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ANOTACE 

Tato bakalářská práce se zabývá měřením imisí z dopravy ve městě Ostrava. V 

první části práce se zaměříme na ochranu ovzduší v České republice i světě, kvalitu 

ovzduší v rámci celého území České republiky, Moravskoslezského kraje a města Ostravy. 

Další část je věnována legislativě v oblasti měření imisí a měření imisí v České 

republice a ve světě. Poslední část této práce je zaměřená na jednotlivé metody měření 

imisí z dopravy v České republice, praktické výpočty emisí z dopravy na státní a lokální 

úrovni a je doplněna o konkrétní výpočet emisí z dopravy na ulici Českobratrská, v měsíci 

listopadu roku 2013. 
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SUMMARY 

Presented bachelor thesis deals with measurement of air pollutions from vehicular 

traffic in Ostrava. The first part is focused on air protection in the Czech Republic and 

abroad, air quality within the entire territory of the Czech Republic, Moravskoslezský kraj 

and Ostrava city. The next section is concerned with legislation on measurement of air 

pollution and measurements of air pollution in the Czech Republic and abroad. The last 

part is focused on individual methods of measuring air pollutants from transport in the 

Czech Republic, practical calculations of transport emissions at the state and local level 

and it is connected of a specific calculation of transport emissions from traffic on 

Českobratrská street in November 2013. 
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ÚVOD 

Podstatou ochrany ovzduší je zabránit znečišťování ovzduší a snižovat úrovně 

znečišťování tak, aby rizika pro lidské zdraví způsobená znečištěním ovzduší byla 

zredukována. 

Základním právním předpisem v oblasti ochrany ovzduší je zákon č. 201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší, stanoví zejména práva a povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování 

ovzduší, nástroje ke snižování množství látek, které znečišťují ovzduší. Tento zákon 

definuje mimo jiné imisní limity a nízkoemisní zóny. Imisní limity jsou nejvyšší přípustné 

koncentrace škodlivin ve znečištěném ovzduší, které dýcháme. Imisní limity jsou pro 

ochranu ekosystémů a vegetace a imisní limity pro ochranu lidského zdraví. Nízkoemisní 

zóny jsou zóny s omezením provozu motorových vozidel. 

Na monitoring kvality ovzduší v Evropě je zaměřena Evropská databáze kvality 

ovzduší (AirBase). Databáze se skládá z víceleté časové řady kvality ovzduší naměřených 

dat a statistiky pro řadu látek znečišťujících ovzduší.  

V České republice je kvalita ovzduší monitorována pomocí sítě měřících stanic. 

Tento monitoring můžou provádět zdravotní ústavy, velké společnosti např. ArcelorMittal. 

Výsledky z měřících stanic jsou předávány do celostátního Informačního systému kvality 

ovzduší, který spravuje Český hydrometeorologický ústav. 

Cílem této bakalářské práce je: 

 zmonitorování a zmapování imisí z dopravy v České republice, 

Moravskoslezském kraji, Ostravě v rámci měřící stanice Českobratrská, 

 seznámení se s legislativou v oblasti měření imisí, měření imisí ve světě a 

České republice. 

Dílčími cíly bylo: 

 stanovení množství emisí z dopravy na základě odečtených intenzit v rámci 

terénního měření a následné srovnání množství emisí s naměřenými hodnotami 

ČHMÚ, 

 detailní zmapování imisí v České republice. 
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1 OCHRANA OVZDUŠÍ V ČR A VE SVĚTĚ 

V průběhu průmyslové revoluce (18. – 19. století) se díky průmyslovému a 

domácímu spalování uhlí výrazně zhoršila kvalita ovzduší. Smog narušoval plynulou 

dopravu, ale i způsoboval vysokou úmrtnost. Tato situace vedla ke vzniku aktu veřejného 

zdraví pro snížení znečištění kouřem v městských oblastech. V roce 1974 byly zavedeny 

další předpisy, týkající se znečištění ovzduší například předpis o složení pohonných hmot 

nebo o omezení obsahu síry v průmyslovém topném oleji. Počet motorových vozidel 

během roku 1980 rostl a tím, také rostly problémy se znečištěním ovzduší. Vyskytoval se 

letní a zimní smog
1
 [1]. 

Zimní smog, tzv. londýnský (nebo redukční), je specifickou směsí kouře a mlhy. 

Obsahuje dále oxidy síry, oxidy dusíku a polétavý prach. Tyto produkty jsou typickými pro 

spalování uhlí. Tento smog vzniká především na podzim a v zimě v hustě osídlených a 

průmyslových oblastech. Je podporován bezvětřím a teplotní inverzí
2
. Přítomný popílek 

zvyšuje škodlivost, jelikož snadno transportuje plynné složky smogu až do nejhlubšího 

nitra plic. 

Letní smog, tzv. losangeleský (nebo oxidační), vzniká v letních měsících, kdy 

sluneční záření působí na výfukové plyny automobilů, jako jsou uhlovodíky, oxid siřičitý a 

oxidy dusíku. Přízemní ozon je výsledkem fotochemické přeměny oxidu dusíku 

z výfukových plynů [2] [3]. 

Mezi současné významné problémy z hlediska globální ochrany ovzduší patří i 

poškozování ozonové vrstvy. Ozonová vrstva se nachází ve výšce 20 – 40 km, je důležitá 

pro život na Zemi, protože ji chrání před ultrafialovým zářením [4]. Mezi látky poškozující 

ozonovou vrstvu patří skleníkové plyny, do kterých patří chlorofluorouhlovodíky (dále jen 

CFC), fluoruhlovodíky (dále jen HFC), hydrochlorofluorouhlovodíky (dále jen HCFC) a 

methan [5]. 

                                                 

1
 Pochází z anglického spojení dvou slov smoke (kouř) a fog (mlha). 

2
 Teplotní inverze je jev, kdy se při zemi drží studený vzduch místo teplého. 
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Fluorované skleníkové plyny nebo také známé jako „F-plyny“ jsou halogenované 

uhlovodíky. Používají se jako chladící média, hasiva v požární ochraně, při výrobě obuvi 

apod. Tyto látky jsou chemicky velmi stálé a v atmosféře dokážou přetrvat až stovky 

let [6]. 

Ochrana ozonové vrstvy je předmětem Vídeňské úmluvy a Montrealského 

protokolu. Předepsaná opatření směřují především k ukončení výroby a spotřeby těchto 

látek. Evropská unie upravuje tuto oblast hlouběji a stanovuje další povinnosti (nařízení 

(ES) č. 1005/2009) s ohledem na prevenci emisí těchto látek ze zařízení, která jsou ještě v 

provozu, a i ze zařízení a výrobků, které mají svou dobu životnosti již za sebou [7]. 

Dalším závažným problémem z hlediska narušování atmosféry je nárůst průměrné 

teploty. Atmosféra tvoří plynný obal Země. Její mocnost je různorodá, záleží na zemské 

šířce. Největší mocnost je na rovníku, zatím co nejmenší je na pólech. Díky atmosféry 

nedochází k extrémním výkyvům teplot mezi dnem a nocí. Ochraňuje život na Zemi před 

dopadem škodlivými složkami sluneční radiace a před dopadem pevných částic z kosmu na 

zemský povrch (při průletu atmosférou tělesa shoří vlivem tření) [8]. Chemickým složením 

atmosféry je dusík (78,08 %), kyslík (20,95 %), argon (0,93 %), oxid uhličitý cca (0,03 %) 

a zbývající 0,01 % patří stopovým prvkům především vzácné plyny (helium, xenon, neon, 

krypton) [3]. 

V současné době dochází ke změně klimatu, mění se charakter srážek, tají ledovce 

a sníh a rostou teploty. Extrémní výkyvy počasí jako povodně, sucha a další, budou vznikat 

stále častěji a intenzivněji, jelikož se předpokládá, že změny klimatu budou pokračovat [9]. 

Teplota evropského kontinentu se během posledního století zvýšila v průměru o 

1,2 °C, z toho během posledních 25 let o 0,45 °C, což jsou hodnoty téměř o polovinu vyšší 

než globální. Zatímco trend nárůstu ve 20. století byl přibližně 0,1 °C/10 let, v posledních 

20 letech se zvýšil na dvojnásobek. Teplota nad pevninou roste rychleji, než nad okolním 

oceánem (viz obrázek č. 1). 

Nejvíce se Evropa jako celek otepluje na jaře a v létě, nejméně pak v podzimních 

měsících. Průměrné počty letních dnů se během posledního století zdvojnásobily, počty 

tropických dnů dokonce ztrojnásobily [10]. 
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Obrázek č. 1: Pozorované změny teplot v Evropě v letech 1970–2006 (EEA 2008). Vlevo roční průměr, 

uprostřed zima, vpravo léto. [10] 

1.1 Stav ovzduší v Evropě 

EU se snaží dosáhnout určité kvality ovzduší, které nebude mít za následky 

nepřijatelné dopady, riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Cíle politik EU jsou 

snížení expozice znečištění ovzduší snížením emisí a stanovení limitů a cílových hodnot 

pro kvalitu ovzduší. 

Evropská agentura pro životní prostředí (dále jen EEA) je program Evropské unie 

imisní datové centrum, které podporuje provádění právních předpisů EU souvisejících s 

emisí a kvalitou ovzduší. EEA také přispívá k hodnocení politik EU znečištění ovzduší a k 

rozvoji dlouhodobých strategií pro zlepšení kvality ovzduší v Evropě.  

