
1. podporovať trvalo udržateľné dopravné správanie medzi turistami; 
2. podporovať prechod zo súkromnej na verejnú dopravu; 
3. zlepšiť prístupnosť a príťažlivosť verejnej dopravy; 
4. zlepšiť a podporovať intermodalitu; 
5. znížiť preťaženie presunutím mobility z pozemnej na námornú dopravu; 
 
Opatrenie bolo navrhnuté tak, aby autobus dovybavený LPG spájal miesto pristávania 
trajektov vo Vallette s centrom Valletty. Tým ušetrí cestujúcich chôdze do strmého kopca na 
ceste do centra mesta Valletta, čo odrádza mnoho ľudí od používania trajektu. 
Toto spojenie zatraktívni trajektovú dopravu a inštalácia VMS označujúca čas príchodu 
trajektu a čas odchodu naplánovaného autobusu zlepší aspekt intermodality. 
Zdroj: https://civitas.eu/projects/destinations/measures/ferries 
 
2.3.16 Zariadenia „Zaparkuj a odvez sa“ (Záchytné parkoviská) 
Krajina: Holandsko (Utrecht) 
Cieľom mesta Utrecht bolo obmedziť dennú automobilovú dopravu do mesta propagáciou 
zariadení Park and Ride. 
Implementácia trvalo udržateľnej mobility. 
Od mája 2012 má Utrecht na západných a južných hraniciach mesta tri zariadenia P+R. 
Návštevníci mesta a dochádzajúci tam môžu zaparkovať svoje autá a cestovať ďalej do centra 
mesta verejnou dopravou alebo na bicykli. Zariadenia P+R významne prispievajú k udržiavaniu 
prístupnosti mesta a zvyšovaniu atraktívnosti mesta, v ktorom žijú, poskytujúc svojim 
obyvateľom čisté a zdravé životné prostredie. Tieto prestupné uzly na okraji mesta však neboli 
dostatočne využité. Pocit bol taký, že ľudia nevedeli, kde sa P+R nachádzajú a aká bola ich 
výhoda. V rámci tohto opatrenia bol vypracovaný marketingový a propagačný plán P+R. 
Zahŕňa to implementáciu jedného konzistentného vzorca na inštaláciu a propagáciu zariadení 
P+R v meste Utrecht a jeho okolí s cieľom zvýšiť informovanosť o zariadeniach P+R a zvýšiť 
využívanie týchto zariadení, a tak obmedziť prichádzajúcu osobnú dopravu do centra mesta. 
Zdroj: https://civitas.eu/measure/park-and-ride-facilities 
 
2.3.17 Plánovanie električkovej dopravy: Využitie intermodálnej infraštruktúry 
Krajina: Nemecko (Brémy) 
Popis: 
Opatrenie sa zameralo na plánovanie rozšíreného využívania existujúcej infraštruktúry s 
cieľom zabezpečiť pohodlnejší prístup verejnej dopravy bez dopravy do centra mesta. 
Implementácia trvalo udržateľnej mobility. 
Všeobecným cieľom Brém je dosiahnuť väčšie využívanie druhov dopravy šetrných k 
životnému prostrediu v meste aj v regióne. Región sa už tešil dobrej dopravnej spolupráci vo 
forme integrovaných systémov predaja lístkov a informácií v rámci regionálneho dopravného 



združenia. Skúsenosti však ukázali, že rozšírenie električkovej siete je dôležitým prvkom pri 
zatraktívňovaní verejnej dopravy pre cestujúcich. 
Prieskumy VIVALDI na jednej z brémskych električkových liniek preukázali nárast využívania 
verejnej dopravy až o 40 percent v porovnaní s predchádzajúcimi (častejšími) autobusovými 
službami. 
Zdroj:  
https://civitas.eu/measure/planning-tram-train-intermodal-infrastructure-use 

 
2.3.18 Stopercentne-zelená „bezfosílna“ autobusová doprava v Štokholme. 
Krajina: Švédsko 
Popis: 
Pred desiatimi rokmi si región Štokholm stanovil ambiciózny cieľ, aby sa všetka verejná 
hromadná doprava po zemi prevádzkovala na 100% bez fosílnych palív v roku 2025. Vďaka 
cielenej práci sa tento cieľ podarilo dosiahnuť už v septembri 2018, sedem rokov pred 
konečným termínom. 
Bionafta typu B100 Bionafta RME a HVO100 RD - Renewable Diesel je hlavným faktorom 
prispievajúcim k prechodu na stopercentnú verejnú dopravu bez fosílnych palív v Štokholme. 
Bionafta bez fosílnych palív sa celkovo používa v 64% autobusov v Štokholme. 
Bionafta má okrem výhody úplne obnoviteľnej alternatívy aj niekoľko iných výhod. Napríklad 
HVO je vo Švédsku „Energimyndigheten“ klasifikovaný ako najekologickejšie palivo so 
znížením CO2 až o 90% a menším podielom pevných (prachových) častíc PM2,5 a PM10. 
Zdroj: 
https://www.biofuel-express.com/en/stockholm-is-the-worlds-first-capital-with-100-fossil-
free-bus-services/  
 
