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2 Doprava

Kým sa moderná doprava dostala na dnešnú úroveň 
a ľudská spoločnosť mohla využívať vymoženosti 

rôznych spôsobov prepravy, prešlo naozaj veľa rokov. Veď 
už pred 3 miliónmi rokov sa prví ľudia presúvali z miesta 
na miesto a používali na to  najstarší a najjednoduchší 
spôsob prepravy, ktorým je chôdza a sila vlastných 
svalov. Na prenos nákladu – ulovenej koristi, potravy či 
dreva na oheň – používali ruky a chrbát, ale aj obyčajné 
ťahanie predmetu po zemi. Neskôr ľudia využívali smyk 
– jednoduché drevené zariadenie (palice), na ktoré sa 
položil náklad a takto ho ťahali za sebou. Dnes používame 
modernú železničnú, lodnú, leteckú a automobilovú 
dopravu. Dokážeme sa prepravovať z miesta na miesto 
omnoho rýchlejšie a pohodlnejšie ako kedykoľvek 
predtým. Vedecké objavy a technický pokrok otvorilo 
ľudstvu nové možnosti. Na druhej strane však ľudské 
pokolenie znečisťuje planétu a míňa neobnoviteľné 
zdroje energie. 

ČLOVEK  
A DOPRAVA

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

Rozvoj rôznych druhov dopravy a hlavne dostupnosť 

automobilov výrazne zmenila ľudí a ich správanie. 

Do značnej miery zmenila aj krajinu a ovplyvnila 

štruktúru sídel. Človek je jediným živočíchom, ktorý 

na to, aby sa dostal z jedného miesta na druhé, 

cieľavedome využíva dopravné prostriedky. Úspora 

času a množstva síl, ktoré by inak musel vynaložiť pri 

premiestňovaní sa po svojich (nohách, samozrejme 

:-)), prispela k veľkému civilizačnému rastu človeka. 

Ušetrený čas a energiu mohol venovať dômyselnej 

činnosti a jej rozvoju a lepšiemu spoznávaniu svojho 

okolia. Doprava pomocou rôznych prostriedkov 

znamenala pre človeka nesmierny prínos.

S rozvojom modernej spoločnosti význam dopravy 

neustále rastie. Ľudia  nenachádzajú vo svojom okolí 

všetko, čo potrebujú k svojmu životu, sú preto nútení 

premiestňovať seba alebo majetok. V súčasnosti sa 

doprava taktiež zaraďuje medzi podstatné odvetvia 

ekonomiky. Podmieňuje rozmiestnenie ostatných 

ľudských aktivít, zjednocuje odvetvia hospodárstva 

a zaisťuje ich vzájomné prepojenie poskytovaním 

surovín, výrobkov, potravín a pracovných síl. 

Doprava spája regióny, ktoré majú rozdielne 

predpoklady pre život ľudí a ich činnosť a napomáha k 

rozvoju spolupráce medzi rôznymi krajinami.

Rozvoj dopravy
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Doprava už od najstarších čias predstavovala 
výrazný zásah do krajiny. Bolo potrebné vyčleniť 

vhodné časti povrchu pre výstavbu a prevádzku 
dopravných tepien, prekladísk, skladov a ďalších 
objektov, ktoré doprave pomáhali prekonávať rôzne 
prekážky (hory, vodné toky, podmáčané miesta a 
pod.).

Doprave sa musela prispôsobovať nielen príroda, ale 
aj ľudské sídla. Pokiaľ sa automobily nepohybujú po 
cestách, potrebujú veľký priestor pre parkovanie, 
nevyhnutné sú zastávky na nástup a výstup cestujúcich 
a načerpanie pohonných hmôt. Garáže, parkoviská, 
odstavné pruhy diaľnic, čerpacie stanice, či autoservisy 
dnes zaberajú veľké plochy nielen v sídlach, ale aj na 
ich okrajoch. Práve kvôli veľkým nárokom na plochu sa 
niektoré ľudské aktivity presunuli von z centra sídiel. 
Ide najmä o nákupné strediská, odstavné parkoviská 
(na ktorých ľudia prichádzajúci do mesta autom 
prestúpia na MHD), čerpacie stanice a umyvárky. 
Nutnosť šetrenia priestorom viedla k výstavbe 
poschodových a podzemných garáží. V kombinácii 
so zaistením väčšej bezpečnosti, rýchlejšej dopravy, 
ľahšieho prekonávania prekážok, ale tiež úspory 
miesta, viedla cestná doprava k stavbe tunelov, 
mostov a viacposchodových estakád.

Aké znečisťujúce látky produkuje automobilová doprava?

Ropné produkty predstavujú najbežnejší druh automobilového 
paliva. Aké jeho alternatívy sa v doprave ešte využívajú?

Ako vznikla ropa?

Zamyslite sa nad ekonomickými dôsledkami dopravy. Uveďte 
pozitívne aj negatívne vplyvy dopravy na ekonomiku štátov.

Zistite, aké sú najaktuálnejšie odhady zásob ropy. Aký dopad 
na dopravu bude mať jej vyčerpanie?

DOPRAVA  
A KRAJINA

Motto:
Niektorí ľudia sú ako akvarijné rybky - stále v 
pohybe a stále bez cieľa. 

