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Abstrakt: - Letecká doprava je rýchlo meniacim sa odvetvím, ktoré neustále expanduje a posúva svoje hranice, a aj 
napriek nepriaznivej momentálnej situácii, ktorá je spôsobená koronavírusovou pandémiou má stále svoje významné 
miesto na trhu. Produktom leteckej dopravy je lietanie, resp. poskytovanie letových služieb, ktoré sa dá považovať sa 
modernú výhodu dnešných dní, najmä vďaka prekonávaniu rýchlostí za krátky čas, ale stále existujú určité nedostatky, 
ktoré je potrebné v leteckej doprave eliminovať. Medzi tie nepochybne patrí záťaž na životné prostredie a pridružené 
problémy, ktoré s touto záťažou priamo alebo nepriamo súvisia. Vzhľadom na súčasný trend, myslieť a 
žiť proekologicky je nevyhnutné zabezpečiť aby aj oblasť leteckej dopravy dbala na nové zásady a využívala nové 
možnosti, ktoré sú v tejto oblasti ponúkané. Nejde iba o celkový koncept týkajúci sa zmien, ale aj chuti prispôsobiť sa 
novej filozofií ekologického cítenia. V súčasnej dobe existuje veľké množstvo možností, ako chrániť životné prostredie. 
Jednou z nich je zaoberať sa novým trendom tzv. carbon offsetingom alebo kompenzáciou uhlíkovej stopy.   
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1. Úvod 

V posledných desaťročiach dochádzalo a neustále dochádza k globalizácií obchodu a letecká doprava 
zaznamenáva obrovský rast a čo raz väčšiu mieru dopytu. Hoci má tohtoročná pandémia nepriaznivý vplyv na leteckú 
dopravu a ovplyvňuje ju vo veľkej miere, z globálneho hľadiska ide o najviac rozvinutú dopravu s najväčším nárastom 
dopytu za posledné roky. Počet cestujúcich sa od roku 2000 takmer strojnásobil a zväčšili sa aj dopravné vzdialenosti, 
ktoré sú následkom rastu obchodu. Letecká doprava je taktiež čoraz lacnejšia a využíva ju čím ďalej tým väčšie 
množstvo cestujúcich a podiel na všetkých letov sa takmer zdvojnásobil. Všetky tieto plusy pre leteckú dopravu majú 
nepriaznivý dopad na životné prostredie a spôsobujú zabezpečenie stabilného nárastu emisií. Je vysoký predpoklad, že 
tieto emisie budú narastať aj naďalej. Očakáva sa, že bez prijatia ďalších opatrení na zmiernenie budú svetové letectvo 
spoločne s lodnou dopravou do roku 2050 vytvárať takmer 40 % celkových emisií oxidu uhličitého vo svete. Súčasná 
doba ale ponúka veľa možností ako znižovať emisie a tak isto ponúka široké spektrum spôsobov ako zabezpečiť 
ekologickejšiu leteckú dopravu.  

2. Ekologické zaťaženie a letecká doprava 

Dopad letectva na životné prostredie má za následok predovšetkým emitujúce teplo lietadiel, ich hluk, pevné 
častice a plyny, ktoré sú vypúšťané do ovzdušia, a ktoré prispievajú k zmenám podnebia a globálnemu otepľovaniu. 
Lietadlá vypúšťajú častice a plyny, ako sú napríklad oxid uhličitý (CO2), vodná para, uhľovodíky, oxid uhoľnatý, oxidy 
dusíka, oxidy síry, olovo a čierny uhlík, ktoré integrujú medzi sebou a s atmosférou. Ekologické zaťaženie spôsobené 
leteckou dopravou sa prejavuje predovšetkým na letiskách, v ich blízkosti a vo všetkých fázach letu. Na veľkých 
letiskách ide o obzvlášť veľké zaťaženie, ktoré je neporovnateľné s malým letiskom vďaka vyššej koncentrácií príletov 
a odletov. Za jeden z najnákladnejších problémov je možné považovať hluk, ktorý má nepriaznivý dopad nielen na 
životné prostredie ale aj obyvateľstvo v blízkych obytných zónach pri letiskách, ku ktorému dochádza najmä pri štarte 
a pri pristávaní lietadla, či preletoch. Rovnako je to aj hluk spôsobený pozemnými mechanizmami na letiskách 
a verejnou, ale aj individuálnou dopravou cestujúcich a návštevníkov letiska. Na obmedzenie týchto negatívnych 
dopadov sa zavádza napríklad obmedzenie hluku zdroja, teda najmä lietadiel pomocou menej hlučných motorov, 
zavádzaním a implementáciou hlukových kategórií do prevádzky a tak isto úplným zákazom prevádzky určitých 
kategórií lietadiel, modernizáciou lietadlovej techniky a poplatkami za prekročenie hlukových limitov. Unikanie 
prevádzkových kvapalín je ďalším faktorom ktorý má vplyv na znečisťovanie životného prostredia najmä pôdy a 
podzemných vôd. Ide o problém, ktorý vzniká používaním kvapalín na odmrazovanie lietadiel, odstraňovaním snehu a 
poľadovice z prevádzkových plôch a únikom leteckých pohonných hmôt a mazív. Na obmedzenie vzniku negatívnych 
dopadov tohto znečistenia je potrebné dodržiavať bezpečnostné postupy pri skladovaní a manipulácií s kvapalinami, a 
to najmä s palivom, používanie ekologicky šetrných odmrazovacích kvapalín a zachytávaním a čistením prevádzkových 
kvapalín v čistiarňach kanalizačných a zrážkových vôd.   

