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Štefan LIŠČÁK 

VPLYV ŽIVOTNÉHO CYKLU RÔZNYCH 
DOPRAVNÝCH SYSTÉMOV NA ŽIVOTNÉ 

PROSTREDIE 

Abstrakt 
Metódy, ktoré sú používané na vyhodnocovanie dopadu vybraných dopravných systémov na 

životné prostredie v Slovenskej republike, sú značne zjednodušené a navyše už nie sú považované za 
presné. Tieto obmedzenia by mohli byť spôsobené nedostatkom výskumu v tejto oblasti v nedávnom 
období. Účel tohto dokumentu je prezentovať metodológiu vyhodnocovania dopadu dopravných 
systémov na životné prostredie používanú v USA a taktiež popísať jej empirické výstupy. Trojica 
dopravných systémov, cestná a mestská, železničná a letecká doprava boli analyzované aplikáciou 
identifikovanej metodológie. 

ÚVOD 
Štúdia má tri časti. Prvou sú samotné výsledky štúdie [1-42], v ďalšom sa nachádza 

databáza údajov použitých pri vypracúvaní štúdie [2-43] a tretím je popis metodiky a postupu 
zvoleného pri riešení problémov [3-45]. Výsledky tejto štúdie zobrazujú reálne vplyvy 
rôznych dopravných systémov na životné prostredie pri zohľadnení celého životného cyklu 
daného dopravného systému. 

METODIKA HODNOTENIA 
V príspevku sú prezentované výstupy hodnotenia vplyvu životného cyklu trojice 

najpoužívanejších dopravných systémov - cestnej, železničnej a leteckej dopravy, na životné 
prostredie. Dopravné systémy boli hodnotené pomocou metódy LCA, pričom boli do úvahy 
brané dve skupiny aktivít: 
– prevádzkové, 
– neprevádzkové. 

Pre jednotlivé aktivity patriace do týchto skupín bola zistená spotreba energie a miera 
znečistenia životného prostredia emisiami. V hodnotení boli zohľadnené rôzne druhy 
dopravných prostriedkov a rôzne typy dopravných infraštruktúr posudzovaných dopravných 
systémov. 

V prípade systému cestnej dopravy boli na základe zloženia vozidlového parku v USA 
zvolené vozidlá (reprezentatívna vzorka): 
– sedan – 2005 Toyota Camry, 
– SUV – 2005 ChevroletTrailblazer, 
– pickup – 2005 Ford F-150, 
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– mestský autobus. 
Environmentálne vplyvy výroby a prevádzky týchto vozidiel boli stanovené na základe 

priemerných údajov o ich jednotkovej spotrebe, životnosti, obsadení sedadiel a podobne. 
Negatívne dopady výroby paliva pre cestné vozidlá boli určené na základe modelu 

EIOLCA, ktorý predpokladá, že na získanie 100 MJ energie z niektorého z palív je nutné 
pripočítať ďalších 16 MJ pre jeho výrobu.  

Vplyvy dopravnej infraštruktúry cestnej dopravy boli stanovené pomocou programu 
PaLATE 2004, do ktorého boli dosadené údaje o typoch vozoviek a ich zastúpení v cestnej 
sieti USA. 

Podiel vplyvov opráv a údržby infraštruktúry pre jednotlivé druhy vozidiel bol určený na 
základe ich maximálnej celkovej hmotnosti a rozloženia tlaku prenášaného prostrednictvom 
kolies na vozovku. Najšetrnejším vozidlom bol sedan, v porovnaní s ktorým: 
– SUV spôsobuje 4x,  
– pickup 7x,  
– autobus až 3600x, 
– a ťahač návesov 3300x väčšie poškodenie vozovky.  

Vzhľadom na vypočítané násobky poškodenia vozovky boli vplyvy spojené ich s údržbou 
a opravami pripisované len autobusom (výskum bol zameraný na systémy osobnej dopravy, 
preto neboli vplyvy prevádzky ťahačov návesov zahrnuté). Pri výpočte vplyvov boli 
zohľadnené aj výstavba, údržba (aj zimná), prevádzka parkovísk, osvetlenie komunikácií 
a pod.  