Pavel Kosorin

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

Doprava spája regióny, ktoré majú rozdielne 

predpoklady pre život ľudí a ich činnosť a napomáha k 

rozvoju spolupráce medzi rôznymi krajinami.

Estakáda je cestná stavba podobná mostu, ktorá 
sa stavia na miestach, kde by vzhľadom na povahu 
terénu bolo nemožné stavať komunikáciu po zemi.

Dĺžka trasy, ktorú prejdú Európania autom, je až v 
polovici prípadov kratšia než šesť kilometrov.

  Viete, že...?

Automobilová doprava negatívne ovplyvňuje životné 
prostredie. Deje sa tak vo všetkých fázach jej existencie 

(výroba, prevádzka, recyklácia). Hľadajú sa preto komplexné 
prístupy, ktoré sa snažia tieto negatívne vplyvy odstrániť. Medzi 
často spomínané nevýhody cestnej dopravy patria najmä 
vysoká spotreba energie, zreteľné negatívne vplyvy na životné 
prostredie a malý počet prepravovaných osôb v jednom vozidle.
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Podľa správ Európskej agentúry 
pre životné prostredie 

zostávajú hlavným zdrojom 
znečistenia ovzdušia vo všetkých 
členských štátoch Európskej únie 
emisie z osobnej a nákladnej 
dopravy. Vo veľkých mestách tak 
môže v dôsledku špecifických 
meteorologických situácií 
(nedostatočné premiešavanie 
vzduchu až bezvetrie, inverzia, 
zvýšené množstvo výfukových 
plynov a pod.) dochádzať k 
vytváraniu smogu, ktorý priamo 
ohrozuje ľudské životy. 

Dominantným primárnym zdrojom energie pre 
dopravu je ropa. Len veľmi pomaly a v minimálnom 

množstve sa objavujú a využívajú alternatívne náhrady 
tohto neobnoviteľného zdroja energie. Doprava 
spotrebováva až 80% zo všetkých ropných produktov. 
Okolo 98% všetkých dopravných prostriedkov využíva 
ako zdroj energie práve ropné produkty. Nakoľko 
každoročne stúpa množstvo automobilov, dochádza aj 
k neustálemu nárastu energetickej náročnosti dopravy. 

Motto:
Keď pohneme jednou jedinou vecou v prírode, zistíme, že je 
prepojená s celým zvyškom sveta. 

John Muir

Znečistenie životného prostredia

Spotreba energie

NEGATÍVNE VPLYVY 
AUTOMOBILOVEJ DOPRAVY
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Ropné látky pôsobia na väčšinu rastlinných druhov ako herbicídy (chemické 

látky ničiace rastliny). V kontaminovaných horninách dochádza k fyzikálnym, 

chemickým a biologickým procesom, pri ktorých sa ropná látka postupne odstraňuje 

a kontaminovaná pôda sa pomaly samovoľne regeneruje. Najdlhšie sa odbúravajú 

oleje a nafta (3 roky), benzín a petrolej sa odbúravajú o niečo rýchlejšie, zvyčajne 

do 1-3 rokov. Na zasiahnutých plochách zostávajú rásť len rastliny, ktoré majú nízku 

citlivosť na ropné uhľovodíky.

Čo je to smog a aké dva typy 
poznáme?

Ako môžu olejové škvrny na 
parkoviskách, ktoré zostávajú 
po autách, ovplyvniť životné 
prostredie?

Skúste sa zamyslieť, ako je 
možné znižovať v meste hluk 
z dopravy.

Predstavte si modelový 
príklad: Vaša obec sa rozhodne 
skrátiť cestu do susednej 
obce výstavbou novej cesty 
cez priľahlý les. Aké zmeny by 
nastali v krajine?

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

Znečistenie pôdy

Znečisťovanie vody dopravou môže byť spôsobené 

priamym aj nepriamym vypúšťaním chemických látok, 

nebezpečných biologických látok a mikroorganizmov. Táto 

kontaminácia vedie k zmene kvality, či už povrchových 

alebo podzemných vôd, v dôsledku čoho dochádza k 

ovplyvneniu zdravia ľudí alebo stavu biotopov. Obzvlášť 

nebezpečné sú dopravné nehody, ktoré sú spojené 

s únikom prepravovaného nebezpečného materiálu. 

Únik väčšieho množstva ropných látok do vody býva 

sprevádzaný tvorbou olejových škvŕn, ktoré obmedzujú 

prístup kyslíka k hladine vody, v dôsledku čoho klesá 

samočistiaca schopnosť vody.

Znečistenie vody

Znečistenie pôdy pri baniach Brukunga Pyrites, Austrália
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Dlhodobé pôsobenie hluku môže ľuďom spôsobiť 
závažné civilizačné ochorenia, ako sú vysoký tlak, 

infarkt myokardu, stres, neurózy, poškodenie sluchu a 
pod. Hluk automobilov, meraný vo vzdialenosti 7,5 m 
od zdroja, predstavuje pri osobnom automobile 79 dB 
(decibelov), pri autobuse 84 dB a nákladnom automobile 
91 dB. Ak sa rýchlosť vozidla zvýši na dvojnásobok, 
zvyšuje sa hluk o 8-10 dB. Výsledný hluk závisí aj od 
ďalších technických parametrov vozidla, stavu vozovky 
a spôsobu jazdy.