EEA práce se zaměřuje na: 

 zpracovat řadu imisních dat, 

 veřejně dostupné dokumentování a hodnocení trendů znečištění ovzduší 

a souvisejících politik a opatření v Evropě [11]. 

Na monitoring kvality ovzduší v Evropě je zaměřen portál The European air quality 

database – Evropská databáze kvality ovzduší (dále jen Air base), který je provozován 

Evropskou unií. Podrobným popisem vývoje kvality ovzduší se budeme věnovat 

v následující kapitole nazvané Měření imisí v ČR a ve světě. 
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1.2 Ochrana ovzduší v ČR  

Od roku 1989 se kvalita ovzduší v ČR výrazně zlepšila, a to díky zákonům, které 

donutily elektrárny a všechny velké zdroje znečištění snížit emise. V posledních letech se 

však tento pozitivní trend zastavil a opět dochází ke zhoršování kvality ovzduší. Na vině 

nejsou jen továrny, ale také samotní občané. Z lokálních topenišť a automobilů vzniká 

největší současný problém; emise prachových částic. Prachové znečištění se netýká pouze 

velkých měst a průmyslových oblastí, ale také malých obcí. 

V malých obcích se právě nejčastěji spaluje nekvalitní uhlí nebo dokonce i odpady. 

Navíc jsou v provozu kotle, staré někdy i několik desítek let, často ve špatném technickém 

stavu. Kromě prachu jsou spalováním nevhodných paliv v zastaralých kotlích do ovzduší 

uvolňovány také další nebezpečné karcinogenní látky, které bývají na jemné prachové 

částice navázány. 

Významným rizikovým faktorem s mnohočetným efektem na lidské zdraví jsou 

pevné částice (PM10, PM2,5). Velikost i složení částic jsou ovlivněny zdrojem, ze kterého 

pochází. Účinek částic závisí na jejich velikosti, tvaru a chemickém složení. Velikost částic 

je rozhodující pro průnik a ukládání v dýchacím traktu. Částice větších velikostí jsou 

zachycovány v horních partiích dýchacího ústrojí, odkud jsou částečně vykašlány a 

částečně spolknuty. Částice PM10 (tzv. torakální, tedy hrudní frakce) se dostávají do 

dolních cest dýchacích. Jemnější částice PM2,5 (tzv. respirabilní frakce) pronikají až do 

plicních sklípků. 

Jemné částice PM2,5 jsou nejvýznamnější z hlediska vlivů na zdraví. Výrazně 

ovlivňují úmrtnost lidí. Vznikají spalováním fosilních paliv, obsahují polycyklické 

aromatické uhlovodíky a kondenzované organické či kovové páry, některé z nich mají 

mutagenní a rakovinotvorný účinek. 

Národní program snižování emisí v ČR byl vypracován Ministerstvem životního 

prostředí. Cílem tohoto programu je snížit rizika pro lidské zdraví, snížit zátěž životního 

prostředí látkami poškozujícími ekosystémy a vegetaci [12]. 
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1.3 Kvalita ovzduší v ČR 

Na území ČR byla v souladu s požadavky legislativy Evropských společenství 

uvedena do pravidelného provozu síť monitoringu kvality ovzduší dne 1. ledna 2005. 

Státní síť je navrhována tak, aby stacionárním měřením bylo zajištěno sledování úrovně 

znečištění ovzduší v aglomeracích a zónách. V oblasti kvality ovzduší je největším 

problémem ČR vysoká úroveň znečištění ovzduší troposférickým ozonem, polétavý prach 

(PM10, PM2,5), benzo(a)pyrenem (dále jen BaP) a oxid uhličitý (dále jen CO2) [13].  

Legislativa navíc určuje limitní hodnoty pro ochranu ekosystémů a vegetace.  

1. Imisní limity pro ochranu lidského zdraví jsou stanoveny pro znečišťující 

látky: oxid dusičitý (dále jen NO2), oxid siřičitý (dále jen SO2), oxid uhelnatý (dále jen 

CO), částice frakce PM10 a PM2,5, benzen (dále jen C6H6), olovo, arsen, kadmium, nikl, 

BaP (indikátor znečištění polycyklickými aromatickými uhlovodíky), troposférický ozon. 

V příloze 1 jsou z výčtu znečišťujících látek vybrané jen ty, které souvisejí se znečištěním 

ovzduší z dopravy, a jejich imisní limity pro ochranu lidského zdraví. 

2. Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace (viz příloha 2) jsou 

stanoveny pro znečišťující látky: SO2, oxidy dusíku (dále jen NOx), troposférický ozon 

[14]. 

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezuje Ministerstvo životního prostředí a 

to jedenkrát ročně. Je to území v rámci aglomerace nebo zóny, na kterém došlo 

k překročení hodnoty imisního limitu u jedné nebo více znečišťujících látek [16].  

Mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší patří například Moravskoslezský kraj, 

Olomoucký, Brněnský a Zlínský kraj (viz obrázek č. 2). K překročení hodnot ročních 

imisních limitů pro PM10 bylo nejvýraznější v Moravskoslezském kraji. K překročení 

hodnot cílových imisních limitů pro ochranu zdraví pro BaP došlo v hlavním městě Praha 

dále i ve Zlínském kraji, Olomouckém a také v Moravskoslezském kraji [17]. 
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Obrázek 2: Vyznačení oblastí s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví se zahrnutím přízemního 

ozonu, 2012 [18] 

1.4 Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji 

Ke zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji napomáhají především 

dokumenty typu Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje 

nebo Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje. Dalšími podpůrnými 

dokumenty na regionální úrovni jsou Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 

2009–2016, Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje, Program 

rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2010-2012, Regionální inovační strategie 

Moravskoslezského kraje 2010-2016, Územní energetická koncepce Moravskoslezského 

kraje, Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského 

kraje. 

Dne 14. srpna 2004 nabylo účinnosti nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2004, 

kterým se vydává Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje. V roce 2010 

došlo k aktualizaci programu na základě stanoviska Ministerstva životního prostředí v 

procesu SEA
3
. Cílem programu je zajistit na celém území Moravskoslezského kraje 

takovou kvalitu ovzduší, která bude splňovat požadavky stanovené zákonem a přispět k 

dodržení závazků, které Česká republika přijala v oblasti omezování emisí znečišťujících 

látek do ovzduší [19]. 

                                                 

3
 SEA (Strategic Environmental Assessment) - posuzování vlivů návrhů na životní prostředí. 
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Doprava je jedním ze zdrojů znečišťování ovzduší. Ke znečištění dochází díky emisím, které 

mohou vznikat:  

 při spalování paliv (do ovzduší se dostávají díky výfukovým plynům) 

 při provozu vozidel (obrus pneumatik, obrus brzdového obložení, opotřebení 

jednotlivých součástek) 

 při abrazi povrchu vozovky 

 korozí doprovodného zařízení komunikací (koše, dopravní značení,…) 

 při manipulaci s pohonnými hmotami (skladování, tankování) 

 při údržbě vozidel 

 při haváriích – jednorázový velký únik emisí [20]. 

Znečištění ovzduší vlivem dopravy je jedním z problémů řešených v rámci „Studie 

o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí v České republice za rok 2011“. Podíl 

dopravy na celkovém znečištění ovzduší ČR vybranými znečišťujícími látkami v letech 

1993 – 2010 je znázorněn v tabulce 1, ve které jsou zvýrazněny znečišťující látky, kterými 

se v mé práci zabývám. 

Druh 

polutantu 

Rok  

1993 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

CO2 6,35 8,07 10,07 11,49 12,75 13,29 14,31 14,42 15,17 15,82 16,49 15,11 

CO 27,51 34,87 43,49 46,81 44,87 41,41 46,68 43,22 40,14 43,12 41,8 36,79 

NOx 19,34 28,91 30,92 29,55 30,52 29,69 34,63 33,88 32,58 34,79 33,63 31,21 

N2O 4,11 4,76 6,2 6,3 7,97 8,09 8,95 9,27 9,64 9,37 9,8 9,54 

CH4 0,26 0,32 0,37 0,35 0,37 0,37 0,36 0,34 0,35 0,34 0,33 0,29 

VOC 17,4 23,87 25,46 25,03 25,2 23,92 26,22 23,06 22,03 20,98 20,56 18,46 

SO2 0,2 0,31 0,68 0,88 1,05 1,17 0,28 0,59 0,3 0,38 0,37 0,36 

PM 0,62 1,77 9,21 9,42 7,57 7,83 10,32 9,3 9,62 9,91 10,24 8,76 

Pb  81,32 78,35 72,66 12,22 8,92 4,59 2,21 2,39 2,4 2,44 2,48 3,44 

Tabulka 1: Podíl dopravy na celkovém znečištění ovzduší ČR[21] 

Z uvedené tabulky je zřejmé, že doprava nejméně ovlivňuje znečištění emisemi SO2 

(k roku 2010 0,36%) a naopak nejvíce ovlivňuje znečištění emisemi CO (k roku 2010 

36,79%).  
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Porovnání vlivu jednotlivých druhů dopravy na znečištění ovzduší je uvedeno pro 

emise CO v grafu 1, emise NOx v grafu 2, emise SO2 v grafu 3 a emise PM v grafu 4. 

