
PRÍLOHA č. 18 METODIKA VÝPOČTU EMISIÍ 
SKLENÍKOVÝCH PLYNOV V OBLASTI 
DOPRAVY 

 
 

ISSP je Informačný Systém o emisiách Skleníkových Plynov v 
Slovenskej republike. Je súčasťou Národného inventarizačného systému 
emisií Slovenskej republiky ( NEIS ). 

 
Metodika výpočtu emisií skleníkových plynov vychádza z metodiky 

používanej ISSP.  
 
 
http://issp.air.sk/main.php 
 
https://ghg-inventory.shmu.sk/main.php 

 
 
1. METODIKA VÝPOČTU EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV 

V OBLASTI DOPRAVY 
  
 
a, Základná informácia o podsektore doprava 
 
 

Skleníkové plyny (SP) z dopravnej prevádzky sú produktom spaľovania 
pohonných látok v spaľovacích motoroch dopravných prostriedkov odkiaľ sú 
vypúšťané - emitované spolu s ostatnými plynnými a tuhými škodlivinami ako 
výfukové plyny do ovzdušia, ktoré znečisťujú. Dopravné prostriedky sú teda 
mobilnými zdrojmi emisií skleníkových plynov ku ktorým sa radia 
predovšetkým oxid uhličitý (CO2), metán (CH4) a oxid dusný (N2O). 
 

Emisie týchto skleníkových plynov sú hodnotené a evidované v rámci 
ročných emisných inventúr z prevádzky cestnej, železničnej, vodnej a leteckej 
dopravy. Inventarizácia emisií skleníkových plynov je vykonávaná pre SHMÚ 
Bratislava ako súčasť komplexnej inventarizácie emisií vybraných  škodlivín 
z dopravnej prevádzky od roku 1990. Výpočet množstva emisií 
jednotlivých  sledovaných škodlivín  sa realizuje s využitím metodiky 
CORINAIR používanej v krajinách EÚ, ktorej špeciálny programový produkt 
COPERT je určený na inventarizáciu ročných emisií z prevádzky cestnej 
dopravy. 
 
 
 
 
 
 
 



b, Popis základných kategórií relevantných z poh ľadu inventúry 
 
 

Základnými kategóriami podsektora „doprava“ sú: 
 
 
- 1A3a Civilná letecká doprava, 
 
- 1A3b Cestná doprava, 
 
- 1A3c Železničná doprava a  
 
- 1A3d Vodná doprava. 

 
 

Všetky uvedené kategórie sa podieľajú na tvorbe emisií spaľovaním 
pohonných látok v spaľovacích motoroch dopravných prostriedkov - mobilných 
zdrojov znečisťovania ovzdušia. Hlavnými skleníkovými plynmi vznikajúcimi pri 
tomto spaľovaní sú CO2, CH4 a N2O, pričom hmotnosť emisií CO2 je najväčšia 
( predstavuje viac ako 3 - násobok spotreby pohonných látok). 

 
Medzi uvedenými kategóriami je z hľadiska inventúry emisií 

najvýznamnejšia kategória  1A3b - Cestná doprava, ktorá sa podieľa v roku 
2005: 

 
- 95% na emisiách CO2, 
 
- 98 % na emisiách CH4, a 
 
- 83% na emisiách N2O 
 
 
z emisií SP v celom subsektore „Doprava“. 

 
 

Hlavnými zdrojmi znečisťovania v kategórií 1A3b - cestná doprava sú 
cestné motorové vozidla, v klasifikácií IPCC označené ako kategória  1A3bi 
Automobily, bližšie rozčlenená  na 6 pod - kategórií a kategória 1A3biv - 
Motocykle. 
 
 
2. POSTUP SPRACOVANIA INVENTÚRY 
 
 

Na vykonanie ročnej inventarizácie emisií SP je prvoradou úlohou 
zhromaždiť a spracovať údaje o spotrebe pohonných látok v jednotlivých 
druhoch - kategóriách dopravnej prevádzky. Ďalším krokom je stanovenie 
emisných faktorov postupom určeným použitou metodikou a výpočet emisií. 
 