Podľa Európskej agentúry pre životné prostredie 
najhlučnejšie hlavné mestá Európy za rok 2013 sú: 
1. Bratislava (Slovensko)
2. Varšava (Poľsko)
3. Dublin (Írsko)
4. Sofia (Bulharsko)

 

 

5. Budapešť (Maďarsko)

Rovnako ako pri znečisťujúcich látkach existujú aj emisie 
aj imisie hluku.

Maximálna intenzita hluku ľudskej reči je až 105 dB.Ak 
chcete aby vám kamarátka rozumela napr. na diskotéke, 
musíte hovoriť hlasnejšie o 5 až 15 dB.

Hluk a vibrácie

V blízkosti urbanizovaných priestorov dochádza 

vplyvom rozširovania cestnej siete k významnému 

zaberaniu poľnohospodárskej (ale aj inej) pôdy v 

dôsledku nevyhnutnej výstavby. Tento negatívny jav sa 

podieľa na znížení schopnosti krajiny vsakovať dažďovú 

vodu, na strate často najkvalitnejšej poľnohospodárskej 

pôdy a zvyčajne vedie aj k úbytku biotopov pre 

voľne žijúce zvieratá a divo rastúce rastliny. So 

znehodnocovaním pôdy súvisí taktiež znižovanie 

úrodnosti poľnohospodárskej pôdy a jej znečistenie 

nežiaducimi chemickými zlúčeninami a prvkami v  

 
dôsledku kontaktu s kyslými atmosférickými zrážkami, 

emisiami a pevnými či kvapalnými splodinami.

Výstavbou cestnej infraštruktúry môže dochádzať k 

rozdeleniu prírodných lokalít s výskytom špecifických  

 

 
 

druhov rastlín a živočíchov na menšie a izolovanejšie 

jednotky, pričom ich izolácia v dôsledku delenia 

krajiny (fragmentácie) ohrozuje prežitie citlivejších 

druhov. Delením nie je ovplyvnená len tá časť krajiny, 

ktorú líniová stavba (cesta, železnica) rozdeľuje, ale 

v závislosti od rozsahu stavby aj priľahlý, niekedy 

až niekoľko desiatok metrov široký pás okolo nej. 

Degradácia krajiny

Podľa odborníkov z Európskej agentúry 
pre životné prostredie hluk na niektorých 
bratislavských uliciach dosahuje aj viac 
ako 80 dB. Pre porovnanie, idúci vlak 
dosahuje 90 dB, zbíjačka 100 alebo 
štartujúce lietadlo 120. Hluk o výške 
130 a viac dB by vám už spôsobil bolesť. 

  Viete, že...?
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5. Budapešť (Maďarsko)

Rovnako ako pri znečisťujúcich látkach existujú aj emisie 
aj imisie hluku.

Maximálna intenzita hluku ľudskej reči je až 105 dB.Ak 
chcete aby vám kamarátka rozumela napr. na diskotéke, 
musíte hovoriť hlasnejšie o 5 až 15 dB.

Ropu poznali už starí Sýrčania a používali ju ako stavebné spojivo. Rimania 
ju nazývali petroleum (skalný olej) a používali ju ako preháňadlo, alebo 
masážny olej. Angličania ju nazývali rovnako petroleum, ale Američania 
rock oil, alebo seneca oil (podľa indiánskeho kmeňa Senekov, na území 
ktorých sa ropa ťažila). Samotné slovo ropa je poľského pôvodu a 
znamená „hnis“.

Počet nehôd zapríčinených zrážkou s divou zverou sa aj napriek prijatým 
opatreniam nezmenšuje. Za jeseň v roku 2012 dosiahli škody po 
nehodách  spôsobených stretmi s divými zvieratami takmer 1,5 milióna 
eur, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2011 až dvojnásobná 
suma. 

  Viete, že...?

Motto:
V prírode nie sú odmeny ani tresty - sú tu len dôsledky.

Robert G. Ingersoll

Delenie voľnej krajiny na menšie 
časti znižuje možnosť prirodzenej 

migrácie živočíšnych druhov, nakoľko 

cesty často pretínajú ich migračné 

trasy a podieľajú sa tak na ich zvýšenej 

úmrtnosti. I napriek snahe o oplocovanie 

ciest a vytváraniu podchodov a ekoduktov 

(tzv. zelených mostov), ktoré umožňujú 

zvieratám prechádzať rozdelenými 

časťami krajiny bez bližšieho kontaktu 

s cestou a automobilmi, každoročne 

dochádza k mnohým stretom medzi 

zvieratami a dopravnými prostriedkami. 

V prípade drobných živočíchov (plazy, 

obojživelníky, bezstavovce) je výsledkom 

usmrtenie živočícha, u veľkých 

živočíchov (cicavce, prípadne vtáky) sú 

kolízie spojené aj s ohrozením cestnej 

dopravy, nakoľko poškodené vozidlo 

alebo šofér, snažiaci sa vyhnúť kolízii, 

môžu zapríčiniť dopravnú nehodu. Už 

pri rýchlosti 60 km za hodinu má zrážka 

s jeleňom ničivú silu (dá sa vyčísliť na 

5 ton, čo je približne váha dospelého 

slona), zrážka s diviakom má silu 

zodpovedajúcu hmotnosti 3,5 tony a 

u srny 0,8 tony. Dôležitým opatrením 

eliminujúcim usmrcovanie živočíchov 

na cestách je jednak ohľaduplnejšia 

premávka osobných aj nákladných 

vozidiel hlavne vo večerných a nočných 

hodinách, ale aj v období, keď sa 

osamostatňujú mláďatá. 