Graf 1: Produkce emisí CO podle druhů dopravy [21] 

Největším producentem emisí CO je osobní automobilová doprava (viz graf 1). 

Avšak od roku 1996 produkce emisí touto dopravou klesá. Pokles emisí je ovlivněn 

druhem motoru, efektivitou spalování a zkvalitnění paliva. 

Graf  2: Produkce emisí NOx podle druhů dopravy [21] 
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Dle grafu 2 je největším producentem emisí NOx osobní automobilová doprava do 

roku 1997. Ve stejném roce se začala podílet stejnou měrou i silniční nákladní doprava, 

která se od roku 2000 stala hlavním producentem. 

Graf 3: Produkce emisí SO2 podle druhů dopravy [21] 

 

Z grafu 3 můžeme vyčíst, že od roku 1993 do 2011 je největším producentem emisí 

SO2 osobní automobilová doprava. Emise SO2 závisí na obsahu síry v palivu a proto 

hlavním zdrojem jsou dieselové automobily. 

Z následujícího grafu 4 vyplývá, že největším producentem emisí PM je silniční 

nákladní doprava. Nákladní vozidla mají většinou vznětové motory neboli dieselové 

motory. Tento typ motoru produkuje emise CO, NOx, SO2, ale nejvíce PM. 
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Graf 4: Produkce emisí PM podle druhů dopravy [21] 

 

Při porovnání všech výše uvedených grafů, je patrné, že největší vliv na znečištění 

ovzduší ČR má silniční nákladní doprava a osobní automobilová doprava. 

1.5 Kvalita ovzduší v Ostravě 

Největším problémem životního prostředí v Ostravě je špatná kvalita ovzduší. 

Znečištění ovzduší na Ostravsku je ovlivňováno řadou faktorů: 

 Lokální topeniště – domácnosti spalují nevhodné materiály v kotlích na tuhá paliva; 

 Znečištění z Polska – spalování nevhodné materiály v kotlích na tuhá paliva, 

průmyslové komplexy; 

 Doprava – zdrojem znečištění jsou zplodiny z motorového pohonu vozů, vlastním 

provozem na silnicích; 

 Průmysl – zdrojem znečištění jsou spalovací a výrobní procesy v průmyslových 

podnicích (hutě, elektrárny) [22]. 
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Zóna/aglomerace Ostrava / Karviná / Frýdek–Místek 

Kraj Moravskoslezský kraj 

Obce s rozšířenou působností Ostrava [% plochy územního celku] 

PM 10 

roční průměr 

> 40 µg.m-3 
53,7 

36. max 24h průměr 

> 50 µg.m-3 
100,0 

NO2 
roční průměr 

> 40 µg.m-3 
- 

Benzen 
roční průměr 

> 5 µg.m-3 
1,2 

PM2,5 
roční průměr 

> 25 µg.m-3 
100,0 

Souhrn překročení LV 

bod 1 přílohy č. 1 zákona č, 201/2012 Sb, 
100,0 

Benzo(a)pyren 
roční průměr    

> 1 ng.m-3 
100,0 

Souhrn překročení LV 

bod 3 přílohy č. 1 zákona č, 201/2012 Sb, 
100,0 

Celkový souhrn překročení 100,0 

Tabulka 2: Překročení imisního limitu (LV) v rámci zón/aglomerací, krajů a obcí s rozšířenou působností 

České republiky (bez přízemního ozonu), % plochy územního celku, 2012 [23]. 

Vedení města chce přispět k nápravě situace, ale také ovlivnit instituce, které by 

mohly zamezit překračujícím limitům polétavého prachu (PM10) a dalších škodlivin na něj 

navázáných, a to i přes své legislativou omezené možnosti. Primární odpovědnost nese 

Vláda České republiky, což dokládá usnesení Vlády České republiky ze dne 9. dubna 

2010, v němž je vybraným ministrům uloženo zajistit plnění opatření, uvedených ve 
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zprávě. Město zpracovalo Návrh konkrétních opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území 

města Ostravy, který byl předložen Ministerstvu životního prostředí. Město Ostrava i 

nadále pracuje na dalších návrzích ke zlepšení ovzduší [24]. 

Program „Konkrétní opatření k zlepšení kvality ovzduší na území Statutárního 

města„ je rozdělen do jednotlivých kapitol, ve kterých je hodnocení součastného stavu 

ovzduší, návrhy konkrétních opatření, které by měly snížit znečišťování ovzduší v Ostravě. 

Zmíněnými kapitolami jsou Lokální topeniště a Velké zdroje znečištění ovzduší, Dopravní 

infrastruktura a Zeleň jako opatření pro zlepšení kvality ovzduší na území města [25]. 

Odborníci zdravotního ústavu v Ostravě zpracovali Analýzu závislosti 

meteorologických veličin a kvality ovzduší. V analýze byly hodnoceny naměřená data o 

kvalitě ovzduší za posledních 6 let. Analyzována byla data z celkem šesti monitorovacích 

stanic, provozovaných Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě (dále jen ZÚ Ostrava) a 

Českým hydrometeorologickým ústavem (dále jen ČHMÚ), za období let 2006 – 2011 

[24]. 

Monitorovacími stanicemi byly: 

 Statice Fifejdy – ČHMÚ 

 Stanice Zábřeh – ČHMÚ 

 Stanice Přívoz – ČHMÚ  

 Stanice Přívoz - ZÚ Ostrava 

 Stanice Radvanice – ZÚ Ostrava 

 Stanice Mariánské hory – ZÚ Ostrava [26]. 

Cílem analýzy bylo stanovit možný původ prašného aerosolu, sledovat jeho pohyb 

a současně zhodnotit vliv meteorologických podmínek na kvalitu ovzduší v Ostravě [24]. 

Data byla rozdělena na kalendářní roky a každý rok na tři období. Tři hodnocená 

období: 1) netopné – květen až červen, 2) přechodné – březen, duben, září a říjen, 3) topné 

– leden, únor, listopad a prosinec [26]. 

V netopném období bylo zjištěno, že průměry na měřících stanicích nejsou zásadně 

rozdílné. Z toho vyplývá, že hodinové koncentrace PM10 jsou na území Ostravy přibližně 

stejné, jen na stanici Radvanice jsou v odpoledních hodinách mírně vyšší koncentrace.  
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V přechodném období se na všech stanicích naměřené koncentrace zvyšují a to o 10 až 20 

µg/m
3
. Rozdíl mezi ranním a večerním maximem se zvyšuje koncentrace a v odpoledních 

hodinách dochází k poklesu hodnot. Nejvyšší hodnoty jsou na stanicích Radvanice a 

Přívoz. V topném období na všech stanicích měřené koncentrace narůstají o dalších 20 

µg/m
3
. Tím dochází k větším rozdílům u jednotlivých stanic, nejvyšší hodnoty jsou na 

stanicích Radvanice a Přívoz [27]. 

Ostrava také pořádá ozdravné pobyty pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Pro 

tyto děti byl 26. května 2010 zřízen fond, který je určený k hrazení ozdravných pobytů. Do 

tohoto fondu přispívá město Ostrava, ale i velcí znečišťovatelé ovzduší z oblasti. 

Zastupitelé dne 30. března 2011 rozhodli o prodloužení minimální doby ozdravného 

pobytu na 14 dnů a o zvýšení částky na jedno dítě o 2 000 Kč, tedy z 2 500 Kč na 4 500 

Kč. Další změna, která proběhla v září 2011, umožnila žákům starším 15 let účastnit se 

rekreace na čistém vzduchu. Ve školním roce 2010/2011 využilo fond celkem 15 

ostravských základních i mateřských škol.  

Město od roku 2007 pořádá každoročně konferenci o kvalitě ovzduší v Ostravě, na 

které se setkává vedení města Ostravy s odborníky z Moravskoslezského kraje, z odboru 

ochrany ovzduší Ministerstva pro životní prostředí ČR, České inspekce životního prostředí, 

Krajské hygienické stanice a dalších institucí. Hovoří spolu o dlouhodobých problémech, 

týkajících se zejména špatné kvality ovzduší na Ostravsku. Ze strany města i kraje zde už 

řadu let zaznívají apely k ministerstvům životního prostředí, průmyslu a obchodu i dopravy 

[24].  

Město Ostrava podniká mnoho aktivit pro zlepšení stavu životního prostředí. 

Pořádá odborné konference, které mají za cíl navrhovat řešení konkrétních problémů, 

způsobených znečištěním prostředí. Dále město vytvořilo skupinu zástupců města, kraje, 

odborníků a hlavně zástupců největších znečišťovatelů ovzduší s cílem společně navrhnout 

a realizovat Integrovaný projekt zlepšení kvality ovzduší ve městě a regionu. K dalším 

aktivitám města patří: Nadlimitní čištění silnic, Krátkodobý program pro zlepšení kvality 

ovzduší, Zpracování analýz příčin znečišťování ovzduší, Řešení starých ekologických 

zátěží [28]. 

Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší se skládá z několika kapitol. 