V rámci železničnej dopravy boli vyhodnocované nasledovné systémy:  
– Bay Area Rapid Transit System (BART), 
– Municipal Railway (Muni), 
– Caltrain, 
– Boston’s Green Line, 
– California High Speed Rail (CAHSR). 

Hodnoty environmentálnych vplyvov výroby menovaných železničných systémov boli 
kvantifikované pomocou programu SimaPro 2006.  

Prevádzkové vplyvy železničných systémov boli vyjadrené pre každý systém samostatne 
a následne bola odhadnutá stredná hodnota na základe zastúpenia jednotlivých typov na 
celkovom výkone prepravy v analyzovanej oblasti.  

Pre určenie vplyvov údržby železničných súprav bol opäť použitý program SimaPro 
2006.  

Takmer všetky systémy železničnej dopravy využívajú ako zdroj energie elektrickú 
energiu. Pre výpočet negatívnych vplyvov výroby elektrickej energie na životné prostredie 
boli použité údaje z Kalifornie a Massachusetts. Uvedené štáty získavajú elektrickú energiu 
z rôznych zdrojov konkrétne v prípade: 
– Kalifornie: 

– 55% z fosílnych palív 
– 33% nukleárne a vodné zdroje 
– ostatné zdroje 

– Massachusetts: 
– 82% z fosílnych palív  
– ostatné zdroje. 
Samostatne boli určené miery vplyvu pre jazdné dráhy (trate), stanice a zabezpečovacie 

zariadenia týchto železničných dopravných systémov (pre každý typ zvlášť). Výpočet zahŕňal 
typické profily traťového telesa, najčastejšie modely staníc pre dané železničné systémy, 
priemerné podmienky prevádzky a pod. 
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Pre potreby vyhodnotenia vplyvu životného cyklu leteckej dopravy na životné prostredie 
boli uvažované tri typy lietadiel:  
– malé – (Embraer 145), 
– stredné – (Boeing 737), 
– veľké – (Boeing 747) . 

Pri výpočte environmentálnych vplyvov ich výroby boli počítané zvlášť vplyvy výroby 
samotných lietadiel a zvlášť vplyvy výroby ich pohonných jednotiek. Výpočet bol vykonaný 
na základe nákupnej ceny lietadiel. Suma zodpovedajúca cene pohonných jednotiek bola 
odčlenená pre samostatný výpočet. Samotný výpočet odvíjajúci sa od nákupnej ceny bol 
vykonaný vo výpočtovom programe modelu EIOLCA, dostupnom na internetovej sieti 
(http://www.eiolca.net/cgi-bin/dft/use.pl).  

Vplyvy prevádzky lietadiel sú stanovené zvlášť pre prevádzku v blízkosti letiska a na 
letisku a zvlášť pre traťový let. Pre výpočet prvej časti (v blízkosti letiska) je použitý program 
EDMS. Do tohto programu boli zadané časy 19 min. na rolovanie na vzlet, 0.7 min. pre vzlet, 
2.2 min. stúpanie, 4 min. pre priblíženie a 7 min. na rolovanie po pristátí. Usporiadanie 
pohybových plôch letiska bolo použité z letiska Dulles International Airport (IAD). Vplyvy 
spôsobené počas traťového letu boli vyčíslené na základe technických parametrov lietadiel 
a údajov zverejnených medzinárodnými organizáciami z oblasti civilného letectva.  

Vplyvy údržby a opráv lietadiel boli vyčíslené pomocou modelu EIOLCA, ktorý však 
nemá databázu týchto činností. Preto bola táto kategória vytvorená z podobných aktivít 
spojených s potrebami opráv a údržby lietadiel (výroba mazív, nanášanie náterov a podobne).  

Pretože predošlé skúmané dopravné systémy železničnej a cestnej dopravy slúžia len na 
prepravu osôb a ich batožiny, hodnoty týkajúce sa prevádzky lietadiel boli na záver ešte 
upravené podľa priemerného podielu cestujúcich, ich batožiny a pošty na palube. Korekcia 
bola vykonaná na základe hmotnosti a pre jednotlivé typy lietadiel predstavovala nasledovné 
hodnoty: 
– Embraer 145 – 0%, 
– Boeing 737 – 4%, 
– Boeing 747 – 17%. 