V cestnej doprave sú zhromažďované a kalkulované údaje o spotrebe: 



 
automobilových benzínov, motorovej nafty, skvapalneného plynu LPG 
a stlačeného zemného plynu - CNG. Spotreba benzínov a nafty v cestnej 
doprave sa stanovuje zo zhromaždených údajov o celkovom predaji benzínov 
a nafty do distribučnej siete  SR odpočítaním spotreby nafty v železničnej 
a vodnej doprave a odpočítaním odhadnutej spotreby pohonných látok 
mechanizmami. 
 
 

Program COPERT si vyžaduje na stanovenie emisných faktorov 
CH4 a výpočet emisií CH4 zhromaždiť, resp.  stanoviť: 

 
 
- údaje o počtoch  cestných motorových vozidiel v SR v aktuálnom roku 

rozčlenených do kategórií predpísaných metodikou,   
 
- údaje o priemerných mesačných teplotách v aktuálnom roku,  
 
- priemerné rýchlosti jazdy vozidiel príslušnej kategórie v mestskom, 

cestnom a diaľničnom režime jazdy, 
 
- ročné km - prebehy vozidiel jednotlivých kategórií rozčlenené na 

mestskú, cestnú a diaľničnú prevádzku. 
 
 

Pre inventarizáciu emisií zo železničnej dopravy sú zhromažďované 
údaje o ročnej spotrebe nafty železničnou motorovou trakciou. Vzhľadom nato, 
že emisné faktory sú metodikou preddefinované konštanty, nie je potrebné na 
výpočet emisií  SP zabezpečovať ďalšie vstupné údaje. 

 
Vo vodnej doprave (riečna doprava na slovenskom úseku Dunaja) je 

spotreba motorovej nafty z plavebnej činnosti stanovená nepriamo,  použitím 
špecifickej metodiky. 
 
 
2.1 Cestná doprava 
 
 

Výpočet emisií SP sa pri ročnej inventarizácií realizuje metodikou 
CORINAIR, ktorá je  obsiahnutá v programovom produkte na výpočet emisií 
z cestnej dopravy COPERT III. Preto je často názov metodiky uvádzaný 
zhodne s názvom programu - COPERT.  Postup výpočtu CO2 podľa tejto 
metodiky je v zásade zhodný s postupom Tier 2 alebo „bottom -up“ 
vyjadreným rovnicami 2.5 a 2.6 v kapitole 2.3.1.1 - GPG. 

 
Postup výpočtu emisií CH4 a N2O spočíva v postupnom výpočte týchto 

emisií pre jednotlivé, metodikou COPERT  stanovené kategórie vozidiel 
a v následnom sčítaní čiastkových emisií.  

 



Hodnota emisných faktorov stanovených pre CH4 a N2O programom 
COPERT III je rozdielna  pre rôzne druhy paliva, rôzne druhy vozidiel 
a rozdielnu technologickú úroveň. V prípade CH4 vyjadruje tiež závislosť na 
režime jazdy a pre určitú skupinu osobných vozidiel   aj závislosť na 
priemernej rýchlosti jazdy.  Takto stanovené emisné faktory odpovedajú 
odporúčaniam GPG v kapitole 2.3.1.2. 

 
 

3. POSTUP A TVORBA PODMIENOK PRI VÝPO ČTE EMISIÍ 
SKLENÍKOVÝCH PLYNOV V OBLASTI DOPRAVY 

 
 
1. definovanie vstupných údajov pre výpočet emisií skleníkových plynov 

( CO2, metánu ) 
 
2. definovanie existujúcich zdrojov pre získanie údajov 
 
3. stanovenie kvality zbieraných údajov z existujúcich zdrojov údajov        

( presnosť, aktuálnosť, granularita, využiteľnosť, dostupnosť, 
škálovateľnosť na mestá a regióny ) 

 
4. určiť, ktoré údaje chýbajú do výpočtu 
 
5. určiť spôsob zberu zvyšných údajov smart city technológiami 
 
6. stanovenie európskych štandardných metodických postupov 

a granularity údajov pre výpočet emisií skleníkových plynov 
 
7. stanovenie metodiských postupov platných v EÚ a granularity údajov 

pre použitie ako OPEN DATA 
 
8. informačný systém, ukladanie, analýza, reporty 
 
9. analytický tím ( 2 odborníci ) 
 
10. školenia tímu, nastavenie metodík, spolupráca so zdrojmi údajov        

a odborníkmi z vysokých škôl a výskumných ústavov 
 