2.3.19 Autobusy s vodíkovým pohonom 
Krajina: Island, Luxembursko 
Na Islande sa využívaniu vodíka ako paliva nielen v autobusoch venujú od roku 2001. 
Súkromné spoločnosti sa zapojili do mnohých projektov na podporu využitia vodíka vo 
verejnej doprave. Základom celého palivového cyklu je geotermálna a vodná energetika. 
Prevádzka vodíkových systémov je zdrojom minimálnych emisií CO2. Výsledky skúšobnej 
prevádzky sa stretli s pozitívnym ohlasom verejnosti aj za cenu vyššieho cestovného.  
Rovnako v Luxembursku boli autobusy s vodíkovým pohonom testované v hromadnej doprave 
od roku 2003. Tieto autobusy ukázali dobrú spoľahlivosť, porovnateľnú s bežnými autobusmi. 
Spokojnosť prejavila nielen verejnosť, ale aj šoféri, aj vzhľadom na nižšiu hladinu hluku. 
Zdroj: 
Publikácia: Miroslav Patrik, Miroslav Šuta: Aby se ve městě dalo dýchat. Příklady efektivních 
řešení ke zlepšení kvality ovzduší – strana 45 - 47. 
 
  

https://www.biofuel-express.com/en/stockholm-is-the-worlds-first-capital-with-100-fossil-free-bus-services/
https://www.biofuel-express.com/en/stockholm-is-the-worlds-first-capital-with-100-fossil-free-bus-services/


3. Priemysel a energetika 
Vďaka európskej aj národnej právnej úprave týkajúcej sa limitovania emisií z priemyslu a tiež 
vďaka odstaveniu technológií s najnižším environmentálnym štandardom, dochádza 
v posledných desaťročiach k výraznému zníženiu emisií do ovzdušia, čo prispieva k zlepšeniu 
kvality ovzdušia. Významným prínosom je regulácia veľkých priemyselných zdrojov 
znečisťovania založená na najlepších dostupných technikách.  
V dôsledku vysokých komínov zabezpečujúcich dostatočný rozptyl, priemysel zväčša 
neprispieva výrazným podielom k zhoršeniu lokálnej kvality ovzdušia (na špecifickom mieste), 
ale prispieva k zvýšeniu koncentrácii regionálneho pozadia (v širšej oblasti). Slovensko patrí ku 
krajinám s vysokými pozaďovými koncentráciami znečisťujúcich látok.  
 

4. Poľnohospodárstvo 
Sektor poľnohospodárstva je najvýznamnejším producentom emisií amoniaku, ktorý patrí 
k znečisťujúcim látkam s priamym škodlivým účinkom na ľudské zdravie a tiež prispieva 
k eutrofizácii a acidifikácii. Viac ako 90 % ročných emisií amoniaku Slovenskej republiky 
pochádza z poľnohospodárskej činnosti, či už priamo z chovov hospodárskych zvierat alebo 
z hnojenia pôdy. V rámci zlepšenia poľnohospodárskej praxe MŽP publikuje dokument pre 
poľnohospodárov, ktorý podrobne vysvetľuje metódy a techniky dobrej praxe, aby bolo 
Slovensko schopné dodržať vytýčený limit produkcie emisií amoniaku do roku 2030. 
 
4.1 Zákaz voľného spaľovania zvyškov (odpadu) z poľnohospodárstva (redukcia častíc PM2,5) 
Zákaz vychádza z nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1306/2013  
Zdroj :  
International Institute for Applied Systems Analysis  
https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/clean_air_outlook_agriculture_report.pdf 
 
4.2 Používanie dusíkatých hnojív bez močoviny alt. dusičnan amónny  
Zníženie unikajúcich emisií NH3 
Zdroj :  
International Institute for Applied Systems Analysis  
https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/clean_air_outlook_agriculture_report.pdf 
  