Úmrtnosť zvierat
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Motto:
„Najväčším dobrom je žiť podľa prírody .“

Marcus Tullius Cicero

S narastajúcim výkonom dopravy narastajú aj jej negatívne dopady na 

životné prostredie a zdravie obyvateľov. Tieto dopady nie sú len miestne 

(zdravotné komplikácie vznikajúce hlavne z emisií pevných častíc a hluku 

prejavujúce sa na obyvateľoch v blízkosti frekventovaných komunikácií), 

ale aj regionálne, národné a celosvetové (hlavne emisie tzv. skleníkových 

plynov). Preto sa stále hľadajú rôzne možnosti, ako znížiť tieto negatívne 

následky dopravy na všetkých úrovniach jej pôsobenia.

Udržateľná doprava je najčastejšie definovaná ako „uspokojenie potrieb 

mobility súčasných generácií bez obmedzenia potrieb mobility budúcich 

generácií“. Tým pádom by mala udržateľná doprava trvalo prispievať k 

rastúcemu socioekonomickému blahobytu a zároveň nevyčerpávať prírodné 

bohatstvo a neničiť životné prostredie. Je všeobecne známe, že kritéria 

udržateľnosti dopravy v mestských oblastiach sa líšia - či už medzi krajinami 

alebo aj medzi jednotlivými mestami. Rozlišujú sa tri piliere udržateľnosti 

(ekonomika, životné prostredie, sociálna oblasť - spravodlivosť), ktorých 

ciele sa snaží udržateľná mobilita sledovať. 

Udržateľný rozvoj v doprave
Aké poľnohospodárske rastliny sa 
používajú na výrobu biopalív?

Poznáte zo svojho okolia konkrétne 
spôsoby, ako sa ľudia snažia zabrániť 
úhynom zvierat vplyvom dopravy? 

Čo konkrétne považujete vy osobne za 
najlepší spôsob, ako znižovať úmrtnosť 
zvierat na cestách?

Ako by ste riešili dopravnú situáciu vo 
vašom meste/vašej obci? Čo by ste 
zmenili, ako by ste ju zlepšili?

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:



Doprava 9 

Cyklistická doprava sa v súčasnosti vo väčšine krajín Európskej únie chápe ako typ 

dopravy, ktorý je zdraviu prospešný a priateľský nielen k životnému prostrediu, ale i 

k našej peňaženke. Zároveň predstavuje reálny spôsob prepravy pre každodenné kratšie 

cesty v obciach a mestách. Znakmi nesprávnej dopravnej politiky mesta sú napr. hluk, 

emisie škodlivín, spomaľovanie dopravy, zvyšujúci sa počet dopravných nehôd, strata 

mestských území často na úkor chodcov či zelene a zhoršovanie obytného prostredia. 

Podpora verejnej dopravy a jej alternatívnych druhov, vrátane cyklistiky a chôdze, ako 

aj znižovanie individuálnej automobilovej dopravy, sú ideálnym riešením, ak chce mesto 

vytvoriť kvalitné podmienky pre život svojich obyvateľov.

Aj v rámci automobilovej dopravy 
sa hľadajú alternatívne spôsoby, 

ako sú nové typy palív a pohonu 
namiesto nafty a benzínu. Zemný 
plyn, propán-bután, elektrina, 
biopalivá, hybridný pohon či vodík, 
to všetko a ešte určite oveľa viac 
skúšajú vedci a technici a snažia 
sa nájsť optimálne podmienky, 
aby doprava bola nielen šetrná k 
prírode, ale aj finančne či technicky 
prijateľná. 

Okrem klasických spôsobov prepravy máme aj alternatívne, kam patrí: chôdza, bicykel, kolieskové korčule, kolobežka 
a ďalšie. Chôdza je najjednoduchším spôsobom prepravy. Nič špeciálne si nevyžaduje a aj lekári ju odporúčajú pre jej 

pozitívne účinky na naše zdravie. No nemožno sa ňou dostať na dlhšie vzdialenosti. Nielen počasie, čas, váha nášho nákladu, 
ale i ďalšie faktory ovplyvňujú, ktorý spôsob si vyberieme na prepravu do školy alebo do práce. Na dlhšie vzdialenosti je 
tu bicykel, v západných krajinách celkom bežný druh prepravy. Za cyklistickú veľmoc vo verejnej doprave možno označiť 
Holandsko. V posledných rokoch sa stáva veľmi populárnou kolobežka, a to nielen u detí. Výhodou alternatívnej dopravy je 
jednak to, že je ekologická, no je aj dynamická a nezávislá, na rozdiel od spojov MHD, ktoré majú pevný časový harmonogram 
a trasu (ale častokrát aj “dynamické” odchýlky od týchto pevne stanovených časov, zvané meškanie :-)).

