
 

 

POWERPOINT PREZENTÁCIE 

TITULNÁ STRANA       

 

 

 

Ovzdušie, doprava a ekošoférovanie 
 

Ing. Daniel Lešinský, PhD 

November 2019 

 

Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy – CEPTA 

 

Podporené z projektu: PreOvzdušieSK 

 

 

      

 

 

 



Ovzdušie, doprava  
 a ekošoférovanie 

Do života i do školy 



Ekošoférovanie ? 

• potreba mobility; 

• voľba vhodného dopravného prostriedku; 

• výber auta pri jeho kúpe; 

• prípravu auta pred jazdou; 

• správanie sa počas jazdy: 

  - plynulosť jazdy + predvídanie; 

 - radenie a max. rýchlosť; 

 - používanie klimatizácie; 

 - ... 

 

= minimalizácia negatívneho vplyvu mobility / dopravy na 
životné prostredie + úspora nákladov + zvýšenie bezpečnosti; 

Úspornou jazdou môžeme ušetriť až 
do 20 % pohonných hmôt. 
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Skôr ako použijeme auto 
Je nutné použiť auto?  

Iný typ dopravy je niekedy výhodnejší, rýchlejší a zdravší aj voči 
životnému prostrediu – klíma, ovzdušie, suroviny, energie, hluk...: 

- do 1 km chôdza pešo 

- do 10 km jazda na bicykli/MHD 

- do 100 km autobus, vlak 

- do 1000 km vlak  

Výhoda cestovania autobusom/vlakom – netreba šoférovať, možno 
pracovať na notebooku, čítať knihu či oddychovať. 
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Doprava a ovzdušie 
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CO2 – oxid uhličitý (dopad na klímu), spaľovacie 

procesy 

PM10 – jemné častice (zdravie); otery pneumatík, 

bŕzd, povrch vozovky... 

PM2,5 – ultra-jemné častice (zdravie, biodiverzita); 

spaľovacie procesy, otery; 

NOx – oxidy dusíka (zdravie, prekurzor O3, dopad 

na rastliny – agro-plodiny a lesy); spaľovanie paliva 

CO – oxid uhoľnatý (zdravie); nedokonalé 

spaľovanie; 

VOC – prchavé organické látky (zdravie, klíma); 

SO2 – oxid siričitý (zdravie, lesy); spaľovacie 

procesy 



Vply v pevných častíc (PM) na zdravie  

• UFP - veľmi jemné sadze s priemerom do 

0,1 µm - prevažne amorfný uhlík a 

polyaromatické uhľovodíky (napr. 

benzpyrén)  

• veľmi malé rozmery – prenikajú až do 

pľúcnych alveol a odtiaľ až do krvi 

• spôsobujú zápaly pľúc, ochorenia srdcovo 

– cievneho systému, predčasnú úmrtnosť. 

Polyaromatické uhľovodíky sú 

rakovinotvorné.  

Na Slovensku predčasne umrie kvôli 

prachovým časticiam (PM 2,5) približne 

5000 obyv. ročne, čo je približne 10 x 

viac ako obetí dopravných nehôd.  

Zdroj: http://acm.eionet.europa.eu/reports/ETCACC_TP_2009_1_European_PM2.5_HIA 

Zdroj: Šuta, M. 
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Opatrenia pred jazdou - 1 

 

Plánovať jazdu – vyhnite sa dopravným zápcham a 
blúdeniu pri hľadaní cieľa. Kratšie trasy spájať do jednej. 

Pravidelne kontrolovať správny tlak v 
pneumatikách. Podhustené pneumatiky 
majú vysoký valivý odpor, čo zvyšuje 
spotrebu a opotrebovanie pneumatík.  