Lietadlá však v najväčšej miere zaťažujú životné prostredie znečistením v horných vrstvách atmosféry počas 
letu. Letecká doprava nepriaznivo prispieva k zmenám podnebia a spôsobuje environmentálne a hospodárske škody 
vplyvom produkovaného oxidu uhličitého CO2, splodinami dusíka a vodnými parami. Celosvetové emisie uhlíka z 
komerčných letov stúpajú o takmer 70% rýchlejšie, ako sa predpokladalo, kvôli rastúcemu dopytu po leteckej doprave 
v rozvinutých krajinách. Letecký priemysel predstavuje 2 až 3 percentá celkových emisií CO2 na svete, ale toto percento 
sa môže výrazne zmeniť vplyvom neustáleho rozvoja leteckej dopravy. Škodlivé emisie sú produkované najmä pri 
dlhotrvajúcom rolovaní, vyčkávaní pred štartom alebo pri obsadení stojísk na odbavovacej ploche a samozrejme počas 
letu. Priestorové a časové rozloženie emisií z lietadiel bolo systematicky analyzované v mnohých výskumoch s cieľom 
porozumieť emisným charakteristikám lietadiel. Výsledky naznačili, že NOx boli emitované hlavne počas fáz vzletu a 
stúpania, čo predstavuje 20,5% a 55,5% celkových emisií. CO a HC sa emitovali hlavne počas fázy rolovania, čo 
predstavuje 91,6% a 92,2% celkových emisií. Veľká pozornosť sa preto v súčasnosti venuje tzv. uhlíkovej stope. Tá 
predstavuje súčet všetkých vypustených skleníkových plynov do ovzdušia. Organizácie Európska agentúra pre 
bezpečnosť letectva (EASA), Európska agentúra pre životné prostredie (EEA) a Eurocontrol v roku 2019 uvádzajú, že 
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priemerné emisie v roku 2017 v Európe boli 99 g/km  (163 miliónov ton celkovo, 1643 miliárd pasažierov-kilometrov). 
Združenie pre prepravu chemických látok v Európe (ECTA) uvádza, že najväčšie emisie pre dopravu jednej tony 
spôsobuje práve letecká doprava (602 g/km) a potom nasleduje cestná doprava (62 g/km). Ak porovnáme tieto dve 
veličiny, je jasné, že letecká doprava prevyšuje produkciu o 100%. Podľa EEA sa množstvo emisií od roku 1990 zvýšilo 
približne až o 128%, pričom ide o najväčší nárast medzi vybranými sektormi. Na obrázku 1 môžeme vidieť výrazné 
rozdiely vo vývoji emisií skleníkových plynov od roku 1990 do roku 2017.  