Zaměřím se na kapitolu týkající se dopravy, jelikož má práce se zabývá dopravou. 
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Zákonná povinnost dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích, ukládá správcům komunikací čištění pouze v těchto případech:  

a) před zahájením prací na souvislé údržbě nebo na opravě, 

b) od 30. listopadu odstranění spadaného listí a zajištění funkčnosti odvodnění, 

c) okamžitě jakmile dojde ke znečištění silnice (po haváriích, poruchách vozidel atd.), 

pokud je důsledkem snížení protismykových vlastností obrusné vrstvy vozovky 

(rozlitý olej, pohonné hmoty), nebo vznik nebezpečí ekologických škod (pokud 

znečištění neodstranil ihned ten, kdo je k tomu povinen podle § 28 odst. 1 zákona), 

d) v zimním období odstraňování přebytečného zdrsňovacího materiálu, 

e) po skončení zimního období na dálnicích, silnicích I. třídy a místních komunikacích 

I. třídy do 30. dubna, na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích II. a III. 

třídy do 31. května [29]. 

Ostravsko je zatíženo vysokým spadem prachu, proto je čištění komunikací nedostačující 

dle zákonných povinností. Od roku 2008 město přistoupilo k nadlimitnímu čištění 

komunikací [29]. Více o nadlimitním čištění komunikací je uvedeno v následujícím 

odstavci. 

Nadlimitní čištění ostravských silnic 

„Zaměstnanci Ostravských komunikací zbavují od štěrku, prachu a jiných nečistot 

silnice všech tříd vlastněných nejen městem, ale také státem a Moravskoslezským krajem. 

Silnice na území města Ostravy projdou očistou v závislosti na prachové mapě.“ uvedl 

náměstek primátora pro dopravu Tomáš Sucharda. Nadlimitní čištění krajských silnic na 

území Ostravy v roce 2014 bude možné provést díky příspěvku Moravskoslezského kraje. 

Pro silnice I. tříd kraj vyčlenil 200 tis. Kč, pro vozovky II. a III. tříd 2 850 tis. Kč. Toto 

čištění se tak uskuteční ve čtyřech cyklech. Ve vyhlášce č. 104/1997 Sb. jsou dány termíny 

na čištění komunikací po zimě. U dálnic, silnic I. třídy a místních komunikací I. třídy 

nejpozději do 30. dubna. U silnic II. a III. tříd a na místních komunikacích II. a III. tříd 

nejpozději do 31. května. Podle klasifikace komunikací v Ostravě zajišťuje úklid 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa silnic Moravskoslezského kraje a Ostravské 

komunikace, v obvodech případně i jiné firmy [30]. 
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2 LEGISLATIVA V OBLASTI MĚŘENÍ IMISÍ 

V této kapitole se budeme nejprve věnovat obecně legislativě, která se týká ochrany 

ovzduší. Začneme výčtem legislativy v rámci EU. 

Řada povinností v oblasti ochrany ovzduší má svůj základ v předpisech Evropské 

unie. Jedním z nejdůležitějších je rámcová směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší 

a čistším ovzduší pro Evropu.  

Z hlediska ochrany ozonové vrstvy Země jsou zásadními nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2010 o látkách, které poškozují 

ozonovou vrstvu, v platném znění, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech [8]. 

 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004 o 

obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve 

vnějším ovzduší. 

 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2001/81/ES ze dne 23. října 2001 o 

národních emisních stropech pro některé znečišťující látky. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o 

spalování odpadů. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o 

omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích 

zařízení. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES ze dne 21. dubna 2004 o 

omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání 

organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy 

nátěru vozidel a o změně směrnice 1999/13/ES. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, 

kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty 

a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí 

skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva 

používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS. 
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 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o 

průmyslových emisích (integrované prevenci a omezení znečištění) [31].  

Evropská legislativa se snaží reagovat na nové poznatky o zdrojích a významu 

různých antropogenních vlivů v atmosféře vytvářením pravidel a omezení pro jednotlivé 

škodliviny. Protože znečištěné ovzduší nezná hranice, je nutno prosazovat legislativní 

opatření zároveň pro celý region. Kromě této bezprostřední péče o zdraví obyvatel se 

evropské země zapojují do celosvětových aktivit směřujících k odvrácení negativních 

globálních důsledků lidské činnosti: skleníkového efektu způsobujícího změny klimatu a 

neméně závažného ohrožení ozonové vrstvy s následným růstem expozice všech živých 

organismů škodlivému UV-B záření. 

Základním současným dokumentem je Rámcová směrnice 96/62/ES o posuzování a 

řízení kvality vnějšího ovzduší (Council Directive 96/62/EC), na tuto směrnici navazují 

další směrnice pro vybrané škodliviny, kterým se má věnovat mimořádná pozornost, jako 

např. SO2, NOx, prachové částice, olovo, benzen, CO, troposférický ozon [32]. 

2.1 Legislativa v České republice 

Základním právním předpisem v oblasti ochrany ovzduší je zákon č. 201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší a zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o 

fluorovaných skleníkových plynech.  

 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, stanoví zejména práva a povinnosti 

provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, nástroje ke snižování množství látek, 

které znečišťují ovzduší, působnost správních orgánů a opatření k nápravě a sankce. 

 Zákon č. 73/2012 Sb., upravuje práva a povinnosti osob a působnost správních 

úřadů při ochraně ozonové vrstvy Země a klimatického systému Země před 

nepříznivými účinky regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů. 

Prováděcím právním předpisem k zákonu č. 73/2012 Sb. je vyhláška č. 257/2012 

Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných 

skleníkových plynů [33]. 
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 Vyhláška Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP) č. 312/2012 Sb., o 

stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní 

plavidla z hlediska ochrany ovzduší  

 Vyhláška MŽP č. 330/2012 Sb z 8. 10. 2012 o způsobu posuzování a vyhodnocení 

úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při 

smogových situacích (imisní vyhláška)  

 Vyhláška MŽP č. 415/2012 Sb. z 30. 11. 2012 - o přípustné úrovni znečišťování a 

jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně 

ovzduší (emisní vyhláška) [34]. 

Nyní se budeme detailněji zabývat oblastmi souvisejícími s kvalitou ovzduší. 

Zákon definuje také imisní limity a nízkoemisní zóny. 

Imisní limity jsou nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin ve znečištěném 

ovzduší, které dýcháme. Byly navrženy na základě epidemiologických dat a jsou podle 

potřeby novelizovány, příslušné zákony a směrnice se mění. Koordinací výzkumu a 

navazujících legislativních opatření se zabývá Evropská komise v rámci programu Čistý 

vzduch pro Evropu – Clean Air for Europe (dále jen CAFE), který byl zahájen v roce 2001. 

Podklady jsou vypracovávány například v rámci World Health Organisation - Světové 

zdravotnické organizace (dále jen WHO). Souhrnný přehled zdravotních aspektů znečištění 

ovzduší byl zpracován pro program CAFE v roce 2004. 

V mezinárodním měřítku také brání znečišťování celého regionu Konvence o 

dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (the Convention on Long range 

Transboundary Air Pollution) z roku 1979, s řadou navazujících směrnic a zákonů.  

ČR se signatářem od roku 1985. Pro tuto konvenci funguje při Evropské 

ekonomické komisi Organizace spojených národů (dále jen OSN) programem European 

Monitoring and Evaluation Programme (dále jen EMEP), zajišťující podklady pro 

hodnocení a přípravu inovací. Hlavními sledovanými problémy jsou v současné době 

acidifikace, eutrofizace, přízemní ozon, těžké kovy, persistentní organické sloučeniny a 

atmosférické (prachové částice) [31]. 
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V ČR platí od 1. 9. 2012 nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., který 

vychází s příslušných předpisů Evropské unie. Tento zákon nahrazuje původní zákon o 

ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb.  

V oblastech, kde dochází k překračování imisních limitů, který ukládá zákon 

povinnost zpracovat program zlepšování kvality ovzduší. Ten by měl pomoci tomu, aby v 

následném období došlo ke snížení koncentrací znečišťujících látek. 

Nyní se budeme zabývat dalším pojmem, který se nazývá nízkoemisní zóny. 

Při překročení některého z imisních limitů, může obec na svém území vyhláškou 

stanovit zónu s omezením provozu motorových vozidel. Obec ve vyhlášce vymezí území 

nízkoemisní zóny a emisní kategorie vozidel, které mají dovolen vjezd do této zóny. 

Vyhláškou dále může například stanovit, že omezení vjezdu se netýká osob s trvalým 

pobytem na území. 

Platnost vyhlášky o stanovení nízkoemisní zóny lze stanovit nejdříve 12 měsíců ode 

dne jejího vyhlášení. Začátek a konec nízkoemisní zóny je označen svislou dopravní 

značkou, která kromě příslušného omezení vymezí vozidla s emisními kategoriemi, kterým 

je vjezd do nízkoemisní zóny dovolen [31]. 

Nařízení vlády zavádí: čtyři emisní kategorie pro vozy s naftovými motory, dvě kategorie 

pro vozy s benzinovými motory, tři kategorie pro motocykly, elektromobily či vozidla s 

palivovými články jsou automaticky zařazeny do nejvyšší emisní kategorie. 

Jednotlivé kategorie budou od sebe odlišeny barevnou plaketou, která musí být 

umístěna na vozidle [35]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Označení vjezdu [36] 
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Zákon upravuje vyhlašování smogových situací. „Smogová situace je stav 

mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem 

dusičitým, částicemi PM10 nebo troposférickým ozonem překročí některou z prahových 

hodnot daných zákonem.“ Smogovou situaci vyhlašuje ministerstvo životního prostředí. 