Pri kúpe? auta treba zvážiť: veľkosť a tvar 

auta, farbu auta (čierne auto na slnku + 12 °C teplejšie ako 
biele + 13% viac energie na vychladenie); typ pohonu – 
pre ŽP najmenej škodlivé: elektrina, hybrid, CNG, LPG 
(auto na LPG = zníženie nákladov na PHM o cca 40 – 50 
%), potom benzín a najhoršie diesel bez filtra pevných 
častíc (rok výroby spred r. 2009).  
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Opatrenia pred jazdou - 2 

• V zime očistiť auto od snehu a námrazy. Okrem lepšej 
bezpečnosti sa zníži odpor vzduchu a hmotnosť auta. 1 m2 10 cm 
vrstvy snehu váži 10 kg až 60 kg. Odstránenie námrazy zníži 
potrebu elektrického rozmrazovania.  

• Odstráňiť strešné nosiče a iné prídavné zariadenia, ak nie sú 
potrebné. 

Strešný nosič, resp. 
strešný box „truhla“ 
zvyšuje spotrebu o  
1 - 2 l/100 km (podľa 
rýchlosti). 

Odstráňiť nadbytočnú záťaž z auta - veci, ktoré sa vozia v 
aute a netreba ich. Každých 100 kg znamená nárast spotreby až 
o 0,5 l /100 km. 
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Zásady ekošoférovania počas jazdy - 1 

• Šoférovať ihneď po naštartovaní. Motor lepšie zahreje samotná 
jazda ako chod naprázdno. Prvých 5 minút zapnutého studeného 
motora na voľnobeh v zime spotrebuje až 0,15 l paliva. 

• Vypínať motor pri státí dlhšom ako 30 sekúnd. Pri voľnobehu 
zahriateho motora je spotreba cca 0,5 – 1 l/h. 

• Brzdiť motorom - Uvoľnením plynového pedálu, spotreba je 
nulová a šetria sa brzdy.  
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Zásady ekošoférovania počas jazdy - 2 

• Nejazdiť agresívne, minimalizovať brzdenie a rozbiehanie sa. 
Najúspornejšia je plynulá jazda s prúdom dopravy. 

„Jazdite tak, ako keby ste nemali brzdy.“  

Treba maximálne využívať zotrvačnosť vozidla. Agresívna 
jazda typu brzda/plyn zvýši spotrebu až o 20 %.  

• Pre vyvarovanie sa 
zbytočného zrýchľovania a 
následného brzdenia je 
potrebné pozerať čo 
najďalej pred seba a 
predvídať situáciu na 
vozovke, čo umižní 
reagovať v dostatočnom 
časovom predstihu – okrem 
úspory PHM aj zvýšenie 
bezpečnosti. 
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• Nejazdiť prirýchlo. Pri rýchlosti 130 km/h je spotreba až o 25 % 
vyššia ako pri 115 km/h.  

Najnižšia spotreba je pri rýchlosti okolo 70 km/h (podľa typu auta), 
pri najvyššom rýchlostnom stupni a nízkych otáčkach. 

• Včasne preraďovať - pri otáčkach okolo 2 000 RPM 
(diesel) a 2 400 RPM (benzín) – podľa typu auta, pri 
jazde po rovine.  

Zdroj: Škrabák, P., Konf. Fleet day 2013, Autosalón Nitra 

Škoda Fabia 

Jazda 50 km/h na 3. rýchlostnom stupni spotrebuje až o 1 l paliva 
na 100 km viac ako jazda na 5. rýchlostnom stupni. 
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Správne používanie klimatizácie 

• Parkovať v tieni. Schladenie rozpáleného auta vyžaduje veľa 
energie. Tmavé farby „zahrievajú“ auto viac.  

• V lete pred jazdou dobre vyvetrať auto (pri parkovaní na slnku), 
zníži sa teplota vnútri a teda aj potreba chladenia. V prehriatom 
aute môže klimatizácia zvýšiť spotrebu o 2,5 – 4,2 l/100 km. 

• Vypínať klimatizáciu pri krátkych cestách, kedy sa aj tak 
nestihne vychladiť interiér auta. 