Obrázok 1 Vývoj emisií skleníkových plynov podľa sektorov 

 

Zdroj: Agentúra EÚ pre životné prostredie (2019) 

Letecký priemysel sa však s problémami ekologického zaťaženia snaží zápasiť a to predovšetkým prostredníctvom 
nového programu CORSIA. V ňom boli aktívne vyzvané vlády sveta, aby zaviedli jednotné globálne trhové opatrenie 
na riešenie emisií uhlíka z medzinárodnej leteckej dopravy. Od januára 2018 sa dobrovoľne zúčastnilo viac ako 70 
krajín predstavujúcich takmer 85% medzinárodnej leteckej činnosti. Vlády dosiahli historickú dohodu o rámci pre tento 
nový systém, systém kompenzácie a zníženia uhlíka v medzinárodnom letectve (CORSIA). CORSIA sa zameriava na 
zníženie celkových emisií CO2 z medzinárodnej leteckej dopravy nad úroveň roku 2020. Záväzky CORSIA sa už začali 
a od 1. januára 2019 sú všetci dopravcovia povinní každoročne nahlasovať svoje emisie CO2. Najmenej rozvinuté 
krajiny, malé ostrovné rozvojové štáty a vnútrozemské rozvojové krajiny sa môžu dobrovoľne zúčastniť na programe 
CORSIA, hoci to pre nich nie je mandátom. Členské štáty ICAO s prevádzkovateľmi letúnov uskutočňujúcimi 
medzinárodné lety sú povinní monitorovať, hlásiť a overovať emisie oxidu uhličitého z týchto letov každý rok. Všetci 
prevádzkovatelia letúnov s emisiami CO2 menej alebo rovnými 10 000 ton sú vyňaté z Požiadavky na vykazovanie 
podľa CORSIA, to sa však môže zmeniť v závislosti od vývoja situácie.  
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3. Kompenzovanie uhlíkovej stopy ako nový trend v letectve 