Vyčíslenie dopadov výroby paliva pre lietadlá bolo vykonané rovnakým spôsobom ako 
v prípade cestnej dopravy.  

Na vyjadrenie environmentálnych vplyvov dopravnej infraštruktúry leteckej dopravy – 
v našom prípade letiska Dulles International (letecké navigačné zariadenia a budovy 
poskytovateľov ANS neboli započítané), je veľmi dôležitá práve voľba letiska. Zvolené 
letisko by malo zodpovedať nejakej strednej hodnote. V USA päťdesiat najväčších letísk 
odbavilo 610 miliónov cestujúcich z celkového počtu 730 miliónov cestujúcich za rok. Pri 
posudzovaní týchto päťdesiatich letísk bol priemerný počet odbavených cestujúcich 
12 miliónov za rok. Vybrané letisko by teda malo zodpovedať tomuto počtu. Materiály 
a činnosti spojené so stavbou letiska neboli zatiaľ posudzované z hľadiska LCA, preto boli 
budovy letiska považované za kancelárske budovy s rovnakými parametrami a následne boli 
dosadené do modelu EIOLCA. Projektovaná životnosť budov bola stanovená na päťdesiat 
rokov. Do výpočtu boli zahrnuté aj parkoviská na letisku. Hodnoty environmentálnych 
vplyvov budovania parkovísk boli vypočítané rovnako ako v prípade cestnej dopravy.  

Pohybové plochy letiska boli posudzované samostatne. Konštrukcia a parametre 
vzletových a pristávacích dráh (RWY), rolovacích dráh (TWY), odbavovacích plôch (APN) 
a stojísk boli určené na základe priemerných hodnôt spomínaných päťdesiatich letísk. 
Rozloha rolovacích dráh, odbavovacích plôch a stojísk bola určená pomocou aplikácie 
Google Earth. Životnosť dráhového systému bola stanovená na desať rokov. Výsledné 
hodnoty environmentálnych vplyvov boli získané pomocou systému PaLATE.  
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Vplyvy prevádzky letiska boli vyčíslené pomocou programu EDMS. Údržba letiska bola 
vzhľadom na nedostatok informácií odhadom stanovená na 5% z vplyvov budovania letiska.  

Rovnako ako v prípade prevádzky lietadiel, boli aj výsledky vplyvu prevádzky letiska 
upravené. Bolo potrebné odrátať časť pripadajúcu na prepravu pošty a nákladu. Výsledné 
hodnoty boli znížené o časť získanú z analýzy prevádzky lietadiel a ďalej znížené o hodnotu 
pripadajúcu na čisto nákladné lety. 

EMPIRICKÉ VÝSTUPY VÝSKUMU 
Skutočnosť, že celkové environmentálne vplyvy jednotlivých dopravných systémov, sú 

vyššie ako samotné vplyvy prevádzky dopravných prostriedkov dokazujú aj výsledky 
výskumu prezentované v tomto príspevku, podľa ktorých sú celkové negatívne vplyvy vyššie 
o 63% pre cestnú dopravu, o 155% pre železničnú dopravu a o 31% pre leteckú dopravu, 
oproti tomu, keď je posudzovaný len vplyv prevádzky dopravných prostriedkov. Z tohto 
pohľadu je rozhodujúci pomer spotreby energie počas vykonávania dopravy a spotreby 
energie pri budovaní dopravných infraštruktúr, výrobe dopravných prostriedkov a podobne. 
Podľa výstupov výskumu je pri budovaní cestnej siete USA spotrebované toľko energie, že ku 
každému osobokilometru pre cestnú dopravu je potrebné pripočítať 0.3 až 0.4 MJ. Energia 
spotrebovaná pri budovaní infraštruktúry má najvýraznejší vplyv na železničnú dopravu 
(energetické nároky počas prevádzky sú pomerne nízke, ale na vybudovanie infraštruktúry sú 
potrebné veľké dodávky energie). Naopak, v prípade leteckej dopravy je vplyv nepriamej 
spotreby energie (ťažba surovín, výroba materiálov, samotné budovanie dopravných 
infraštruktúr a výroba dopravných prostriedkov) najmenší. Je to spôsobené vysokou 
spotrebou energie v procese prevádzky dopravy (od 1.0 MJ do 3.0 MJ na osobokilometer) 
a mnohonásobne nižšími energetickými nárokmi pri budovaní infraštruktúry, ktorá je 
z hľadiska rozsahu menšia v porovnaní s cestnou a železničnou dopravou. V grafe 1 je 
uvedená celková spotreba energie a emisie skleníkových plynov pre leteckú, cestnú a 
železničnú dopravu.  