• Nezapínať klimatizáciu vždy automaticky, ale len, keď je 
skutočne potrebná.  

Zapnutie klimatizácie a schladenie interiéru o 1 °C zvýši spotrebu 
o 14 %. Pri vonkajšej teplote 35 °C a chladení na 24 °C sa zvýši 
spotreba až o 38 %.  

Zdroj: www.toyota-global.com  
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Meranie PM z dieslových motorov 
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Meranie PM – Bratislava 19.2.2014 

Jazda za  
dieselovým 

autom 

Jazda v zápche 

Dieslový autobus 

Trolejbus 

Trnavské mýto SHMÚ 

Semafór 
červená 

Semafór 
zelená 

Pozadie 
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V taxíku v hustej 

doprave, Košice 
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Podzemná garáž v šoping-centre 
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Rušná križovatka v Žiline po prejazde starého 

nákladného auta  
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Správna prevádzka a údržba filtrov pevných častíc (DPF) 

Pre správnu prevádzku a údržbu DPF je potrebné: 

• ak sa auto používa iba po meste krátke vzdialenosti, potom je 
potrebné raz za čas, najneskôr však pri signalizácii problému s 
filtrom dopriať motoru min. 10 minútovú neprerušovanú jazdu 
pri otáčkach medzi 2 000 – 3 000 RPM (ideálne na diaľnici), 
aby mohla prebehnúť regenerácia DPF - dopálenie usadených 
častíc.  

Zdroj: Lenďák, P., 2013 

• filter pravidelne (1 – 2 krát ročne) 
nechať vyčistiť od nespaliteľných častíc 

• udržiavať motor v dobrom technickom 
stave, aby nespaľoval olej 

 

Auto s nefunkčným DPF 
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Úsporná jazda – výsledky z praxe – osobné auto 

Miss Slovensko 2014 Laure 
Longauerovej sa podarilo 
ekošoférovaním dosiahnuť úsporu 
emisií a PHM 15 % (1,5 l/100 km). 
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Primátor mesta Detva 
dosiahol ekošoférovaním 
úsporu PHM a emisií cez 
20%. 
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CO2 prepočty 

(aj pre školy) 

uhlíková 

kalkulačka 

Jednoduchý výpočet 
uhlíkovej stopy pre 
rôzne dopravné 
prostriedky – MHD, 
autá (typy), vlak, bus, 
lietadlo. 

Potrebné – km + typ 
dopravného 
prostriedku. Možnosť 
porovnania...  

Zdroj: Lenďák, P., 2013 
https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx  
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Vzorový 

príklad 

prepočtu 

CO2 

Príklad: Viedeň (Schwechat) – Brusel;  vzdialenosť v km: pre lietadlo 
= 915 km & (2 h), pre auto, bus = 1200km (12 h), pre vlak = 
1300km (11 h); * elektromobil – modelovo pre EU elektrický mix.; 

• CO2/t: https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx  

• vzdialnosti: https://www.distancefromto.net;  + google maps 

Zdroj: Lenďák, P., 2013 
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Dopravný prostriedok: CO2g/km 

príklad - 

km 

príklad - CO2 

t/person 

plane/lietadlo 80 915 0,07 

train/vlak 10 1200 0,01 

bus (inter)national 30 1200 0,03 

bus - regio/public transport. 100     

car/auto (model?) 150 1200 0,18 

elektric cars* 70 1200 0,08 

motorcycle (500cm3+) 111 1200 0,16 

taxi/100km 200 100 0,02 

https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx
https://www.distancefromto.net/
https://www.distancefromto.net/


Ďakujem za pozornosť 

Ing. Daniel Lešinský, PhD. 

lesinsky@changenet.sk,  

Predvídajte,  
žite plynulo ako by ste nemali brzdy 
a nie zbytočne prirýchlo  

Vypracované v rámci projektu 

PreOvzdušieSK. 

Tento projekt je podporený z 

Európskeho sociálneho fondu.  

Viac na www.cepta.sk 
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