Smogová situace se nevyhlašuje zpravidla pro celé území ČR, ale pro územní celky 

– kraj, popřípadě část kraje. Pro účely smogových situací zavádí zákon tzv. zvláštní imisní 

limity pro SO2, NO2, ozon, poměrně komplikovaná situace pro prašné částice – zde 

dochází k posuzování trendů i doba trvání zvýšených hodnot. Jednou možností, jak 

dosáhnout zlepšení kvality ovzduší během smogových situací je uložení zvláštních 

podmínek provozu pro významné stacionární zdroje. Jednotlivé obce také mohou vydat 

tzv. regulační řád opatření na omezení provozu vozidel v obci [31]. 

Měření imisí se je ošetřeno celou řadou norem. Mezi tyto normy například patří: 

8357 – Metody a přístroje pro měření plynných imisí 

číslo názvosloví účinnost 

(835707) ČSN 83 5707 Ochrana ovzduší. Měření a hodnocení znečištění ovzduší automobilovou 

dopravou 

03/1988 

8355 – Měření imisí 

číslo název účinnost 

(835550) ČSN EN ISO 14956 Kvalita ovzduší - Posouzení vhodnosti měřicí metody porovnáním s 

požadovanou nejistotou měření 

06/2003 

8356 – Metody a přístroje pro měření tuhých imisí a spadu 

číslo název účinnost 

(835612) ČSN EN 12341 Kvalita ovzduší - Stanovení frakce PM10 aerosolových částic - Referenční 

metoda a postup při terénní zkoušce ověření požadované těsnosti shody 

mezi výsledky hodnocené a referenční metody 

05/2000 

(835613) ČSN EN 14907 Kvalita ovzduší - Normovaná gravimetrická metoda stanovení frakce 

PM2,5 aerosolových částic 

04/2006 

(835621) ČSN EN 14902 Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení Pb, Cd, As a Ni ve frakci 

PM10 aerosolových částic 

03/2006 

http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/ochrana-zivotniho-prostredi%2C-pracovni-a-osobni-ochrana%2C-bezpecnost-strojnich-zarizeni-a-ergonomie-83/metody-a-pristroje-pro-mereni-plynnych-imisi-8357/(835707)-CSN-83-5707-31832.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/ochrana-zivotniho-prostredi%2C-pracovni-a-osobni-ochrana%2C-bezpecnost-strojnich-zarizeni-a-ergonomie-83/mereni-imisi-8355/(835550)-CSN-EN-ISO-14956-67037.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/ochrana-zivotniho-prostredi%2C-pracovni-a-osobni-ochrana%2C-bezpecnost-strojnich-zarizeni-a-ergonomie-83/metody-a-pristroje-pro-mereni-tuhych-imisi-a-spadu-8356/(835612)-CSN-EN-12341-58417.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/ochrana-zivotniho-prostredi%2C-pracovni-a-osobni-ochrana%2C-bezpecnost-strojnich-zarizeni-a-ergonomie-83/metody-a-pristroje-pro-mereni-tuhych-imisi-a-spadu-8356/(835613)-CSN-EN-14907-75336.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/ochrana-zivotniho-prostredi%2C-pracovni-a-osobni-ochrana%2C-bezpecnost-strojnich-zarizeni-a-ergonomie-83/metody-a-pristroje-pro-mereni-tuhych-imisi-a-spadu-8356/(835621)-CSN-EN-14902-75294.html
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(835630) ČSN EN 15841 Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení arsenu, 

kadmia, olova a niklu v atmosférické depozici 

06/2010 

8357 – Metody a přístroje pro měření plynných imisí 

číslo název účinnost 

(835712) ČSN ISO 4221 Kvalita ovzduší. Stanovení hmotnostní koncentrace oxidu siřičitého ve 

venkovním ovzduší. Thorinová spektrofotometrická metoda 

04/1994 

(835721) ČSN EN 14211 Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu dusičitého a oxidu 

dusnatého na principu chemiluminiscence 

12/2005 

(835723) ČSN EN 14625 Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu siřičitého na principu 

ultrafialové fluorescence 

12/2005 

(835724) ČSN EN 14626 Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu uhelnatého na 

principu nedisperzní infračervené spektroskopie 

12/2005 

(835730) ČSN EN 15852 Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení celkové 

plynné rtuti 

03/2011 

(835731) ČSN EN 15853 Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení depozice 

rtuti 

03/2011 

(835771) ČSN EN 13528-1 Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - 

Požadavky a metody zkoušení - Část 1: Obecné požadavky 

06/2003 

(835771) ČSN EN 13528-2 Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - 

Požadavky a metody zkoušení - Část 2: Zvláštní požadavky a metody 

zkoušení 

06/2003 

(835771) ČSN EN 13528-3 Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - 

Požadavky a zkušební metody - Část 3: Pokyn pro výběr, použití a údržbu 

05/2005 

(835772) ČSN EN 14662-1 Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 1: Odběr 

vzorku prosáváním sorpční trubicí s následnou tepelnou desorpcí a analýzou 

plynovou chromatografií 

02/2006 

(835772) ČSN EN 14662-3 Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 3: 

Automatizovaný odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí a analýza 

plynovou chromatografií 

02/2006 

Tabulka 3: Normy vztahující se k měření imisí z dopravy [37] 

http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/ochrana-zivotniho-prostredi%2C-pracovni-a-osobni-ochrana%2C-bezpecnost-strojnich-zarizeni-a-ergonomie-83/metody-a-pristroje-pro-mereni-tuhych-imisi-a-spadu-8356/(835630)-CSN-EN-15841-86022.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/ochrana-zivotniho-prostredi%2C-pracovni-a-osobni-ochrana%2C-bezpecnost-strojnich-zarizeni-a-ergonomie-83/metody-a-pristroje-pro-mereni-plynnych-imisi-8357/(835712)-CSN-ISO-4221-15818.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/ochrana-zivotniho-prostredi%2C-pracovni-a-osobni-ochrana%2C-bezpecnost-strojnich-zarizeni-a-ergonomie-83/metody-a-pristroje-pro-mereni-plynnych-imisi-8357/(835721)-CSN-EN-14211-74371.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/ochrana-zivotniho-prostredi%2C-pracovni-a-osobni-ochrana%2C-bezpecnost-strojnich-zarizeni-a-ergonomie-83/metody-a-pristroje-pro-mereni-plynnych-imisi-8357/(835723)-CSN-EN-14625-74369.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/ochrana-zivotniho-prostredi%2C-pracovni-a-osobni-ochrana%2C-bezpecnost-strojnich-zarizeni-a-ergonomie-83/metody-a-pristroje-pro-mereni-plynnych-imisi-8357/(835724)-CSN-EN-14626-74368.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/ochrana-zivotniho-prostredi%2C-pracovni-a-osobni-ochrana%2C-bezpecnost-strojnich-zarizeni-a-ergonomie-83/metody-a-pristroje-pro-mereni-plynnych-imisi-8357/(835730)-CSN-EN-15852-87620.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/ochrana-zivotniho-prostredi%2C-pracovni-a-osobni-ochrana%2C-bezpecnost-strojnich-zarizeni-a-ergonomie-83/metody-a-pristroje-pro-mereni-plynnych-imisi-8357/(835731)-CSN-EN-15853-87621.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/ochrana-zivotniho-prostredi%2C-pracovni-a-osobni-ochrana%2C-bezpecnost-strojnich-zarizeni-a-ergonomie-83/metody-a-pristroje-pro-mereni-plynnych-imisi-8357/(835771)-CSN-EN-13528-1-67035.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/ochrana-zivotniho-prostredi%2C-pracovni-a-osobni-ochrana%2C-bezpecnost-strojnich-zarizeni-a-ergonomie-83/metody-a-pristroje-pro-mereni-plynnych-imisi-8357/(835771)-CSN-EN-13528-2-67036.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/ochrana-zivotniho-prostredi%2C-pracovni-a-osobni-ochrana%2C-bezpecnost-strojnich-zarizeni-a-ergonomie-83/metody-a-pristroje-pro-mereni-plynnych-imisi-8357/(835771)-CSN-EN-13528-3-69961.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/ochrana-zivotniho-prostredi%2C-pracovni-a-osobni-ochrana%2C-bezpecnost-strojnich-zarizeni-a-ergonomie-83/metody-a-pristroje-pro-mereni-plynnych-imisi-8357/(835772)-CSN-EN-14662-1-74910.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/ochrana-zivotniho-prostredi%2C-pracovni-a-osobni-ochrana%2C-bezpecnost-strojnich-zarizeni-a-ergonomie-83/metody-a-pristroje-pro-mereni-plynnych-imisi-8357/(835772)-CSN-EN-14662-3-74918.html
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3 MĚŘENÍ IMISÍ V ČR A VE SVĚTĚ 

AirBase je evropská databáze kvality ovzduší, která je udržována podle EEA. 

Obsahuje monitoring ovzduší a informací předložených zúčastněnými zeměmi v celé 

Evropě. Databáze se skládá z víceleté časové řady kvality ovzduší naměřených dat a 

statistiky pro řadu látek znečišťujících ovzduší. Obsahuje také informace o monitorovacích 

sítích, jejich stanicích a jejich měřeních. Databáze pokrývá geograficky všechny členské 

státy EU, členské země EEA. Členské státy EU jsou vázány na základě rozhodnutí 

97/101/ES, aby se zapojily do vzájemné výměny informací (EoI) o kvalitě vnějšího 

ovzduší. EEA je evropský orgán, který produkuje hodnocení kvality ovzduší, které 

pokrývají celou Evropu [38]. 