Z hľadiska dopadov na životné prostredie boli okrem emisií skleníkových plynov (CO2), 
posudzované aj emisie oxidu siričitého (SO2), oxidov dusíka (NOX) a oxidu uhoľnatého (CO).  

V prípade SO2 je významnejšou neprevádzková časť (LCA emisie). Najvýraznejší podiel 
na týchto emisiách má výroba elektrickej energie. Celkové emisie SO2 cestnej dopravy sú 19 
až 26 krát vyššie ako emisie od prevádzkových aktivít. V prípade železničnej dopravy je to 2 
až 800 krát viac. V prípade leteckej dopravy predstavujú neprevádzkové emisie SO2 64 až 
71% z celkového množstva. Podiel jednotlivých prvkov na celkovom množstve emisií SO2, 
NOX a CO je zobrazený v grafe 2.  

Výsledky výskumu poukazujú na výrazný vplyv neprevádzkových aktivít (dejov 
spojených so životným cyklom častí dopravných systémov) na celkovú ekologickú záťaž 
dopravných systémov. V prípade železničnej dopravy sú tieto sekundárne vplyvy dokonca 
vyššie ako vplyvy spôsobené samotnou prevádzkou dopravy. V prípadoch cestnej a leteckej 
dopravy majú výraznejší vplyv prevádzkové aktivity (prevádzka dopravných prostriedkov), 
pričom v prípade leteckej dopravy je vplyv dopravných infraštruktúr v porovnaní s cestnou 
a železničnou dopravou minimálny. Uvedené je spôsobené predovšetkým charakterom 
leteckej dopravy. Dopravnú infraštruktúru leteckej dopravy tvoria vymedzený vzdušný 
priestor, letiská a letecké navigačné zariadenia (prípadne je možné zahrnúť aj iné zariadenia 
a budovy poskytovateľov leteckých navigačných služieb). Rozsiahlosť týchto objektov (a teda 
aj nároky na ich vybudovanie, prevádzku a údržbu) v pomere k prepravným výkonom je 
mnohonásobne nižšia ako v prípade železničnej a cestnej dopravy. Pri posudzovaní 
neprevádzkových aktivít je letecká doprava najekologickejšou, naopak cestná doprava z tohto 
hľadiska spôsobuje najvýraznejšie negatívne dopady. 
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Graf 1. Celková spotreba energie a emisie skleníkových plynov pre rôzne DP leteckej, cestnej 

a železničnej dopravy [1] 

 
Graf 2. Porovnanie emisií SO2, NOX a CO v mg/oskm (mg/PKT) pre rôzne DP leteckej, cestnej 

a železničnej dopravy [1] 
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Pre presnejšie posúdenie výsledkov výskumu, boli porovnané aktuálne výsledky štúdie 
s výsledkami podobných štúdií. Porovnávali však iba výsledky vplyvov cestnej dopravy, 
nakoľko pre železničnú a leteckú dopravu neboli údaje podobného rozsahu k dispozícii. Toto 
porovnanie sa nachádza v grafe 3.  