Kompenzácia uhlíka je jednoduchým spôsobom, ako môžu jednotlivci alebo organizácie, v tomto prípade 
pasažieri leteckých spoločností a firemní zákazníci, „neutralizovať“ svoj podiel uhlíkových emisií lietadla na konkrétnej 
ceste investovaním do projektov znižovania uhlíka. Ide o projekt, ktorý je pomerne nový a neustále sa rozvíjajúci, a to 
predovšetkým v leteckej doprave. Mnoho leteckých spoločností už teraz ponúka svojím cestujúcim možnosť vymazania 
uhlíkovej stopy za daný let finančným príspevkom, ktorý je využitý na podporu rôznych ekologických projektov. Túto 
kompenzáciu je možné realizovať priamo zaplatením poplatku u leteckej spoločnosti v cene letenky alebo u spoločností, 
ktoré sa týmto offsetingom zaoberajú. Samotné vymazanie uhlíkovej stopy môžeme považovať za istú metaforu, 
pretože fyzicky nie je možné túto uhlíkovú stopu úplne vymazať, no je možné ju určitým spôsobom vykompenzovať. 
Existuje veľké množstvo projektov a programov, ktoré v priamej spolupráci s leteckými spoločnosťami Qantas, 
Austrian Arlines, Air Canada, KML, Brussels Airlines, Finnair a ďalšími umožňujú kompenzáciu za každý let. Letecké 
spoločnosti majú na výber zo širokého spektra programov, ktoré svojim cestujú ponúkajú. Holandská letecká 
spoločnosť KLM, napríklad investuje peniaze z offsetingu do kúpy kuchynských sporákov v afrických krajinách. 
Výsledkom takejto kompenzácie je úspora dreveného uhlia, pretože v Ghane s novými sporákmi ušetria ročne až 180 
kilogramov dreveného uhlia na osobu, čo významným spôsobom pomáha ochrane životného prostredia a udržiavaniu 
prírodných zdrojov. Tento spôsob kompenzácie sa ukázal ako veľmi efektívna metóda ochrany životného prostredia 
a zároveň pomoci menej rozvinutým krajinám sveta. Ďalšie programy ponúkajú obnovu dažďových pralesov v Paname 
a vysádzaním nových stromov, čím sa zabezpečí regenerácia lesov a zlepšenie ich kvality. Air Canada v spolupráci v 
organizáciou Less Emissions, je zapojená do Solar Cooker Project v Číne, ktorý má za cieľ nahradiť tradičné kachle na 
uhlie efektívnou alternatívou solárnych panelov. V súčasnosti bolo distribuovaných už viac ako 48000 nových sporákov 
na solárnu energiu do siedmych miest v Číne. Tieto nové sporáky sú až o 50% efektívnejšie ako tradičné sporáky na 
uhlie a znižujú tak produkciu CO2, ktorý vzniká pri spaľovaní fosílnych palív v prípade pálenia uhlia. Air Canada 
zároveň podporuje aj kvalitu života vo východnej Ugande. Jeden z programov kompenzácie uhlíkovej stopy je 
zameraný na kúpu a inštaláciu automatov s chloridom vo vidieckych komunitách východnej Ugandy, ktorý zabezpečí 
bezpečné zdroje pitnej vody pre obyvateľstvo. Air Canada umožňuje presný výpočet emisií pre každého cestujúceho 
za daný let a zároveň aj kompenzácie, ktoré je možné zaň uhradiť. Za let z Toronta do Vancouveru si cestujúci môže 
priplatiť 20-24$ a podporiť tak jeden z mnohých projektov, ktorá táto letecká spoločnosť ponúka. Letecká spoločnosť 
Qantas v rámci svojho programu Qantas Future Planet spolupracuje s ostatnými poprednými spoločnosťami s cieľom 
znižovať celkové emisie uhlíka. V spolupráci s Qantas Future Planet kompenzuje uhlík napríklad aj spoločnosť DHL a 
Australia Post. Táto letecká spoločnosť tak isto podporuje domorodý hospodársky rozvoj prostredníctvom akčného 
programu podpory a ochrany ikonických prírodných miest ako Great Barrier Reef. Jednou z najekologickejších 
leteckých spoločností je fínska letecká spoločnosť Finnair. Fínska letecká spoločnosť spustila od januára tohto roku 
novú službu „Push to change“, ktorá umožňuje kompenzáciu minutých emisií skleníkových plynov svojich letov, a to 
podporou projektu na zníženie CO2 v ovzduší v Mozambiku. Peniaze cestujúcich budú využité na projekt znižovania 
spotreby dreveného uhlia a odlesňovania budovaním efektívnych varných dosiek v dedinách. Tak isto je možné 
podporiť aj projekt nákupu biopalív do lietadiel. Za najekologickejšiu leteckú spoločnosť sa považuje EasyJet, ktorá sa 
snaží najviac obmedziť skleníkové plyny a bojuje proti ničím dôsledkom klimatických zmien aj prostredníctvom 
offsetingu. Spolupracujú s medzinárodne uznávanými a rešpektovanými spoločnosťami zaoberajúcimi sa štandardmi 
kompenzácie. Ich projekty sú zamerané napríklad na obnovu lesov v Južnej Amerike a Afrike, pomoc Indii, kde 
pomáhajú diverzifikovať energetický mix Indie, znížiť závislosť od uhlia a znížiť uhlíkovú intenzitu siete. Tento projekt 
je súčasťou veľkej solárnej inštalácie v Tamil Nadu s viac ako 820 000 solárnymi panelmi, čo eliminuje potrebu výroby 
energie pomocou fosílnych palív a každoročného zníženia množstva asi 350 kt oxidu uhličitého. Letecká spoločnosť 
pomáha aj komunitám v Ugande a Eritrei nie je prístup k čistej vode vždy k dispozícii mimo miest. Ľudia musia 
zhromažďovať vodu z riek a jazier (riskujúc choroby prenášané vodou, ako je cholera a týfus) a potom vodu variť 
spaľovaním palivového dreva, aby bolo bezpečnejšie piť. Tento projekt rehabilituje rozbité vrty, aby poskytoval čistú 
vodu komunitám, a tiež poskytuje mechanizmus financovania na zabezpečenie údržby týchto vrtov. Výsledkom je, že 
rodiny už nemusia variť vodu, čo šetrí palivové drevo a zabraňuje emisiám uhlíka. Plne fungujúci vrt poskytujúci čistú 
vodu vedie k lepšiemu zdraviu a menšiemu počtu návštev zdravotných stredísk. Úspora času pri zbere dreva znamená, 
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že ženy a deti majú viac času na prácu a vzdelávanie. Letecká spoločnosť Lufthansa aktívne spolupracuje so 
spoločnosťou Compensaid, vďaka ktorej cestujúci môžu kompenzovať akýkoľvek let. Spoločnosť Compensaid ponúka 
cestujúcim dve možnosti, ako vyrovnať svoje emisie uhlíka: pomocou CO2 neutrálneho syntetického paliva pre 
tryskové motory a prostredníctvom projektov opätovného zalesňovania. Nákupom inovatívneho udržateľného 
leteckého paliva (SAF) možno emisie zachytiť okamžite, pretože SAF spôsobuje až o 80% menej CO2 v porovnaní s 
konvenčným leteckým palivom. Naproti tomu projekty zalesňovania zachytávajú CO2, ktoré sú výsledkom dlhších 
letov. Letecká spoločnosť British Airways začala začiatkom tohto roka vyrovnávať emisie uhlíka pri všetkých svojich 
letoch vo Veľkej Británii v rámci záväzku leteckej spoločnosti dosiahnuť čisté nulové emisie uhlíka do roku 2050. 
Zákazníci, ktorí lietajú vo Veľkej Británii na letoch prevádzkovaných spoločnosťou British Airways, budú mať emisie 
uhlíka z ich letov kompenzované leteckou spoločnosťou a investujú sa do najkvalitnejších a overených projektov 
znižovania uhlíka po celom svete. Patria sem projekty zabezpečujúce kvalitu, ako sú obnoviteľné zdroje energie, 
ochrana dažďových pralesov a programy zalesňovania. 

