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Autobusy sú hlavný pilier systému verejnej hromadnej dopravy, obzvlášť v mestách malej a
strednej veľkosti. Väčšina týchto autobusov jazdí na naftu a predstavujú významný zdroj pevných
častíc (particulate matter – PM) a oxidov dusíka (NOx). Úprava starých špinavých autobusov alebo
ich výmena za čistejšie alternatívy je dôležitá súčasť obecných opatrení pre čistejšie ovzdušie.

Berlín

Z podhľadu kvality mestského ovzdušia
predstavujú autobusy vážny problém, pretože
patria medzi vozidlá s najvyššími emisiami
čierneho uhlíka a NOx. Obzvlášť to platí pri
autobusoch normy EURO 3 a starších. Autobusy
bez vybavenia filtrami pevných častíc a systémami
selektívnej katalytickej redukcie (SCR) zostávajú
veľkou prekážkou pre kvalitu ovzdušia v mnohých
mestách. Napríklad Berlín v roku 2012 vypočítal,
že 7 % miestnych emisií čierneho uhlíka pochádza
z autobusov.

Berlínsky autobusový park sa na desať rokov
vybavil filtrami pevných častíc. Mesto sa okrem
toho zameralo na modernizáciu všetkých
autobusov
podľa
normy
„Enhanced
Environmentally Friendly Vehicle“ (EEV –
zdokonalené vozidlo priaznivé pre životné
prostredie) a priebežne vybavuje autobusy
systémami SCR. Všade, kde je to možné, sa nové
autobusy obstarávajú s podmienkou spĺňania
normy EURO 6.
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carbon (BC), which is a part of životnému
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EÚ existujú výrazné rozdiely vzhľadom na ich
autobusový park a podiel autobusov spĺňajúcich
Nové autobusy poskytujú ďalšie výhody, ako
normu EURO 4 alebo vyššiu.
nižšiu spotrebu paliva a vyššie pohodlie,
dostupnosť alebo image. Mestá však môžu zvážiť
Dôležité je tiež poznamenať, že autobusy s súlade
aj možnosť úpravy svojho autobusového parku
s normami Enhanced Environmentally Friendly
miesto menšieho počtu nových autobusov,
Vehicle (EEV – zdokonalené vozidlo priaznivé
jednoducho preto, že nový autobus stojí toľko, čo
pre životné prostredie) alebo skoršími normami,
úprava niekoľkých starých autobusov.
ktoré spĺňajú požiadavky EURO v testovacích
situáciách, ich nedokážu splniť v reálnom živote.
Emisie v reálnom svete
Štúdie opakovane preukázali, že medzi testami a
Technológie používané vo vozidlách EURO5 je
realitou leží veľká medzera.
oprávnene predmetom kritiky vzhľadom na
schopnosť znižovať emisie NOx v reálnych
jazdných podmienkach, zvlášť v mestských.
Niekoľko prieskumov zistilo, že vozidlá neboli v
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Na záver

realite schopné splniť medzné hodnoty emisií
NOx.

V mnohých mestách sú autobusy hlavným
zdrojom emisií NOx a čierneho uhlíka. Stále sú
však životne dôležité pre systémy verejnej
hromadnej dopravy. Zatiaľ čo mestá by mohli
radšej voliť investíciu do nových autobusov,
úpravy majú tiež svoje výhody, obzvlášť v zložitej
ekonomickej situácii.

Kým štandardné riešenia SCR vo vozidlách
EURO 5 často nedokázali naplniť očakávania,
modernizačné opatrenia dosahovali lepšie
výsledky. Sčasti je to preto, že sú šité na mieru
špecifickým jazdným účelom vozidla.
Montáž ohrievacích systémov dokáže vyriešiť
problém, že teploty filtrov môžu klesnúť pod
efektívnu teplotu 220-240 stupňov Celzia. A pri
autobusoch EURO 6 sa emisie NOx účinne
znižujú prostredníctvom riešení SCR.
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D’alšie informácie (angličtina):
Civitas – Cleaner and better transport in cities
http://civitas.eu/

KONTAKT
V prípade záujmu môžu obce získať ďalšie informácie na nasledujúcom mieste:

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
(BUND) e.V.
Friends of the Earth Germany
Arne Fellermann | Telefón: + 49 30 275 86-484

O NÁS
Čisté ovzdušie je projekt deviatich európskych
environmentálnych organizácií, ktoré bojujú za
čisté ovzdušie v európskych mestách. Napriek
existujúcemu legislatívnemu rámcu a právu
občanov na čisté ovzdušie zostáva neustále
porušovanie limitov znečistenia ovzdušia
problémom v mnohých mestách. Znečistenie
ovzdušia ohrozuje zdravie, životné prostredie a
klímu. Je čas zakročiť!
www.cleanair-europe.org

Súvisiaca kampaň “Sootfree for the Climate”
(Bez sadzí za klímu), spustená v roku 2009, sa
zmeriava na redukciu emisií sadzí z dieselových
motorov, ktoré urýchľujú zmenu klímy a
predstavujú nebezpečenstvo pre verejné zdravie.
Do dnešného dňa sa do kampane zapojilo
dvanásť európskych MVO.
www.sootfreeclimate.org
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