4.3 Používanie hnojív s inhibítormi ureázy a nitrifikácie (spomalenie biologickej oxidácie) 
Nariadenie Komisie (ES) č. 1107/2008 (tabuľka s inhibítormi) 
Podľa výsledkov pokusu z roku 2015 (SPU Nitra), počas ktorého bol sledovaný vplyv hnojiva s 
inhibítormi a bez nich na výšku úrody semena kapusty repkovej pravej je zrejmé, že inhibítory 
nitrifikácie majú priaznivý vplyv na výšku úrody. To znamená, že vplyv na redukciu 
vyplavovania nitrátov a N2O emisií bol dosiahnutý ich použitím. 
Zdroje: 
http://konference.agrobiologie.cz/2016-12-
09/07_Varenyiova_Ducsay_VPLYV_HNOJENIA_S_VYUZITIM_INHIBITOROV_NITRIFIKACIE_NA
_VYSKU_URODY_SEMENA_KAPUSTY_REPKOVEJ_PRAVEJ.pdf 
http://www.agra.cz/aktualni-informace/mocovina-a-vliv-inhibitoru-na-jeji-uplatneni.html 
International Institute for Applied Systems Analysis  
https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/clean_air_outlook_agriculture_report.pdf 
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http://konference.agrobiologie.cz/2016-12-09/07_Varenyiova_Ducsay_VPLYV_HNOJENIA_S_VYUZITIM_INHIBITOROV_NITRIFIKACIE_NA_VYSKU_URODY_SEMENA_KAPUSTY_REPKOVEJ_PRAVEJ.pdf
http://konference.agrobiologie.cz/2016-12-09/07_Varenyiova_Ducsay_VPLYV_HNOJENIA_S_VYUZITIM_INHIBITOROV_NITRIFIKACIE_NA_VYSKU_URODY_SEMENA_KAPUSTY_REPKOVEJ_PRAVEJ.pdf
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4.4 Postupy na zníženie emisií amoniaku z chovov hospodárskych zvierat 
Zdroj:  
International Institute for Applied Systems Analysis  
https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/clean_air_outlook_agriculture_report.pdf 
 
4.5 Kódex SPP 
Kódex správnej poľnohospodárskej praxe na znižovanie emisií amoniaku z chovov 
hospodárskych zvierat a aplikácie hnojív je usmerňovacím dokumentom na prevenciu a 
zníženie emisií amoniaku z poľnohospodárskych zdrojov. Dokument obsahuje súčasné 
poznatky o technikách a stratégiách na znižovanie NH3 v rôznych oblastiach chovov: 
- spôsob ustajnenia zvierat (napr. boxová maštaľ, skupinové ustajnenie, voľné pasenie),  
- použitie chemických práčok a filtrov na čistenie odvádzaného vzduchu v zariadeniach s 

núteným vetraním, 
- použitie vhodných krmív (upravené zloženie + aditíva, použitie biotechnologických 

prípravkov), 
- použitie podstielky (napr. slama) v chove ošípaných, hovädzieho dobytka + aplikácia 

aditív do podstielky alebo na podlahu,  
- frekvencia čistenia priestorov – pravidelné odstraňovanie hnoja, 
- spôsob uskladnenie exkrementov (kryté nádrže na hnojovicu, zakrytie tuhého hnoja 

napr. plastovou fóliou), 
- spôsob a čas aplikácie exkrementov do pôdy – podpovrchová aplikácia hnojovice (plytké, 

hĺbkové aplikátory), pásové aplikátory, rýchle zapracovanie do pôdy, riedenie hnojovice, 
rýchle zapracovanie tuhého hnoja do pôdy, aplikácia za vhodných meteorologických 
podmienok (bezvetrie, nízka teplota). 

 
Finálny dokument je zverejnený vo vestníku Ministerstva životného prostredia SR č. 2 z roku 
2020 na oficiálnej internetovej stránke MŽP SR.  
link: https://www.minzp.sk/files/vestniky/vestnik-2020-2.pdf 
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5. Prašnosť 
Problém prašnosti vzniká ako dôsledok nesprávneho spôsobu vykurovania, zvýšenej intenzity 
dopravy, ale k prašnosti prispievajú aj mnohé staveniská, najmä vo väčších mestách, ktoré 
nebývajú dostatočne kontrolované a neriadia sa dobrou praxou s ohľadom na kvalitu 
ovzdušia.  
Dostupné opatrenia v tejto téme zahŕňajú intenzívne čistenie dopravných komunikácií, najmä 
hlavných mestských spojení, kde je intenzita vyššia, a to v obdobiach pred očakávanými 
dopravnými špičkami. V zime je nutné kontrolovať kvalitu posypu ciest, ktorý tiež môže 
negatívne prispievať ku kvalite ovzdušia, ak je posyp príliš jemný a rozvíri sa. Tieto aj ďalšie 
opatrenia sú súčasťou metodického pokynu na kontrolu prašnosti na staveniskách, ktorý je 
k dispozícii na https://www.minzp.sk/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/.  
 