3.1 AirBase – charakteristika jednotlivých látek 

Mezi látky, které jsou měřeny ve světě, patří NO2,PM10 a PM2,5, CO, C6H6 a SO2. 

V následujících odstavcích se zmíním o několika z nich, jaké jsou jejich limitní hodnoty 

v EU, jejich průměrné hodnoty a procenta jednotlivých stanic, na kterých byly tyto 

hodnoty naměřeny. 

Oxid dusičitý (NO2) 

V roce 2009 byla roční limitní hodnota pro ochranu zdraví NO2 40 μg/m3. Limitní 

hodnota byla překročena skoro ve všech evropských státech a to převážně u dopravních 

stanic, jak můžeme vidět v grafu 5. Nárůst emisí NO2 je připisován především rostoucímu 

počtu vozidel se vznětovým motorem [39]. V dopravě NO2 vzniká při oxidaci vzdušného 

dusíku kyslíkem za vysokých teplot při spalování směsi paliva a vzduchu [40]. 

Suspendované částice (PM)  

V Evropě převažují stanice k měření koncentrací PM10, stanic k měření hodnot 

PM2,5 je méně, ale jejich počet narůstá. Roční limitní hodnoty v Evropě pro ochranu 

zdraví PM10 je 40 μg/m3 a pro PM2,5 je 25 μg/m3. Pro PM10 je udáván denní limit 50 

μg/m3, který nesmí být překročen po více než 35 dní za rok. Tento limit byl překročen na 

dopravních stanicích a to na více než 32% (viz. graf 6). Pro PM2,5 došlo k překročení limitu 

u 8 % na dopravních stanicích (viz. graf 7) [39]. 
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Graf 5: Průměrné hodnoty NO2 a procenta jednotlivých stanic, na kterých byly tyto hodnoty naměřeny v roce 

2009 [39] 

Graf 6: Průměrné hodnoty PM10 a procenta jednotlivých stanic, na kterých byly tyto hodnoty naměřeny v 

roce 2009 [39] 

Graf 7: Průměrné hodnoty PM2,5 a procenta jednotlivých stanic, na kterých byly tyto hodnoty naměřeny v 

roce 2009 [39] 
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Oxid uhelnatý (CO)  

Roční limitní hodnota CO na ochranu lidského zdraví je stanovena v EU na 10 

mg/m3 (8- hodinová průměrná hodnota, která nesmí být překročena). Největším zdrojem 

emisí je doprava (viz. graf 8). CO v dopravě vzniká v prostoru vytížených křižovatek, 

jelikož zde dochází k přerušované jízdě [40]. 

U znečištění emisemi CO v období 1999 – 2009 je pozorován pokles jako i u emisí 

SO2 [39]. 

Graf 8: Průměrné hodnoty CO a procenta jednotlivých stanic, na kterých byly tyto hodnoty naměřeny v roce 

2009 [39] 

 

Benzen (C6H6) 

K překročení roční limitní koncentrace C6H6 (5 μg/m3) došlo v roce 2009 na 6 

měřících stanicích a to na městských a dopravních stanicích [39]. V dopravě vzniká 

nedokonalým spalováním a vypařováním při manipulaci s palivem [40]. 

V období 1999 – 2009 došlo u dopravních stanic ke snížení ročních průměrných 

emisí, ale stálé mají největší podíl na znečištění emisemi C6H6 (viz. graf 9) [39]. 

Oxid siřičitý (SO2) 

V období 1999 – 2009 došlo ke snížení emisí SO2 na všech typech stanic o více než 50 % 

(viz. graf 10) [39]. Nejvyšší podíl na znečištění emisemi SO2 má doprava. SO2 v dopravě 

vzniká spalováním paliv obsahujících síru [40]. 
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Graf 9: Průměrné hodnoty benzenu a procenta jednotlivých stanic, na kterých byly tyto hodnoty naměřeny v 

roce 2009 [39] 

 

Graf 10: Průměrné hodnoty SO2 naměřené na různých typech stanic v období 1999 – 2009[39] 

3.2 Měření imisí v ČR 

Monitoring životního prostředí provádí třeba Zdravotní ústavy, které jsou již 

v 5 krajích a 20 městech ČR. ZÚ Ostrava provádí monitoring na 7 stanicích, a to například 

na stanici Ostrava – Radvanice, Ostrava – Mariánské Hory, Ostrava – Dubina, kde měří 

PM10, teplotu vzduchu a rychlost větru. Dále monitoring provádí ČHMÚ a některé velké 

společnosti jako ČEZ a. s. nebo ArcelorMittal [41]. 

Výsledky z měření imisí stanic jsou průběžně v měsíčních intervalech předávány do 

celostátního Informačního systému kvality ovzduší (spravuje ČHMÚ) a dále využívány 

v rámci společnosti k hodnocení svého vlivu na znečištění ovzduší v oblasti svého 

působení [42]. 
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Obrázek č. 4: Staniční sítě sledování kvality venkovského ovzduší 2011 [43] 

Nyní si rozdělíme stanice imisního monitoringu. Rozdělení stanic vychází z 

Rozhodnutí Rady 97/101/EC o výměně informací (EoI) a kritérií pro Evropskou síť kvality 

ovzduší EuroAirnet. 

> Dopravní stanice, která je přímo ovlivněná dopravou. Je umístěná do 50 m od 

komunikace s velkou intenzitou dopravy. Stanice by měla v co nejdelší délce reprezentovat 

linii. Reprezentativnost se určuje pomocí délky komunikace (centrum města více než 

100m, předměstí více než 1000m). 

> Průmyslová stanice je přímo ovlivněná průmyslem, proto je umístěná v areálu továrny 

nebo v místě předpokládaného zásahu vlečkou ze zdrojů zpravidla v převládajícím směru 

větru. Poloměr reprezentativnosti stanice je v hodnotách 10-100m. 

> Pozaďová stanice, která je v nezatížených lokalitách, měřící pozadí regionů, měst a 

průmyslových oblastí. Stanice není ovlivněna žádným zdrojem. Poloměr reprezentativnosti 

stanice záleží na typu oblasti: 1) stanice městských a předměstských je 1-1,5km, 2) stanice 

venkovské 5-60km (v ČR většinou 10-20km) [44]. 

Zmiňovaným dopravním stanicím imisního monitoringu se budeme více věnovat 

v následující kapitole. 
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4 METODY MĚŘENÍ IMISÍ Z DOPRAVY V ČR 

Dopravní stanice ČHMÚ označené jako hot – spot jsou čtyři v provozu: Praha 2 – 

Legerova, Ústí n. L. – Všebořická, Ostrava – Českobratrská a od 1. 1. 2008 Brno – Úvoz. 

Tato měřící místa jsou orientována výhradně na dopravu a z toho vyplývá jejich imisní 

zatížení. Umístění stanic musí splňovat kritéria dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb. Nařízení 

vlády o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší [44]. 

Na všech výše uvedených dopravních stanic se měří NO2 pomocí metody 

chemiluminiscence. Metody je založena na vybuzení molekul dusíku ozónem. Při 

přechodu molekul z vybuzeného do základního energetického stavu dochází k uvolnění 

záření ve formě chemiluminiscence, které je zjištěno citlivým detektorem tzv. 

fotonásobičem [45]. 

Dále CO se měří pomocí metody IR-korel. absorpční spektrometrie, která je také u 

všech shodná. Záření z infračerveného zdroje prochází dvěma paralelními kyvetami, jedna 

obsahuje referenční atmosféru a druhou prochází analyzovaný vzorek venkovního ovzduší. 

Detekovaný rozdíl intenzit záření je úměrný koncentraci oxidu uhelnatého. [45]. 

Měření C6H6 se provádí pomocí plynová chromatografie s fotoionizační detekcí, 

tato metoda se používá na stanicích Praha 2 – Legerova, Ústí n. L. – Všebořická, Ostrava – 

Českobratrská, zatímco na dopravní stanici Brno – Úvoz se využívá metody pasivního 

dosimetru. Základním principem této metody je rozdělování směsi na mobilní a stacionární 

fázi. Mobilní fázi je kapalina nebo plyn a stacionární fází může být pevná látka nebo film 

kapaliny zakotvený na pevné látce [46]. 
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5 ANALÝZA MĚŘENÍ IMISÍ Z DOPRAVY V RÁMCI MĚSTA 

OSTRAVY 

V rámci města Ostravy je měřící stanice hot spot Českobratrská, která vznikla 

1. 1. 2005. Na základě dat z tabelárních ročenek ČHMÚ lze sledovat vývoj znečištění NO2, 

CO a benzenem (viz. příloha 3).  

Oxid dusičitý se měří na území města Ostravy na 8 stanicích a pouze na stanici 

Českobratrská je permanentně nad limitem pro ochranu zdraví (což je od roku 2002 40 

µg.m
-3

) i pro ochranu ekosystému (30 µg.m
-3

). Oxid uhelnatý je měřeno na 5 stanicích a na 

stanici Českobratrská jsou naměřené hodnoty nejvyšší. Benzen v období 2007 – 2011 byl 

konstantní a nepřekročil imisní limit pro ochranu zdraví, který je 5 µg.m
-3

. 