ALTERNATÍVNE  
SPÔSOBY DOPRAVY

V ktorých typoch 
zamestnania sa bežne 
využíva bicykel?

Vedeli by ste 
100-percentne dôverovať 
autu, ktoré by za vás 
kompletne ovládal 
počítač? Prečo áno/nie?

Myslíte si, že vo vašej obci 
sú vytvorené dostatočné 
podmienky na využívanie 
cyklistickej dopravy? 
Zmenili by ste niečo?

Aké spôsoby dopravy 
využíva denne vaša 
rodina (do školy, do práce, 
na nákupy či inde)? Dajú 
sa urobiť v niečom zmeny, 
aby váš spôsob prepravy 
bol šetrnejší k životnému 
prostrediu?

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

Cyklistická doprava

Nové palivá
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Ešte pred pár rokmi boli lety do vesmíru vnímané ako 
nepredstaviteľná budúcnosť. Dnes sa bežne používa 

názov vesmírna turistika. Aj autá riadené počítačmi už nie sú 
nepredstaviteľným výmyslom. Na jednej strane je vodič zbavený 
starostí súvisiacich s riadením auta, no na druhej strane, medzi 
neho a kolesá vozidla je postavené niečo, čomu síce vie rozkazovať, 
ale nevie to ovládať. Všetko má na starosti počítač. Začínajú sa 
testovať autá, ktoré by vôbec nepotrebovali šoféra – jednoducho 
človek zadá počítaču cieľovú stanicu a stroj spraví všetko za neho. 
Vďaka neustálemu zdokonaľovaniu vedy a výskumu človek čoraz 
viac prekonáva hranice rýchlosti či pomyselného pohodlia. 

BUDÚCNOSŤ  
V DOPRAVE

V roku 2013 predstavil zakladateľ  úspešnej 
automobilky Tesla Motors návrh menom Hyperloop. 

Ide o spôsob prepravy v dlhom tuneli postavenom na 
pilieroch nad zemou. V tuneli by malo byť prostredie 
podobné vákuu, t.j. bez vzduchu. Samotný „vlak”, či skôr 
kapsula s posádkou, by bola skonštruovaná tak, aby 
vpredu odsávala zvyšný vzduch a tlačila by ho smerom 
vzad. Výsledná rýchlosť je naozaj neuveriteľná. Trasa 
medzi americkými mestami San Francisco a Los Angeles 
(vzdialenosť necelých 630 km) by sa dala zvládnuť za 
30 minút. Po technickej stránke by nemal byť žiadny 
problém dráhu vybudovať. Dokonca by kapsule 
premávajúce v takmer bezodporovej trubici rýchlosťou 
vyše 6400 km/h mali stáť menej, ako rýchlostný 

železničný systém, ktorý sa stavia na tej istej trase.  

 

Ten by prepravil cestujúcich za 3 hodiny, hyperloop za 
pol hodinu.

Ďalším veľmi reálnym predpokladom smerovania 
dopravy v budúcnosti sú malé, jedno- a dvojmiestne 
autá, na krátke vzdialenosti (napr. presun v meste) autá 
na elektrinu a na dlhšie trate autá na vodíkový pohon. 

Čo prinesie budúcnosť?

V Holandsku s vyše 16 miliónmi obyvateľov je 
viac ako 16 miliónov bicyklov.

Bicykle sa dlho používali v rôznych vojnách aj na 
prepravu  vojakov. Poslednou krajinou, ktorá ešte 
donedávna udržovala pluk vojakov s bicyklami, 
bolo Švajčiarsko, ktoré v roku 2003 rozpustilo 
poslednú jednotku.

  Viete, že...?

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:
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V súčasnosti sa stále väčšej obľube 
teší elektromobil, čiže automobil 

na elektrický pohon. Ako zdroj 
energie používa akumulátor, ktorý je 
nutné pravidelne nabíjať (podobne 
ako mobilný telefón). Od kapacity 
akumulátora závisí, ako ďaleko 
dokáže elektromobil dôjsť na jedno 
nabitie. Hlavnou motiváciou tvorcov 
pre zostrojenie elektromobilu bola 
neustále sa zvyšujúca cena palív - 
hlavne ropy a tým pádom aj pohonných 
hmôt. 

ELEKTROMOBIL

Výhod má tento nový automobil hneď niekoľko. Predovšetkým jeho 
účinnosť, keďže prevod elektrickej energie na mechanickú je možné 

dosiahnuť s účinnosťou až 90 %. Pre porovnanie účinnosť klasického 
spaľovacieho motora je len okolo 30 %. Navyše elektromobily neprodukujú 
svojou činnosťou výfukové plyny, čiže podstatne menej zaťažujú naše 
prostredie. Okrem toho je pohon umiestnený priamo na kolesách, čím sa 
konštrukcia automobilu môže zjednodušiť. Tento vynález však má aj svoje 
nevýhody. Hlavnou je akumulátor, ktorý je veľmi objemný, priťažký, okrem 
toho má malú životnosť a pridlhé doby nabíjania (hodiny). Momentálne 
ľudstvo ešte nie je pripravené na hromadné používanie elektromobilov 
namiesto klasických automobilov. Okrem iného je potrebné vymyslieť 
spôsob, ako si môžu majitelia elektromobilov nabiť svoje zariadenia 
šikovne kdekoľvek a kedykoľvek budú potrebovať, aby mohli nerušene 
pokračovať vo svojej i dlhšej ceste. Napríklad vybudovaním siete nabíjacích 
zariadení, rovnako ako sa vybudovala sieť čerpacích staníc. Prípadne 
vymyslieť prenosnú nabíjačku, ktorú budú mať vždy so sebou. Neustále sa 
zvyšujúce ceny ropy a potreba chrániť si životné prostredie prinúti ľudí, 

aby zefektívnili výrobu elektromobilov.