5.1 Opatrenia na zníženie prašnosti z ciest 
Krajina: Španielsko (Barcelona, Castellón); Portugalsko (Aveiro);, UK (Birmingham, Bristol, 
Londýn, Stokenchurch); Taliansko (Fiorentino, Miláno); Grécko (Attiki) 
Popis: 
Intenzita prašnosti na cestách je ovplyvnená viacerými faktormi napr. rýchlosť jazdy, veľkosť a 
zloženie premávky, povrchový materiál vozovky, meteorologické podmienky (vlhkosť, zrážky, 
vietor).  
Prašnosť môžeme eliminovať viacerými spôsobmi. Jedným z najefektívnejších postupov je 
vysokotlakové polievanie (čistenie) ciest pomocou automobilových čističov. Takýmto 
spôsobom môžeme znížiť prašnosť až o 90% po dobu 1 hodiny (v závislosti od 
meteorologických podmienok.). Toto opatrenie je najlepšie vykonávať počas skorých ranných 
hodín (5-6 hod,) pred zhustením premávky. V testovaní VDI čistiacich áut vyhral model 
talianskeho výrobcu Dulevo 5000 s filtrom GORE, ktorý dokázal zachytiť až 99% PM10 častíc. 
Okrem samotnej techniky a načasovania je čistenie vozovky ovplyvnené aj ďalšími faktormi 
napr. :  
- klimatickými podmienkami (vlhkejšia klíma znižuje intenzitu prášenia) 
- usádzaním prachu z cestnej premávky (nižší počet vozidiel na ceste = nižšia prašnosť) 
- množstvom, frekvenciou a tlakom zavlažovania (väčšie množstvo použitej vody a vyššia 

frekvencia polievania vozovky výrazne znížia intenzitu prášenia) 
- povrchom vozovky (spevnený povrch vozovky eliminuje prašnosť) 
- veľkosťou premytej cesty (väčšia časť vlhkého povrchu na ceste zníži prašnosť z dopravy) 
- inými zdrojmi PM (napr. staveniská). 
 
Použitie chemických solí na elimináciu prašnosti je tiež efektívnym opatrením, najmä vo 
vlhkom podnebí. Medzi najznámejšie soli používané proti prašnosti sú: 
- chlorid horečnatý (MgCl2) 
- chlorid vápenatý (CaCl2) 
- octan vápenato-horečnatý (obchodné označenie CMA) 
- mravčan draselný (fluorid draselný - KF). 
 
Aby bolo zníženie prašnosti trvalejšie, je potrebné súčasne zaviesť aj niektoré nižšie uvedené 
opatrenia: 
1. Zníženie celkovej intenzity dopravy (počet vozidiel) 
2. Zníženie rýchlosti vozidla v oblasti so zvýšenou prašnosťou 
3. Zníženie počtu ťažkých úžitkových vozidiel 



4. Použitie porézneho asfaltu 
5. Obmedzenia pri používaní pneumatík s hrotmi a brúsenia ciest (severské krajiny) 
6. Zníženie znečistenia ciest stavebnými prácami (zavedenie opatrení na zníženie prašnosti 

zo stavenísk) 
Zdroj: 
Guidebook - Measures to improve urban air quality 
 
5.2 Udržateľný manažment výstavby cez znižovanie množstva dopravy  
Krajina: Rakúsko (Viedeň) 
Popis: 
LIFE projekt RUMBA sa snaží o dosiahnutie nasledovných cieľov s troma partnermi zo 
stavebného odvetvia: 
- Znižovanie množstva dopravy pri výstavbe vďaka nižšiemu počtu výjazdov a vyššiemu 

podielu železničnej dopravy  
- Zvyšovania množstva odpadu zo stavieb a to triedením odpadu už na stavenisku  
- Menej hluku, znečisťovania ovzdušia, skleníkových plynov a emisií zo svetla 
- Znižovanie narušovania vzhľadu okolia stavby prostredníctvom lepšej integrácie do 

územného plánovania  
Ide o PPP projekt medzi mestom Viedeň, stavebnými a odpadovými firmami a spoločnosťami 
na ochranu životného prostredia. Dôležitou časťou projektu je aj spisovanie odporúčaní na 
zlepšovanie udržateľného manažmentu stavieb na základe spätnej väzby zo skúšobných 
projektov.  
Zdroj:  
http://www.rumba-info.at/files/kurzbericht_rumba_english.pdf 
 
