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Abstrakt 
Disertační práce „Prašnost z dopravy a její vlivy v urbanistických aglomeracích“ 

předkládá konceptuální návrh telematických aplikací pro sběr dat a řízení provozu 

s prokazatelným vlivem na kvalitu ovzduší v městských aglomeracích. 

Základním prvkem při sledování znečištění ovzduší v urbanistických aglomerací je 

sledování a kontinuální sběr dat 

V rámci této disertační práce bylo zpracováno shrnutí problematiky způsobu 

zpoplatnění osobních vozidel s využitím stávající technologie CEN DSRC 5,8 GHz a jeho 

potenciálu při zavedení zpoplatnění na určitých lokalitách. Byl proveden rozbor projektu 

„elektronického dálničního kupónu“, navržena architektura modulu „sběr dat“ resp. optimální 

fúze datových zdrojů.  

Na základě příkladů řešení telematických aplikací s prokazatelným vlivem na kvalitu 

ovzduší v městských aglomeracích byl vytvořen návrh 6 vhodných opatření a to liniové řízení 

dopravního proudu, mobilní systém řízení dopravy a sběru dat, management parkování, 

emisní zóny na základě klasifikace Euro, zpoplatnění vjezdu do měst, management městské 

hromadné dopravy v návaznosti na vylepšený sběr informací o stavu určitých veličin.  

Výstupem je vyhodnocení telematických opatření s prokazatelným vlivem na životní 

prostředí ve městech a snižování prašnosti. U každého z uvedených opatření byly zkoumány 

funkce systému, byl vytvořen odhad ceny na základě předpokládané investice k zavedení 

systému do praxe. Na základě analýz a konzultací s odborníky a projektovými manažery 

v této oblasti byla vytvořena predikce dopadů opatření na snížení emisí PM10 z dopravy.  

Došlo k vytvoření uceleného přehledu využití telematických aplikací vhodných ke 

snížení prašnosti ve světě, vypracována závěrečná doporučení na základě konzultací 

s projektovými manažery v analyzovaných zemích. 

Byl vytvořen přehled tarifních systémů,proveden rozbor funkce zpoplatnění jako 

ekonomického nástroje v dopravě a rozbor technologií využívaných pro zpoplatnění  
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English Summary 
„Traffic dustiness and its impacts on conurbations“ thesis presents a conceptual design 

of data collection and traffic management applications with demonstrable effect on the air 

quality in urban agglomerations. 

Data monitoring and continual collection are basic elements of the air pollution 

monitoring. 

Issues of passenger vehicles' charging using recent CEN DSRC 5,8 GHz technology and 

its potential for introduction of charging at certain locations have been summarised in this 

thesis. „Electronic highway coupon“ project has been analysed and „data collection“ module 

architecture, i.e. optimal data source fusion has been designed.  

Design of 6 suitable measures has been created based on example solutions of telematic 

applications with demonstrable effect on the air quality in urban agglomerations. They were: 

active traffic management, mobile traffic management and data collection system, parking 

management, emission zones based on Euro classification, city entry charging, and public 

transportation management related to improved collection of information on certain values.  

The output comprises evaluation of the telematic measures with provable effect on the 

urban environment and dust suppression. System functions have been investigated and their 

costs have been estimated based on expected introduction investment for each listed measure. 

Prediction of the impacts of PM10 traffic emission reduction measures has been created based 

on analyses and consultations with experts and project managers.  

Comprehensive summary of the telematic applications suitable for dust suppression in 

the world and final recommendations based on consultations with project managers in the 

analysed countries have been formulated. 

Overview of the charging systems has been made and function of charging as an 

economic instrument for traffic and charging technologies have been analysed. 
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Zuzana Šitavancová: Prašnost z dopravy a její vlivy v urbanistické aglomeraci 

1. Úvod 
Česká republika patří mezi země EU s nejhorší kvalitou ovzduší. Významný podíl na 

těchto emisích má vytápění domácností a silniční doprava, která se podílí na znečištění 

celkovými emisemi jemného prachu 30%. 

Kvůli překračování imisních limitů pro prachové částice PM10 na rozsáhlém území 

České republiky v roce 2006 zahájila Evropská komise s ČR řízení pro neplnění platných 

legislativních požadavků, kterými jsou mimo jiné i imisní limity pro jednotlivé znečišťující 

látky. Česká republika nyní musí prokázat, že provádí vše, co je v její silách, aby došlo k 

nápravě této situace. Jedním z těchto kroků je i návrh nového zákona na ochranu ovzduší.  