Výhody elektromobilu

Pred 110 rokmi bolo 1,5 miliardy 
ľudí a cestovali 1 kilometer za deň. 
Na Zemi dnes žije vyše 7 miliárd ľudí 
a priemerne denne sa prepravujeme 
viac ako 25 kilometrov. Len minimum 
predstavujú lietadlá a vlaky, väčšina 
prepravy je po ceste.

Ročne sa priemerne na   1 000 
obyvateľov Zeme vyrobí približne 
desať áut. Na 1000 Slovákov sa u 
nás vyrobí v priemere 171 áut. A 
Bratislava vyrába ročne 800 áut na tisíc 
obyvateľov. Preto ju môžeme vyhlásiť 
za hlavné mesto zo všetkých hlavných 
miest vyrábajúcich autá.

V Nórsku zažíva elektromobil obrovský 
boom, predovšetkým Tesla model S 
sa začal predávať akoby sám od seba. 
Je to však aj vďaka podpore nórskej 
vlády, ktorá zvýhodňuje majiteľov 
elektromobilov tým, že môžu zdarma 
parkovať, používať bezplatne verejné 
nabíjacie stanice, využívať expresné 
pruhy, ktoré sú inak určené len pre 
verejnú dopravu. Navyše môžu 
zadarmo využívať nórske diaľnice a sú 
oslobodení od veľkých daní za auto s 

veľkým výkonom.

  Viete, že...?
V ktorých slovenských mestách sa nachádzajú podniky spojené s 
automobilovým priemyslom?

S čím podľa vás súvisí, že ľudia začali jazdiť tak veľa a prečo sa denne 
prepravujú na čoraz väčšie vzdialenosti?

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:
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V súčasnosti žije v mestách oveľa viac ľudí ako v 
minulosti. Podľa odhadu OSN, do roku 2050 vzrastie 

mestská populácia o 85% na 6,3 miliardy ľudí. Viac ako 2/3 
svetovej populácie bude žiť v mestách. Aj preto sa svetové 
metropoly snažia prísť s riešeniami, ktoré by vytvorili 
predpoklady na efektívnu a ekologickú mobilitu.

Motto:
„Vzdelaný človek sa stane ušľachtilým iba vtedy, keď naozaj v praxi používa to, čomu sa naučil, miesto toho, aby o tom iba hovoril.“

Dalajláma

Motto:
„Vzdelaný človek sa stane ušľachtilím iba vtedy, keď naozaj v praxi používa to, čomu sa naučil, miesto toho, aby o tom iba hovoril.“

Dalajláma

Hlavným dopravným prostriedkov v Kodani je jednoznačne bicykel, ktorý 
na akékoľvek svoje presuny používa okolo 30% obyvateľov mesta. A 

takmer 60% obyvateľov používa bicykel na presuny pri vzdialenostiach do 
5 km, a to v každom počasí. Mesto Kodaň  priláka každý mesiac približne 
1 000 nových obyvateľov, čím sa zvyšujú aj nároky na dopravu. Preto chcú 
obyvatelia mesta rozšíriť sieť metra. Napriek tomu na prvom mieste stále 
ostane doprava bicyklami. Nový dopravný plán zahŕňa niekoľko projektov, 
ktoré by mali podporiť rýchlu, bezpečnú a pohodlnú prepravu na bicykli. 
Podľa tohto plánu sa majú v blízkej budúcnosti vybudovať nové mosty 
a tunely pre cyklistov, cyklistické „diaľnice“, zelené vlny na svetelných 

križovatkách a na 80 percentách cyklotrás až tri pruhy.

V Singapure len každý desiaty obyvateľ vlastní automobil. Až v 44 percentách svojich 
presunov využívajú obyvatelia mesta hromadnú dopravu. Mobilita obyvateľov v 

takto husto obývanom meste ovplyvňuje kvalitu ich života. Mesto preto vyčlenilo 33 
mld. eur, aby zdvojnásobili dĺžku trás metra a na nákup nových autobusov vyčlenilo 
660 mil. eur. Do budúcnosti plánujú zvýšiť bezpečnosť a komfort v mestskej hromadnej 
doprave, rozšíriť cestnú infraštruktúru a pomocou reštriktívnych opatrení kontrolovať 
vlastníctvo osobných automobilov. 