 
Graf 3. Porovnanie výsledkov environmentálnych vplyvov cestnej dopravy z rôznych štúdií [2] 

CITLIVOSŤ ZÍSKANÝCH VÝSLEDKOV NA VYUŽITIE SEDADLOVEJ 
KAPACITY DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV 

Na vyjadrenie miery negatívnych dopadov jednotlivých dopravných systémov na životné 
prostredie boli použité ako jednotky osobokilometre (PKT). Je zrejmé, že ak sú skúmané 
veličiny vyčíslené týchto jednotkách, získané výsledky sa budú výrazne líšiť pre prípady plne 
obsadených dopravných prostriedkov a pre prípady slabého využitia sedadlovej kapacity 
daného dopravného prostriedku. Pri výpočtoch boli brané do úvahy reálne sa vyskytujúce 
rozmedzia využitia sedadlovej kapacity dopravných prostriedkov v USA [1]. Výsledky pre 
rôzne využitie sedadlovej kapacity je znázornené v grafe 4. V porovnaní s Európskymi 
podmienkami je využitie sedadlovej kapacity v USA menšie a priemerná merná spotreba 
automobilov vyššia. Preto je možné predpokladať, že hodnoty pre jednotlivé environmentálne 
vplyvy cestnej dopravy v Európe budú nižšie.  

 
Graf 4. Vplyv využitia sedadlovej kapacity DP na výsledné hodnoty environmentálnych vplyvov [1] 
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ZÁVER 
Na základe výsledkov výskumu prezentovaných v príspevku je zrejmé, že v prípade leteckej a cestnej 

dopravy majú najvýraznejšie negatívne dopady prevádzkové aktivity. Z toho vyplýva, že technické 
zdokonaľovanie a vylepšovanie dopravných systémov leteckej a cestnej dopravy by malo byť zamerané 
predovšetkým na efektívnejšie využívanie paliva (nových hnacích agregátov resp. zvyšovanie účinnosti 
procesu spaľovania) a prechod na palivá s nižším obsahom uhlíka. V prípade železničnej dopravy majú 
veľmi výrazný vplyv na celkovú ekologickú záťaž nepriame vplyvy (budovanie dopravnej infraštruktúry 
a podobne). Spotreba energie a uvoľňovanie emisií pri budovaní dopravných infraštruktúr železničnej 
dopravy by mali byť znižované pomocou znižovania spotreby betónu alebo používaním materiálov 
s nižšou energetickou náročnosťou ich výroby. Ďalším krokom by mala byť vyššia energetická účinnosť 
pri samotnom budovaní a prevádzke dopravných infraštruktúr (predovšetkým staníc). Na zdokonalenie 
prevádzkových aktivít železničnej dopravy je vhodné zvýšiť efektivitu využitia paliva (zdokonaľovanie 
dopravných prostriedkov) a využiť ekologickejšie primárne zdroje energie.  

Prezentované výstupy výskumu boli zamerané na štandardné dopravné prostriedky jednotlivých 
dopravných systémov určených pre prepravu osôb. Neboli tu zahrnuté možnosti ako využitie biopalív 
a iných nekonvenčných zdrojov energie. Rozšírenie hybridných vozidiel a elektromobilov by mohlo 
ovplyvniť získané výsledky.  

Budúci výskum celkových environmentálnych vplyvov rôznych dopravných systémov by mal 
zahrnúť niektoré ďalšie negatívne vplyvy ako sú spotreba vody, produkcia znečistenej vody, produkcia 
toxických emisií, likvidácia vyradených dopravných prostriedkov a ich prevádzkových kvapalín, 
likvidácia dopravných infraštruktúr, záber pôdy a pod. 

THE INFLUENCE OF THE LIFE CYCLE 
OF VARIOUS TRANSPORT SYSTEMS 

ON THE ENVIRONMENT 
Abstract  

The methods, which are used for the purpose of evaluation of impact of chosen transport systems 
on Slovak environment at the present time, are considerably simplified, and what is more, they are not 
already considered to be accurate. These limitations might be caused by insufficient research in this 
area over last years. Purpose of this paper is to present methodology of evaluation of impact on envi-
ronment used in the USA and also describe its outputs. Three different transport systems – road and 
urban, air and railway transport were analyzed by using that methodology. 
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