Předmětem této práce mělo být srovnání naměřených dat s vypočtenými emisemi 

z monitoringu, proto jsem si připravila i výpočet, ale toto srovnání nebylo možné, jelikož  

ČHMÚ provádí verifikaci naměřených dat, která zatím nebyla dokončena, proto není 

možné tato data uveřejnit. 

Pro výpočet emisí na státní úrovni byla schválena roku 2002 „Metodika stanovení 

emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy“, která je na celostátní úrovni. Dopravní 

prostředky rozděluje do 23 kategorií (viz. příloha 4). Jednotlivé kategorie jsou rozděleny 

podle druhu dopravy, druhu používaného paliva a přítomnosti nebo nepřítomnosti 

katalyzátoru [48]. 

Níže uvedený obrázek znázorňuje postup pro stanovení roční emisní zátěže, podle 

této metodiky. 
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Obrázek č. 5: Postup stanovení roční emisní zátěže [48] 

Zmíněná metodika je také vhodná pro výpočet emisí na lokální úrovni, jen je nutné 

znát vstupní data. Mezi tyto data patří spotřeba, přepravní výkony, zastoupení nesilniční 

dopravy v dané lokalitě a složení vozového parku [48]. 

5.1 Výpočet emisí na ulici Českobratrská  

Na křižovatce ulic Českobratrská a Sokolská třída probíhalo sčítání dopravy 

studenty VŠB fakulty HGF v rámci předmětu Ochrany ovzduší. Sčítání se konalo v říjnu a 

listopadu roku 2013, předmětem této práce je zpracování informací z měsíce listopadu. Na 

ulici Českobratrská se nachází automatizovaná stanice (viz příloha 5), která měří CO, NO2 

a C6H6, a proto emise těchto látek byly počítány v mé práci. Studenti je zaznamenávali do 

sčítacích listů (viz obrázek č. 6), na kterých je doprava rozdělena do kategorií: 1) nákladní 

vozidla - lehká, střední (s přívěsem, bez přívěsu), těžká (s přívěsem, bez přívěsu), návěsové 

soupravy, 2) autobusy a trolejbusy – sólové, kloubové, 3) traktory – s přívěsem, bez 

přívěsu, 4) osobní automobily, 5) motocykly. 
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Obrázek č. 6: Sčítací list [49] 

K výpočtu byla použita data lehkých a těžkých nákladních vozidel (souhrn 

středních a těžkých nákladních vozidel a návěsových souprav), autobusů a osobních 

automobilů. Počet odečtených vozidel, dle kategorií, je zaznamenán s daty a časy sčítání v 

příloze 6. 

Na výpočet emisí z dopravy je zapotřebí znát emisní faktory sledovaných polutantů 

pro jednotlivé kategorie vozidel. 

Emisní faktor 

Pro výpočet emisního faktoru byl použit program MEFA v. 02. Program umožňuje 

výpočet univerzálních emisních faktorů pro všechny základní kategorie vozidel kapalnými 

nebo alternativními plynnými pohonnými hmotami. Do programu zadáváme tyto data: 

výpočtový rok, kategorii vozidla, typ paliva a emisní úroveň vozidla, rychlost jízdy, 

podélný sklon vozovky a znečišťující látku [50]. 
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Do programu byla vkládána data (viz Tabulka 4): 

rok 2010   

rychlost jízdy 5 km/h   

podélný sklon vozovky 0%   

emisní úroveň  

osobní CNG EURO 2 

BUS LPG EURO 2 

BUS CNG EURO 3 

zbytek konvenční 

Tabulka 4: Použitá data 

Pro emise CO, NO2 a benzen byly vypočteny emisní faktory:   

 u osobních automobilů (jezdících na benzín, naftu, LPG a CNG), 

 u lehkých a těžkých nákladních vozidel (jezdících na naftu), 

 u autobusů (jezdících na naftu, LPG a CNG).  

Vypočtené hodnoty emisních faktorů pro jednotlivé emise jsou uvedeny v tabulce 

5. 

Osobní automobily Benzín Nafta LPG CNG 

CO 25,1472 0,9402 14,9537 1,8094 

NO2 0,0149 0,9769 0,0090 0,0073 

Benzen 0,9555 0,0073 0,0420 0,0013 

Lehká vozidla Benzín Nafta LPG CNG 

CO - 14,4514 - - 

NO2 - 3,6224 - - 

Benzen - 0,388 - - 

Těžká vozidla Benzín Nafta LPG CNG 
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CO - 158,8933 - - 

NO2 - 48,8421 - - 

Benzen - 0,5917 - - 

Autobusy Benzín Nafta LPG CNG 

CO - 111,7811 1,8005 0,1419 

NO2 - 25,3720 0,1384 0,1842 

Benzen - 0,4178 0,0308 0,0052 

Tabulka 5: Vypočtené emisní faktory pro jednotlivé kategorie vozidel [g/km] 

Pro osobní automobily a autobusy je více typů pohonných hmot. Proto je zapotřebí 

u nich uvést poměrové zastoupení těchto hmot ve vozovém parku ČR (viz tabulka 6). 

Osobní vozidla 

Nafta 27,88% 

Benzín 69,27% 

LPG 2,84% 

CNG 0,01% 

Autobusy 

Nafta 97,01% 

LPG 1,12% 

CNG 1,87% 

Tabulka 6: Poměrové zastoupení pohonných hmot ve vozovém parku ČR [51] 

Stanovení intenzity dopravy v měsíci listopadu 

Intenzita dopravy byla vypočtena u osobních automobilů, lehkých a těžkých 

nákladních automobilů a u autobusů pro jednotlivé hodiny každého dne v týdnu. Výpočet 

byl udělán podle Technických podmínek (dále jen TP) č. 189 Stanovení intenzit dopravy 

na pozemních komunikacích (II. vydání). 
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Vytvořili jsme si tabulku pro jednotlivé kategorie vozidel. Tabulka obsahovala 

hodiny (0-1, 1-2,…), podíl intenzity dané hodiny na denní intenzitě dopravy (viz příloha 7) 

(dle TP č. 189) a jednotlivé dny v týdnu. Každý den v týdnu obsahoval dva sloupce, jeden 

pro odečtené hodnoty a druhý pro hodnoty dopočtené dle průměrných intenzit (TP č. 189). 

Dopočtené hodnoty jsme spočetly následujícím způsobem: 

 

ID…intenzita dopravy v jednotlivých dnech 

PH…procentuální výskyt dle TP.č. 189 v jednotlivých hodinách 

PČ…celkový počet odečtu v daný den 

PD…procentuální výskyt dle TP.č. 189 v jednotlivých dnech v týdnu 

K výpočtu emisních zátěží byly použity vypočtené hodnoty intenzity dopravy pro 

jednotlivé hodiny každého dne v týdnu, emisní faktory pro jednotlivé kategorie vozidel a 

dále poměrové zastoupení pohonných hmot ve vozovém parku v ČR. 

Výpočtové tabulky pro denní intenzitu dopravy jsou k dispozici v rámci souboru 

výpočty na přiloženém CD. 

Vytvořené tabulky pro jednotlivé emise obsahovaly sloupce pro dny v týdnu, 

hodiny, jednotlivé kategorie vozidel a součet. U OA a autobusů je více variant emisních 

faktorů v závislosti na typu spalovacího motoru, takže emise pro jednotlivé 

hodiny každého dne v týdnu se stanovovaly následujícím způsobem: vypočtená hodnota 

intenzity dopravy se násobila ((poměr paliva A x emisní faktor látky pro palivo A/100)+ 

(poměr paliva B x emisní faktor látky pro palivo B/100)+ (poměr paliva C x emisní faktor 

látky pro palivo C/100) + (poměr paliva D x emisní faktor látky pro palivo D/100)). 

Výpočty emisí pro jednotlivé hodiny každého dne v týdnu jsou k dispozici v rámci souboru 

výpočty na přiloženém CD. Z těchto dat jsme vytvořili grafy pro jednotlivé znečišťující 

látky těmi jsou CO (viz. graf 11),NO2 (viz. příloha 8) a C6H6 (viz. příloha 9). 
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Z grafu vyplývá, že nejvyšších hodnot dosahovaly emise CO vyprodukovány 

osobními automobily a to v pátek mezi 16 a 17 hodinou. V dopravě vzniká CO v prostoru 

vytížených křižovatek, jelikož zde dochází k přerušované jízdě.  

 

Graf  11: Týdenní variace emisí CO pro jednotlivé kategorie vozidel 

U grafu (viz. příloha 8) je patrné, že největší hodnoty emisí NO2 bylo 

vyprodukováno autobusy a to vždy v pracovní dny vždy mezi 7 a 8 hodinou a mezi 14 a 15 

hodinou. Emise C6H6  (viz. příloha 9) byly nejvíce vyprodukovány osobními automobily 

mezi 15 a 16 hodinou. 