V Mníchove je vynikajúco rozvinutý systém verejnej dopravy, približne 40% 
obyvateľov využíva na cestovanie do práce metro, prímestské vlaky, električky 

alebo autobusy. Metro, električky a autobusy zabezpečujú spojenie so všetkými 
časťami mesta. Prímestské vlaky spájajú mesto s celým okolitým regiónom. Mníchov 
sa rýchlo rozvíja, jeho populácia rastie a rovnako i počet nových pracovných miest. 
Hlavné trasy sú preto často preťažené a v dopravnej špičke sú preplnené metro aj 
vlaky. Mesto na riešenie tejto situácie plánuje vybudovať druhú linku prímestských 
vlakov, pripravuje cyklocentrá, aby sa mohli obyvatelia prepravovať na bicykli a aby 
si ich mali aj kde bezpečne v meste odložiť a ďalej pripravuje opatrenia, na základe ktorých budú mať do mesta povolený 

vstup len vozidlá spĺňajúce najnovšie emisné normy.

Kodaň – mesto cyklistov

Singapur – mesto hromadnej dopravy

Mníchov – mesto dochádzajúcich

PRÍSTUP NIEKTORÝCH 
SVETOVÝCH METROPOL
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Táto publikácia je súčasťou projektu Bio-profily miest a obcí Slovenska. Vaše výsledky môžete zaznamenať aj 
do elektronických záznamových kariet na www.sombio.sk. Na stránke prebehne automatické vyhodnotenie 
a vy sa môžete spolu s vašou samosprávou zapojiť do celoslovenského vyhodnocovania bioprofilov miest a 
obcí.

V tomto projekte sa zameriate na monitoring koncentrácie oxidu uhoľnatého a hluku, ktorých významným 
producentom je doprava, teda skôr automobily, ktorých na našich cestách neustále pribúda. Najprv si stručne 

charakterizujeme týchto dvoch „nepriateľov“ kvality bývania v sídlach.

Oxid uhoľnatý (CO) vzniká pri spaľovaní uhlíka, ak nie je dostatočný prísun kyslíka alebo reakciou vodných pár s uhlíkom 
pri vysokej teplote. U nás je produkovaný najmä dopravou, ale aj fajčiarmi.  Vyššie koncentrácie CO spôsobujú bolesti 
hlavy, únavu, ale j vážnejšie zdravotné problémy ako nevoľnosť, dýchacie ťažkosti, zvracanie, bezvedomie a niekedy 
až smrť. 

Býva označovaný aj ako „tichý zabijak“, keďže je bez farby, chuti i zápachu. Veľmi ľahko sa viaže na krvné farbivo 
hemoglobín, ktoré za normálnych okolností prenáša kyslík a CO2. Väzba CO s hemoglobínom je až 200-krát pevnejšia 

ako s kyslíkom. Takže pri neprimeranej koncentrácii CO sa zamedzí väzbe kyslíka s hemoglobínom.

PROJEKT DOPRAVA 

Lokálny bioindikátor: Koncentrácia CO a intenzita hluku v intraviláne sídla

PRI MONITORINGU POSTUPUJTE PODĽA INŠTRUKCIÍ MANUÁLU, KROK PO KROKU!
MYSLITE NA TO, ŽE LOGBOOK A SENZOR BUDÚ PO VÁS POUŽÍVAŤ AJ INÉ KLUBY/ŠKOLY.

PROSÍM  ZAOBCHÁDZAJTE S NIMI ŠETRNE!
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V Tabuľke č.1 sú uvedené zdravotné problémy pri rôznych koncentráciách CO v ovzduší. Koncentrácia je uvedená v 
jednotkách ppm (parts per milion)  - vyjadruje počet častíc na 1 milión ostatných častíc, alebo 0,0001 %, alebo 1 mg 
látky v 1 litri roztoku.

Hluk v sídlach, ktorého zdrojom je najmä automobilová doprava, výrazne znižuje kvalitu života obyvateľov. 
Môže sa prejavovať migrénami, poruchami spánku alebo nervovou podráždenosťou. Pôvodcom hluku nie sú 
len motory vozidiel, ale aj trenie pneumatík o vozovku a prúdenie vzduchu okolo vozidla a cez jeho chladiaci 
systém.

V Tabuľke č.2 uvádzame prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí

Zdroj: Nariadenia vlády č. 339/2006 Z.z.,

Tabuľka č.2

Tabuľka č.1
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Oxid uhoľnatý a hluk budete merať prístrojom Logbook GL. Za pomoci senzora oxidu uhoľnatého veľmi ľahko 
nameráte úroveň CO v ovzduší a zabudovaný mikrofón meracieho panelu zároveň odhalí intenzitu hluku daného 

miesta. Tieto dve veličiny budete merať na dvoch lokalitách. Prvou je lokalita s najfrekventovanejšou dopravou v 
intraviláne obce – hlavné ťahy cez mesto - vo väčších mestách tzv. mestské okruhy, v menších mestách hlavné ťahy 
spájajúce jednotlivé mestské časti, v obciach hlavné cesty, zabezpečujúce tranzit cez obec. Diaľnice sa do meraní 
nezahŕňajú. Vytipujte priestor pred oknami rodinných alebo bytových domov, jednoducho priestor, kde bývajú ľudia.
Druhou lokalitou je areál školy, resp. cesta/ulica pri vašej škole.

Merania realizujte vo vzdialenosti 7 až 15 metrov od  zdroja - komunikácie. Nezabudnite dbať na svoju bezpečnosť.