4. Záver 

        Ekológia a programy ochrany životného prostredia zaznamenávajú v súčasnej dobe veľký boom. Takmer vo 
všetkých odvetviach priemyslu či dopravy je možné prispieť k ochrane životného prostredia, leteckú dopravu 
nevynímajúc. Okrem klasických spôsobov ochrany, ktoré v sú v leteckej doprave využívané je súčasným trendom aj 
vymazávanie uhlíkovej stopy. Tento trend je stále pomerne novým, ale dynamicky sa rozvíjajúcim spôsobom ako 
vykompenzovať uhlíkovú stopu, a to finančným príspevkom na niektorý z ekologických projektov. Súčasne projekty 
sa týkajú predovšetkým obnovy lesov, budovaním solárnych panelov alebo kúpami varných dosiek do tretích krajín 
sveta. Letecké spoločnosti umožňujú svojim cestujúcim zapojiť sa do ktoréhokoľvek projektu a na svojich stránkach 
ponúkajú aj kalkuláciu emisií. Okrem toho začínajú využívať na svojich palubách poháre či slamky z recyklovaného 
papiera, ktoré nahradili plast. Tak isto je súčasný rok poznačený pandémiou koronavírusu, čo dôsledkom bolo hromadné 
zastavenie letov počas jej vrcholu, a to viedlo k zníženiu emisií CO2 z letectva až o 60%. Je teda predpokladom, že 
súčasná pandémia napriek všetkým nepriaznivým dopadom má na ekológiu pozitívny vplyv. Na záver je teda možné 
zhodnotiť, že hoci nie je vplyv leteckej dopravy na životné prostredia malý, neustále sa využívajú nové efektívne 
možnosti ochrany životného prostredia a letectvo sa stáva stále viac „zeleno zmýšľajúcim odvetvím“.  

Zoznam bibliografických odkazov 

Heimburger AMF., et.al, Assessing the optimized precision of the aircraft mass balance method for measurement of 
urban greenhouse gas emission rates through averaging, ELEMENTA-SCIENCE OF THE ANTHROPOCENE, USA, 
Volume: 5, 2017.  

Wang ZL., et.al, Evaluation of carbon emission efficiency in China's airlines, Journal of cleaner production, England, 
Volume: 243, 2020. 

Higham J., Font X., Decarbonising academia: confronting our climate hypocrisy, Journal of sustainable tourism, 
England, Volume: 28/Issue: 1, Pages: 1-9, 2020. 

Nojoumi H.  et.al, Greenhouse gas emissions assessment of hydrogen and kerosene-fueled aircraft propulsion, 
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, England, Volume: 34/Issue: 3, Pages: 1363-1369, 2009. 

A. Karapekmez, I. Dincer, Comparative efficiency and environmental impact assessments of a solar-assisted combined 
cycle with various fuels, Applied Thermal Engineering, England, Volume: 164, 2020. 

O. Cokorilo, Environmental issues for aircraft operations at airports, TRANSPORT RESEARCH ARENA TRA2016, 
Poland, Volume: 14, Pages: 3713-3720, 2016. 