Bylo by vhodné, kdyby došlo i ke srovnání vypočtených hodnot s hodnotami 

naměřenými v rámci automatizované stanice HOT-SPOT na ulici Českobratrská, která je 

provozována ČHMÚ, ale srovnání nebylo možné provést, jelikož data ČHMÚ procházejí 

verifikaci naměřených dat, které zatím nebyla dokončena, proto není možné tato data 

uveřejnit. 
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ZÁVĚR 

V první kapitole bakalářské práce se zabývám ochranou a kvalitou ovzduší v České 

republice a ve světě. Ke zhoršování kvality ovzduší napomáhají nejvíce lokální topeniště a 

doprava. V České republice byla roku 2005 uvedena do pravidelného provozu síť 

monitoringu kvality ovzduší. V Moravskoslezském kraji mají ke zlepšení kvality ovzduší 

přispět dokumenty typu Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského 

kraje nebo Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje. 

Druhá kapitola je zaměřena na legislativu týkající se ochranou ovzduší. V České 

republice je základním právním předpisem zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. 

Tento zákon definuje imisní limity (nejvyšší přístupné koncentrace škodlivin ve 

znečištěném ovzduší, které dýcháme) a nízkoemisní zóny (zóny s omezením provozu 

motorových vozidel.  

Třetí kapitola pojednává o měření imisí v České republice a ve světě. Ve světě 

působí evropská databáze kvality ovzduší (AirBase). V České republice provádí 

monitoring životního prostředí třeba Zdravotní ústavy, ČHMÚ a některé velké společnosti 

jako ČEZ a. s. nebo ArcelorMittal. Veškerá data z měřících stanic jsou určitých intervalech 

předávány do celostátního Informačního systému kvality ovzduší (spravuje ČHMÚ).  

Čtvrtá kapitola je zaměřena na jednotlivé metody měření imisí z dopravy. Hot spot 

je označení pro stanice ČHMÚ, které jsou orientovány výhradně na dopravu. Takové 

stanice jsou čtyři. Pomocí metody chemiluminiscence se měří NO2 na všech čtyřech 

stanicích. Tato metoda je založena na vybuzení molekul dusíku ozónem. IR-korelační 

absorpční spektrometrie je metoda využívaná k měření CO také na všech čtyřech stanicích.  

Pomocí plynové chromatografie s fotoionizační detekcí se měří C6H6. Základním 

principem této metody je rozdělování směsi na mobilní a stacionární fázi. Tato metoda se 

používá na třech stanicích. Na zbylé stanici se používá metoda pasivního dosimetru.  

Poslední kapitola je věnována výpočtům emisí z dopravy. Díky výpočtům jsme 

zjistili, že v rámci daného úseku komunikace dosahovaly největším producentem emisí CO 

a benzenu jsou osobní automobily, u emisí NO2 to jsou autobusy. Dané výpočty měly být 

srovnány s daty ČHMÚ, ale srovnání nebylo možné provést, jelikož data ČHMÚ 
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procházejí verifikaci naměřených dat, které zatím nebyla dokončena, proto není možné tato 

data uveřejnit. 

Po zpřístupnění dat ČHMÚ bude vhodné na práci navázat, porovnat vypočtené 

hodnoty s těmi naměřenými na dopravní stanici Českobratrská a práci rozšířit o 

dlouhodobější údaje, které povedou k přesnosti a možnosti porovnat delší časový úsek. 
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Příloha 1: Imisní limity (LV) pro ochranu zdraví [15] 

Znečišťující 

látka 
Doba průměrování 

Mez pro posuzování 

[µg.m-3] 

Hodnota 

imisního limitu 

[µg.m-3] 

LV 
Dolní LAT Horní UAT 

 

SO2 

1hodina — — 
350 

max. 24x za rok 

24 hodin 

50 

max. 3x za 

rok 

75 

max. 3x za 

rok 

125 

max. 3x za rok 

CO 
maximální denní  

8h klouzavý průměr 
5 000 7 000 10 000 

Benzen kalendářní rok 2 3,5 5 

PM10 

24 hodin 

25 

max. 35x za 

rok 

35 

max. 35x za 

rok 

50 

max. 35x za rok 

kalendářní rok 20 28 40 

PM2,5 kalendářní rok 12 17 25 

NO2 

1 hodina 

100 

max. 18x za 

rok 

140 

max. 35x za 

rok  

200 

max.18x za rok 

kalendářní rok 26 32 40 

O3 
maximální denní  

8h klouzavý průměr 
— — 

120 

25x v průměru 

za 3 roky 
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Příloha 2: Imisní limity (LV) pro ochranu ekosystémů a vegetace [15] 

Znečišťující 

látka 
Doba průměrování 

Mez pro posuzování 

[µg.m
-3

] 

Dlouhodobý 

imisní cíl  

[µg.m
-3

] 

LV 

Dolní 

LAT 

Horní 

UAT 

SO2 
Rok a zimní období 

(1.10. – 31.3.) 
8 12 20 

NOx kalendářní rok 19,5 24 30 

 

Příloha 3: Data z tabelárních ročenek ČHMÚ [47] 

Rok NO2 CO Benzen 

2005 44 1048 - 

2006 46 1274 - 

2007 40 1201 4 

2008 49 1227 4 

2009 47 1094 4 

2010 51 1106 4 

2011 46 921 4 

2012 43 860 - 

 

Příloha 4: Kategorie dopravních prostředků [48] 

Číslo Označení Popis kategorie 

1 ID.B1 individuální doprava, benzínová osobní vozidla jednostopá 

2 ID.B2 individuální doprava, benzínová osobní vozidla dvoustopá bez 

řízených katalytických systémů 

3 ID.B3 individuální doprava, benzínová osobní vozidla dvoustopá s 

řízenými katalytickými systémy 

4 ID.N individuální doprava, naftová osobní vozidla dvoustopá 
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5 ID.LPG individuální doprava, osobní vozidla jezdící na LPG 

6 ID.CNG individuální doprava, osobní vozidla jezdící na CNG 

7 ID.SN individuální doprava, osobní vozidla jezdící na směsnou naftu 

8 AD.B veřejná doprava, osobní benzínová vozidla 

9 AD.N veřejná doprava, osobní naftová vozidla 

10 AD.LPG veřejná doprava, osobní vozidla jezdící na LPG 

11 AD.CNG veřejná doprava, osobní vozidla jezdící na CNG 

12 AD.SN veřejná doprava, osobní vozidla jezdící na směsnou naftu 

13 ND.B benzínová nákladní vozidla (benzínové dodávky) 

14 ND.LDV naftová nákladní vozidla do 3,5 t 

15 ND.HDV naftová nákladní vozidla nad 3,5 t 

16 ND.LPG nákladní vozidla jezdící na LPG 

17 ND.CNG nákladní vozidla jezdící na CNG 

18 ND.SN nákladní vozidla jezdící na směsnou naftu 

19 ŽD.N železniční vozidla jezdící na naftu 

20 ŽD.SN železniční vozidla jezdící na bionaftu 

21 VD.N plavidla s naftovými motory 

22 LD.LB letadla spalující letecký benzín 

23 LD.LP letadla spalující letecký petrolej 
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Příloha 5: Mapa křižovatky ulic Českobratrská a Sokolská třída  

 

Příloha 6: Počty vozidel, sečtených během měsíce listopadu, na ulici Českobratrská  

den datum čas [h] 

druh vozidla 

LNA TNA Autobusy OA 

Pondělí 

4.11. 

16 - 17 25 0 51 1335 

17 - 18 24 1 47 1297 

11.11. 

15 - 16 36 1 44 1366 

16 - 17 26 0 51 1143 

Úterý 19.11. 

9 - 10 71 5 36 1253 

10 - 11 92 2 36 1155 

Středa 6.11. 

6 - 7 15 1 69 1040 

7 - 8 28 3 68 994 

12 - 13 41 2 34 801 

13 - 14 25 2 40 803 
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27.11. 

20 - 21 4 0 16 392 

21 - 22 1 0 16 305 

Čtvrtek 14.11 

11 - 12 60 0 42 1045 

12 - 13 73 0 22 1068 

19 - 20 15 0 30 544 

20 - 21 2 0 27 474 

Neděle 24.11. 

18 - 19 5 0 30 438 

19 - 20 3 0 24 345 
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Příloha 7: Použité denní variace intenzity dopravy v % [51] 

hodiny 

Kategorie vozidel 

OA LNA, TNA Autobusy 

0-1 0,30 0,35 0,63 

1-2 0,18 0,38 0,43 

2-3 0,17 0,54 0,48 

3-4 0,29 0,90 0,88 

4-5 1,03 1,81 2,48 

5-6 3,59 3,79 5,23 

6-7 5,62 6,05 6,89 

7-8 6,60 7,64 7,08 

8-9 6,50 8,01 6,33 

9-10 6,20 7,98 5,79 

10-11 5,92 7,85 5,36 

11-12 5,80 7,71 5,28 

12-13 5,98 7,71 5,62 

13-14 6,53 7,50 6,55 

14-15 7,55 6,99 7,36 

15-16 8,02 6,19 7,14 

16-17 7,66 5,25 6,33 

17-18 6,80 4,22 5,44 

18-19 5,40 3,12 4,31 

19-20 3,79 2,22 3,19 

20-21 2,47 1,50 2,31 

21-22 1,69 0,98 1,92 

22-23 1,17 0,72 1,71 

23-24 0,74 0,59 1,26 
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Příloha 8: Týdenní variace emisí NO2 pro jednotlivé kategorie vozidel 

 

Příloha 9: Týdenní variace emisí C6H6 pro jednotlivé kategorie vozidel 

 