Meranie môže prebiehať v dvoch variantoch. 
1. variant: Simultánne meranie v oboch lokalitách súčasne, v rovnakom čase. V tomto prípade je potrebné vytvoriť 
dve monitorovacie skupiny, z ktorých každá má k dispozícii 1 prístroj Logbook GL a senzor CO.
2. variant: Meranie bude prebiehať počas dvoch týždňov, kde každý týždeň monitorujete jednu lokalitu s použitím 

jedného prístroja a senzora. 

Na meranie koncentrácie CO a intenzity hluku použite merací prístroj Logbook GL so zabudovaným senzorom hluku 
a s prídavným senzorom na meranie CO, ktoré si môžete zapožičať na adrese kancelaria@stromzivota.sk Podrobný 
manuál k týmto zariadeniam je k dispozícii na stiahnutie po prihlásení na www.sombio.sk v programe Modré z neba. 

1. Meranie bude prebiehať jeden pracovný týždeň, každý deň (pondelok a piatok) v čase poobednej dopravnej špičky. 
Čas merania je 15 minút. V prípade variantu 2 meranie trvá 2 týždne.

2. počas 15-tich minút merania môžete buď odsledovať hodnoty na displeji prístroja, ktoré sa zobrazujú v reálnom 
čase a nakoniec ich spriemerovať. Odporúčame však nastaviť prístroj na automatický zber dát, ktoré sa po skončení 
meraní exportujú do počítača kde sa automaticky veľmi jednoducho a presne spriemerujú. Nastavenie merania a 
ovládanie prístroja sú podrobne a jednoducho vysvetlené v manuále, ktorý si stiahnete na webovej stránke pri tomto 
projekte- Doprava.

3. Čas merania/automatického nahrávania dát môžete využiť na odsledovanie aktuálnej teploty z displeja, ktorú 
uvediete do kolónky záznamovej karty - čas merania/počasie (napríklad 15:00 - 15:15, slnečno, bezvetrie, 25 
stupňov). Do poznámky záznamovej karty môžete uviesť aj približný počet vozidiel, ktoré za túto dobu prešli popri 
vašej “monitorovacej stanici”.

4. Priemerné denné hodnoty pre hluk aj CO zapíšte do záznamovej karty.

5. Po skončení týždenného monitoringu vypočítajte priemerné týždenné hodnoty pre koncentráciu CO a intenzitu 
hluku pre obe lokality.

6. Výsledné priemerné týždenné hodnoty obodujte podľa Tabuliek č.3 a 4. 

7. Vypočítajte aritmetický priemer priemerných týždenných hodnôt z oboch lokalít, zvlášť pre koncentráciu CO a zvlášť 
pre intenzitu hluku.

8. Na záver tieto dve získané hodnoty sčítajte. 10 bodov predstavuje 100%. Vami dosiahnutú hodnotu preveďte na 
percentá a vyhodnoťte podľa nasledovnej stupnice:

Metodický postup:

Postup merania:

kancelaria@stromzivota.sk
www.sombio.sk
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Každému spriemerovanému týždennému výsledku priraďte body podľa Tabuľky č.3:

Tabuľka č.3

Tabuľka č.3 - bodovanie podľa hodnôt CO

Podobne ako pri CO, každému spriemerovanému týždennému výsledku priraďte body podľa Tabuľky č.4:

Tabuľka č.4

Tabuľka č.4 - bodovanie podľa hodnôt hluku

100 – 90 % Prostredie vyhovujúce bez výhrad
90 – 70 % Prostredie vyhovujúce s mierne rušivými javmi, ktoré však vplývajú negatívne na človeka a kvalitu  
  životného prostredia iba málo 
70 – 50 % Prostredie s rušivými javmi, ktoré pri viachodinovom pôsobení negatívne ovplyvňujú výkonnosť človeka,  
  prácu a jeho zdravie
50 – 30 % Nevyhovujúce prostredie, s negatívnymi dopadmi na výkonnosť, činnosť a zdravie človeka
30 – 0 % Prostredie poškodzujúce zdravie človeka a životné prostredie

Stupnica

PRI MONITORINGU POSTUPUJTE PODĽA INŠTRUKCIÍ TOHTO MANUÁLU, KROK PO KROKU!
MYSLITE NA TO, ŽE LOGBOOK A SENZOR BUDÚ PO VÁS POUŽÍVAŤ AJ INÉ KLUBY/ŠKOLY.

PROSÍM  ZAOBCHÁDZAJTE S NIMI ŠETRNE!
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POUŽITÉ ZDROJE:

http://is.muni.cz/do/ped/kat/fyzika/autem/pages/svet-cloveka.html

http://www.techportal.sk/doprava/137-historia-kolesa

http://www.transport.sk/spravy/cestna-doprava/6283-ako-budu-svetove-

metropoly-riesit-dopravu-v-buducnosti.html

http://www.sstp.sk/Regulacia%20vetrania%20podla%20kvality%20

vnutorneho%20vzduchu.htm

http://automix.atlas.sk/revue/819381/komentar-buducnost-dopravy-kapsule-

a-auta-bez-vodica

http://www.sstp.sk/Regulacia%20vetrania%20podla%20kvality%20

vnutorneho%20vzduchu.htm

http://www.coheadquarters.com/ZerotoMillion1.htm

http://www.epa.gov/iaq/co.html#Measurementv
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