5.3 Intenzívne čistenie ulíc za účelom zníženia prašnosti 
Krajina: nešpecifikované  
Popis: 
Odvievanie cestného prachu významne prispieva k PM emisiám z dopravy. Preto čistenie ulíc 
v princípe znižuje množstvo prachu, no na druhej strane, efekt tohto opatrenia je krátky a 
vyžaduje veľké množstvo vody. 
Zdroj nájdený na fóre Futurium z Helsiniek: 
https://ec.europa.eu/futurium/en/air-quality/code-good-practices-intensive-street-cleaning-
and-dust-binding-reduce-re-suspension 
Najlepšie výsledky pri zmierňovaní množstva vdýchnuteľného prachu sa dosiahli pomocou 
metód, ktoré používajú vysokotlakové umývanie vodou, ako je napríklad moderná „práčka“ 
ulíc. Počas prvého dňa bolo zníženie emisií približne o 40%, prvého týždňa v priemere 20 
percentné. V porovnaní s tradičnými zariadeniami na čistenie ulíc (tzv. sacie zametače) má 
moderná práčka do ulíc ďalšie vysokotlakové umývačky, ktoré vedia dosiahnuť na prach 
nahromadený v póroch povrchov ulíc. Tradičná metóda je založená na mechanickom kefovaní 
a nasávaní, ktoré nedočisťuje hĺbku ulice ako stroje so skutočnými tlakovými umývačkami. Keď 
sa tradičný sací zametač prevádzkoval v kombinácii so samostatným nákladným autom s 
vysokotlakovým umývaním, došlo k zníženiu vdychovateľných emisií prachu z ulice. 
Zdroj:  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969710004031 
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6. Zelené opatrenia 
V mestách sa čoraz viac začínajú zohľadňovať aj takzvané zelené opatrenia. Zelené opatrenia 
v oblasti ovzdušia sa týkajú najmä problematiky dopravy a infraštruktúry. Je dôležité dbať na 
zeleň v mestách a v nových stavebných a cestných projektoch zahrnúť návrhy v tejto oblasti. 
Efektívna výsadba stromov, zatrávňovanie, vytváranie zelených alejí, či zelené strechy 
pomáhajú nielen čisteniu ovzdušia od látok ako CO2, NO2, či PM10, ale aj redukujú hluk, znižujú 
teplotu v horúčavách a všeobecne vplývajú pozitívne na ľudské duševné zdravie. Opatrenia 
vymenované nižšie poskytujú vhľad do aktuálnych trendov a možností. Zelené opatrenia sú 
viac-menej doplnkového charakteru, ale práve tieto sú spoločnosťou prijímané pozitívne, sú 
viditeľné a nápomocné vo viacerých oblastiach. 
 
Zoznam navrhovaných zelených opatrení: 

1. Dreviny viažuce CO2 a nečistoty v ovzduší (štúdia) 
2. Správa o kvalite ovzdušia v mestách – využitie stromov k zlepšeniu kvality ovzdušia 
3. Príručka Urban Tree Manual 
4. Aplikácia i-Tree Eco 
5. Kampaň Big Tree Plant  
6. Vplyv zelených striech na kvalitu ovzdušia 
7. Zlepšenie kvality ovzdušia pomocou zelených striech 
8. Outdoor air purification system 
9. Automat na cestovné lístky za PET fľaše 
10. Lavička s machovou stenou 
11. Zelené steny (štúdia) 
12. Smog free Tower 
13. Fotokatalytická fasádna farba 
14. Inštalácia zelenej strechy na autobusy a zastávky mestskej hromadnej dopravy 

 
6.1 Dreviny viažuce CO2 a nečistoty v ovzduší (štúdia) 
Krajina: Taliansko (Bologna) 
Popis: 
Biometeorologický inštitút v Bologni v spolupráci s európskym projektom Life+ vytvorili 
zoznam drevín so zameraním na ich efektívnosť pri viazaní oxidu uhličitého a niektorých 
znečisťujúcich látok z ovzdušia v mestskom prostredí, napr. benzén, oxidy dusíka, dioxíny, TZL 
a ďalšie. Pri vytváraní zoznamu bol zohľadnený aj potenciál drevín v produkcii prchavých 
organických zlúčenín, ktoré môžu zvýšiť koncentráciu ozónu v atmosfére. Štúdia bola 
uskutočnená podľa podmienok mesta Bologna.  
Zdroj:  
https://www.lifegate.com/people/lifestyle/city-trees-smog-pollution 
 
6.2 Správa o kvalite ovzdušia v mestách – využitie stromov k zlepšeniu kvality ovzdušia 
Krajina: UK (Londýn) 
Popis: 
Informačná brožúra zameraná na zlepšenie kvality ovzdušia v mestách Spojeného kráľovstva 
Veľkej Británie a Severného Írska vznikla v spolupráci britskej organizácie na ochranu lesov 
(The Woodland Trust) s univerzitami v Lancasteri a Birminghame. Súčasťou informačnej 
brožúry je zoznam 30 najbežnejších druhov drevín vyskytujúcich sa v mestách UK a ich 



zoradenie podľa schopnosti viazať znečisťujúce látky z ovzdušia v podmienkach UK, s 
prihliadnutím na produkciu VOC jednotlivých druhov.  
Zdroj: 
https://www.woodlandtrust.org.uk/mediafile/100083924/Urban-air-quality-report-v4-
single-pages.pdf 
 