Předložení nového zákon také iniciovala evropská směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a 

čistším ovzduší pro Evropu, jejíž požadavky musí národní legislativy převzít do června 2010. 

Český právní řád bude muset zapracovat požadavky připravované novely směrnice o 

národních emisních stropech. Ta bude ukládat členským států EU dodržovat nově stanovené 

emisní stropy pro vybrané znečišťující látky, kterými jsou oxid siřičitý, oxidy dusíku, těkavé 

organické látky a prachové částice a to s termínem plnění od roku 2020. 

Podle OECD hrozí, že v roce 2030 předčasně zemře na světě čtyřikrát více lidí než dnes 

kvůli koncentracím přízemního ozónu a dvakrát více než dnes kvůli prachovému znečištění 

PM10. V souvislosti se znečištěním ovzduší PM10 by v roce 2030 mohly zemřít až více než 3 

miliony lidí ve světě. 

Náklady na poškození zdraví ze znečištění ovzduší představují významný podíl HDP 

nejen v rozvinutých zemích včetně ČR. Náklady na zlepšení ovzduší se, podle OECD, oproti 

nákladům na následnou zdravotní péči, výrazně vyplatí. Navíc dochází k synergickým 

efektům při opatření ke snižování skleníkových plynů, která přinášejí i snížení dalších 

znečišťujících látek – NOX, SOX i PM10 a PM2,5. 

Osobní automobilová doprava má stále vzrůstající tendenci zvláště v městských 

aglomeracích. V podmínkách ČR, kde podle statistik z prvního pololetí roku 2009 je 

průměrné stáří osobních automobilů 12,7 let, průměrné stáří nákladních vozidel téměř 8 let a 

průměrné stáří autobusů bylo v roce 2008 13,4 let. Provoz starších automobilů je 

charakterizován zvýšenou produkcí emisí a horším naplňováním požadavků emisních tříd. 
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Zuzana Šitavancová: Prašnost z dopravy a její vlivy v urbanistické aglomeraci 

Prašnost v městských aglomeracích je kontinuálně sledována, ale jen na nízkém počtu 

lokalit. Nejvíce jsou postiženy aglomerace Praha, Brno, Ostrava a v posledních letech se 

situace zhoršila také v Ústí nad Labem. Doprava se v ČR podílí téměř 50 % na znečišťování 

ovzduší pevnými částicemi PM10. 

Snížení prašnosti z dopravy v městských aglomeracích je palčivým problémem ve všech 

rozvinutých státech s vysokými stupni dopravy. Politické přístupy k řešení problematiky se 

různí. V Číně před olympijskými hrami řešili znečištění ovzduší z dopravy dlouhou dobu. 

Výsledek byl velmi restriktivní politický přístup, který byl velice úspěšný, ale nyní po 

skončení olympiády se kvalita ovzduší zhoršuje v přímé úměře k odstranění některých zákazů 

a k míře dodržování opatření.  

Některé druhy opatření jsou založeny na omezování vjezdu do určitých zón například 

podle klasifikací Euro a následném vyčíslení poplatku za vjezd tzv. nízkoemisní zóny. Dalším 

řešením je zpoplatnění vjezdu do určitých částí měst. Jednou z možností snižování prašnosti 

v městských aglomeracích je pravidelné čistění a údržba ulic v kombinaci s kropením. Jedná 

se o velmi účinný nástroj. Tento postup lze zavádět v kombinaci s jinými nástroji a 

v budoucnu může být financován z výběru poplatků či daňového zatížení dopravy v daných 

oblastech.  

Využití telematiky je klíčové v procesu pozitivního ovlivňování životního prostředí 

v okolí městské zástavby. Zvláště se jedná o aplikace a opatření implementované na 

komunikace zatížené vysokými dopravními intenzitami. 

Základním prvkem při sledování znečištění ovzduší v městských aglomerací je 

sledování a kontinuální sběr dat. Rovněž EU klade důraz na využívání telematiky pro sběr a 

šíření informací o stavu a kvalitě ovzduší a následné ovlivňování dopravy pomocí nástrojů 

telematiky. 

Z přezkoumání Bílé knihy Evropské komise o dopravní politice v polovině období 

(MidTerm Review) vyplývá, že inovace bude hrát v budoucnu významnou roli v udržitelnosti 

silniční dopravy. Tohoto cíle má být dosaženo nasazením informačních technologií – 

inteligentních dopravních systémů.  