6.3 Príručka Urban Tree Manual 
Krajina: UK 
Popis: 
Informačná príručka o výsadbe drevín v mestách vznikla v spolupráci Forestry Commission v 
Anglicku, agentúry Forestry research, univerzity v Birminghame a ďalšími. Príručka obsahuje 
informácie o mieste, výbere stromu, ekosystémových službách, biodiverzite, výsadbe a 
starostlivosti, chorobách a škodcoch, obsahuje aj odkazy na ďalšie informácie týkajúce sa 
zelene v mestách. 
Zdroj: 
https://www.forestresearch.gov.uk/tools-and-resources/urban-tree-manual/ 
 
6.4 Aplikácia i-Tree Eco 
Krajina: USA, USDA (United States Department of Agriculture) Forest Service 
Popis: 
Aplikácia i-Tree Eco je súčasťou softvérovej sady i-Tree, ktorá poskytuje nástroje na analýzu 
mestských aj vidieckych lesov, zhromažďovanie údajov, modelovanie, plánovanie, 
manažment, hodnotenie prínosu a iné. Analyzovaná bola aj mestská zeleň v Pittsburghu s 
použitím softvéru i-Tree (2015) 
Zdroje:  
https://waterlandlife.org/wp-content/uploads/2018/02/i-Tree-Eco-Pittsburgh.pdf 
https://www.itreetools.org/ 
 
6.5 Kampaň Big Tree Plant 
Krajina: UK 
Popis: 
Vládna kampaň na podporu výsadby stromov v mestských oblastiach (2011 – 2015). Kampaň 
bola podporená grantovým financovaním vo výške 1 milión libier ročne. O grant na podporu 
zelene sa mohli uchádzať rôzne združenia a komunity so svojimi projektami.  
Zdroje:  
https://www.gov.uk/government/news/the-big-tree-plant-new-partnership-to-plant-one-
million-trees 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Big_Tree_Plant 
 
6.6 Vplyv zelených striech na kvalitu ovzdušia (štúdia) – O3, NO2, PM10, SO2 
Krajina: USA (Chicago) 
Popis: 
Podľa modelu štúdie (august 2006 – júl 2007) uskutočnenej v Chicagu má prítomnosť zelených 
striech pozitívny vplyv na kvalitu ovzdušia v meste. Výsledné hodnoty zníženia emisií boli 
získané pomocou modelovania pričom plocha zelených striech dosahovala rozlohu 19,8 ha a 
v priebehu jedného roka bolo vyrátané zníženie znečistenia o 1675 kg emisií (suchá depozícia). 
Najvýraznejší efekt bol dosiahnutý v máji a najmenší vo februári (pokrytie snehom). I keď je 

https://www.itreetools.org/


inštalácia zelených striech pomerne nákladná, mohla by to byť doplňujúca alternatíva k 
výsadbe stromov v mestách alebo ako náhrada na miestach, kde nie je iná výsadba možná. 
Zdroj: 
https://www.researchgate.net/publication/222705703_Quantifying_air_pollution_removal_
by_green_roofs_in_Chicago 
 
6.7 Zlepšenie kvality ovzdušia pomocou zelených striech 
Krajina: Srbsko, Bosna a Hercegovina (príspevok na Medzinárodnej konferencii v Bosne  a 
Hercegovine, 2017) 
Popis: 
V príspevku sa okrem iného uvádza: Podľa správy z Los Angeles 2000 m2 nepokosenej trávy na 
streche môže zachytiť 4000 kg TZL za rok. Ak by 20% všetkých priemyselných a obchodných 
striech v Detroite bolo pokrytých vegetáciou, zníženie emisií NO2 by predstavovalo množstvo 
889 ton za rok (0,5% emisií v danej oblasti) 
Zdroj: 
http://acta.fih.upt.ro/pdf/2018-1/ACTA-2018-1-09.pdf 
 
6.8 Outdoor air purification system 
Krajina: Čína (Hong Kong) (spoločnosť Arup a skupina Sino)  
Popis: 
Prototyp autobusovej zastávky so systémom čistenia vzduchu (častice PM2,5, PM10). Priemerné 
zníženie znečisťujúcich látok o 40% (počas 14 dní). 
Zdroj: 
https://www.arup.com/news-and-events/outdoor-air-purification-system-debuts-in-beijing 
 
6.9 Automat na cestovné lístky za PET fľaše 
Krajina: Taliansko (Rím) 
Popis: 
Testovacie automaty na obdobie 1 roka sú umiestnené na troch staniciach metra. Za každú 
vhodenú plastovú fľašu sú pripísané body do mobilnej aplikácie v hodnote 5 centov. Na jeden 
lístok je potrebných aspoň 30 plastových fliaš. 
Zdroj: 
https://www.startitup.sk/v-rime-mas-mhd-zadarmo-staci-ak-do-automatu-vhodis-plastove-
flase/ 
   
6.10 Lavička s machovou stenou 
Krajina: rôzne krajiny v Európe 
Popis: 
Machové steny predstavujú biologický vzduchový filter na zachytávanie znečisťujúcich PM 
častíc (250g ročne) , CO2 (240 ton ročne. 
Zdroje:  
https://www.dezeen.com/2018/03/21/moss-covered-citytree-bench-combats-urban-
pollution-london-uk/ 
https://www.forbes.com/sites/trevornace/2018/03/20/this-city-bench-absorbs-more-air-
pollution-than-a-grove-of-trees/#416dd6586b8d 
https://greencitysolutions.de/en/#section2 
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https://www.forbes.com/sites/trevornace/2018/03/20/this-city-bench-absorbs-more-air-pollution-than-a-grove-of-trees/#416dd6586b8d
https://greencitysolutions.de/en/#section2


6.11 Zelené steny (štúdia) 
Krajina: UK (Birmingham) 
Popis: 
Podľa modelovej štúdie univerzít v Birminghame a Lancasteri by vertikálna zeleň v mestách 
(popínavé rastliny –brečtan a iné) mohla znížiť úroveň znečistenia o 30%.  
Zdroje:  
https://www.birmingham.ac.uk/research/activity/environmental-health/news-
events/29Aug12-mackenzie-green-walls.aspx 
https://www.gebaeudegruen.info/gruen/fassadenbegruenung/wirkungen-vorteile-fakten/ 
(dostupné v nemeckom jazyku) 
 
6.12 Smog free Tower 
Krajina: Čína, Holandsko, Poľsko 
Popis: 
7 metrov vysoká hliníková veža s technológiou zachytávania TZL (70% PM10, 50% PM2,5). 
Zachytávanie tuhých častíc v ovzduší pomocou pozitívnych iónov, ktoré sa spoja s jemnými 
časticami   vo  vzduchu a následne  sú pritiahnuté  opačne  nabitou  elektródou      a 
zhromaždené vo veži. Veža bola testovaná v Pekingu, kde počas 41 dní prečistila 30 miliónov 
m3 (30 000 m3 za hodinu) vzduchu a zachytila 400 g častíc. 
Zdroje:  
https://studioroosegaarde.net/project/smog-free-project#smog-free-project 
https://studioroosegaarde.net/data/files/2017/10/33/smogfreeproject-roosegaarde-
pressrelease-beijingresults 
 
6.13 Fotokatalytická fasádna farba 
Krajina: Nemecko (Stuttgart) 
Popis: 
Balík opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia v Stuttgarte okrem iných obsahuje aj použitie 
fotokatalytickej fasádnej farby s obsahom oxidu titaničitého, ktorý v reakcii so slnečným 
žiarením degraduje oxidy dusíka a ozónu za vzniku kyslíka a nitrátov. 
Zdroje: 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/alle-
meldungen/meldung/pid/massnahmenpaket-zur-luftreinhaltung-stuttgart/  
(dostupné v nemeckom jazyku), 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352847816300958 
https://www.sto.de/de/topnav/presse/pressemeldungen_38593.html 
(dostupné v nemeckom jazyku) 

 
6. 14 Inštalácia zelenej strechy na autobusy a zastávky mestskej hromadnej dopravy 
Krajina: Singapur 
Popis: 
V Singapure nainštalovali na desať autobusov mestskej hromadnej dopravy „zelené strechy“. 
Najväčšou silou takýchto „živých striech“ je schopnosť absorbovať dažďovú vodu. Samotnej 
streche pod zeleňou to predlžuje životnosť, pretože je chránená pred ultrafialovým žiarením a 
extrémnymi zmenami teplôt. Odborníkom z miestnej univerzity napadlo, že výnimkou by 
nemali byť ani autobusy. Kampaň niesla názov Záhrada v pohybe a trvala 3 
mesiace. Zakladateľ GWS Living Art v rozhovore pre CGTN uviedol: „Obyčajný systém zelenej 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/alle-meldungen/meldung/pid/massnahmenpaket-zur-luftreinhaltung-stuttgart/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/alle-meldungen/meldung/pid/massnahmenpaket-zur-luftreinhaltung-stuttgart/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352847816300958
https://www.sto.de/de/topnav/presse/pressemeldungen_38593.html
https://news.cgtn.com/news/7751444d774d4464776c6d636a4e6e62684a4856/index.html?fbclid=IwAR3AveVQvqn2I-pHpxD7mHmBh1VEq5z1aUY1poVNjs0unWShxhFojBXESfQ


strechy váži 150 kilogramov. Náš, ktorý používame aj pre naše autobusy, váži v rozmedzí od 
25 do 40 kíl. Všetko je vypestované vopred, iba to položíme na strechu. Ako koberec. Nemusíte 
sa o ne starať. Ak umývate autobus ručne, polejete ju rovnako ako dážď.“ GWS Living Art však 
nezaujímajú iba autobusy, ale aj autobusové zastávky. Vo viacerých mestách Malajzie už stoja 
jedinečné zastávky, ktoré majú strechu celú pokrytú zeleňou. V Európe sa zelenými strechami 
inšpirovali takisto. Podľa ČT24 sa brnenská radnica rozhodla vyčleniť z rozpočtu 775-tisíc eur 
na zelené strechy.  
Zdroj: 
https://www.dobrenoviny.sk/c/167645/v-azii-spustili-novy-ekologicky-projekt-autobusy-
verejnej-dopravy-tam-budu-jazdit-so-zahradou-na-streche 

  

https://www.dobrenoviny.sk/c/167645/v-azii-spustili-novy-ekologicky-projekt-autobusy-verejnej-dopravy-tam-budu-jazdit-so-zahradou-na-streche
https://www.dobrenoviny.sk/c/167645/v-azii-spustili-novy-ekologicky-projekt-autobusy-verejnej-dopravy-tam-budu-jazdit-so-zahradou-na-streche


7. Psychologické opatrenia 
 
Dodržiavanie bežných zásad ohľaduplného života voči životnému prostrediu dnes vyžaduje od 
človeka extrémnu snahu a koncentráciu. Popri vplyve marketingu korporačných firiem musí aj 
štátna správa a samospráva začať uvažovať nad vhodnými prostriedkami, ako ľudí učiť 
ohľaduplnosti k životnému prostrediu. Psychologické opatrenia vznikajú po celom svete a to 
za účelom zjednodušiť a sprístupniť ľuďom možnosti, ktoré sú voči zemi šetrnejšie, chránime 
tak nielen našu zem, ale aj samých seba, prípadne aj naše peňaženky.  
Základný koncept je takýto: Vláda alebo organizácia vytvára politiku takým spôsobom, ktorý 
umožňuje, aby sa tá správna voľba javila ako najvhodnejšia z celého balíku možností výberu 
pre jednotlivcov. Medzi takéto opatrenia môžu patriť prednastavenie ekologických možností 
ako východiskových (napr. plynová a elektrická spotreba), automatický zanedbateľný 
príspevok (zaokrúhlenie) pri platení faktúr na zelené riešenia, či grafické vyúčtovania spotreby 
energie, porovnávajúce spotrebu s inými domácnosťami aj s priemernou spotrebou v iných 
krajinách. Psychologické opatrenia nie sú v tomto texte uvádzané ako samostatné riešenia, ale 
sú uvádzané ako doplňujúce nápady pri iných komplexnejších opatreniach. Je však dôležité ich 
zohľadňovať pri nových riešeniach. Nestačí totiž iba postaviť cyklocesty, cykloparkoviská 
a stojany ale je potrebné ich postaviť tam, kde ich ľudia používajú. Občanom je potrebné 
uľahčiť ekologickú voľbu, ísť im v ústrety, prípadne za vhodné správanie poskytnúť odmenu, 
obzvlášť v kontexte spolupracujúcej komunity (napr. susedia v bytovom dome, na ulici, 
kolegovia, školy, cirkevné komunity a iné). 
Z hľadiska efektov sa téme venovala Nordická Rada Ministrov, založená pre vládnu spoluprácu 
nordických krajín. Výsledky experimentov so psychologickými opatreniami v oblasti 
energetickej šetrnosti dopadli pozitívne. 
Účinky psychologických opatrení v uvádzanej literatúre varujú od zvýšenia spotreby energie o 
1% až po zníženie maximálnej spotreby energie o 40%. Označovanie ekologických produktov 
môže zvýšiť pravdepodobnosť výberu takéhoto energeticky účinného výrobku až 4,4-krát 
a predvolená zelená možnosť pri výberoch môže priniesť výber zelenej energie až 90% času. 
 
 