Silniční dopravní infrastruktura EU již dnes vykazuje známky přetíženosti a tento trend 

bude v budoucnu pokračovat, nákladní silniční doprava může vzrůst  do roku 2020 až o 55% a 

osobní silniční doprava o 36%. S tím souvisí spotřeba energie a nepříznivé dopady na životní 
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prostředí. Emise CO2 z dopravy se do roku 2020 mohou zvýší o 15%. Obecně platí, že je 

třeba podpořit udržitelné využívání zdrojů a posílit synergii mezi ochranou životního prostředí 

a růstem, zvlášť prosadit vývoj prostředků na internalizaci extérních nákladů.  
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2. Cíl práce 
Cílem disertační práce je návrh telematických opatření s prokazatelným vlivem na 

kvalitu ovzduší v městských aglomeracích. V rámci zpracování tohoto cíle disertační práce 

bylo přihlédnuto k řešení problematiky výpočtu externích nákladů z dopravy jako 

argumentace k vyvážení investic do této oblasti.  

Prvním dílčím cílem bylo shrnutí problematiky způsobu zpoplatnění osobních vozidel 

s využitím stávající technologie CEN DSRC 5,8 GHz a jeho potenciálu systémového prvku 

při zavedení zpoplatnění na určitých lokalitách. Byl proveden rozbor projektu „elektronického 

dálničního kupónu“ jako kvalitního zdroje dopravních dat vhodných pro řízení provozu. Byly 

shrnuty silné stránky tohoto systému z pohledu telematiky. Byla navržena architektura 

modulu „sběr dat“ resp. optimální fúze datových zdrojů. Výzkum byl dále zaměřen na 

problematiku detekce vozidel na nezpoplatněných komunikacích, kde se vlastní výzkum 

soustředil na možnosti zpoplatnění ve městech včetně ekonomické analýzy v určitých 

množstvích profilů. Dále byla zkoumána problematika zpracování a vyhodnocování 

shromážděných dat.  

Druhý dílčí cíl představuje návrh 6 konkrétních opatření. Na základě příkladů řešení 

telematických aplikací s prokazatelným vlivem na kvalitu ovzduší v městských aglomeracích 

byl vytvořen návrh 6 vhodných opatření  

• Liniové řízení dopravního proudu. 

• Mobilní systém řízení dopravy a sběru dat. 

• Management parkování. 

• Emisní zóny na základě klasifikace Euro. 

• Zpoplatnění vjezdu do měst. 

• Management městské hromadné dopravy v návaznosti na vylepšený sběr 

informací o stavu určitých veličin.  

Výstupem je vyhodnocení telematických opatření s prokazatelným vlivem na životní 

prostředí ve městech a snižování prašnosti. U každého ze 6 uvedených opatření byly 

zkoumány funkce systému, byl vytvořen odhad ceny na základě předpokládané investice k 

zavedení systému do praxe a zvážení optimálních cen daných komponent v rámci EU. Byl 

vytvořen návrh aplikací zajišťující realizovatelnost opatření. Na základě analýz a konzultací 
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s odborníky a projektovými manažery v této oblasti byla vytvořena predikce dopadů opatření 

na snížení zatížení životního prostředí a prašnosti.  

Třetím dílčím cílem disertační práce bylo vytvořit ucelený přehled využití 

telematických aplikací vhodných ke snížení prašnosti ve světě a to ve smyslu zavádění 

nejvhodnějších opatření s přehlednutím k místním podmínkám daných států, kde bylo 

opatření zavedeno. Byla vypracována závěrečná doporučení na základě konzultací 

s projektovými manažery v analyzovaných zemích. 

Čtvrtým dílčím cílem bylo vytvoření přehledu tarifních systémů, byl proveden rozbor 

funkce zpoplatnění jako ekonomického nástroje v dopravě, systémových aspektů jednotlivých 

tarifů a rozbor technologií využívaných pro zpoplatnění. Závěrem byly shrnuty eventuality 

zpoplatnění. 

Pátým dílčím cílem bylo k vytvoření návrhu schématu výpočtu externích nákladů 

z dopravy jako protiváhy k vynaloženým investicím.  
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3. Imisní situace ČR 

3.1 Platné imisní limity v České republice  
Znečišťující látky, které je třeba sledovat a hodnotit vzhledem k prokazatelně škodlivým 

účinkům na zdraví populace, mají stanoveny národní legislativou imisní limity, meze 

tolerance, cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle. Legislativa navíc určuje limitní 

hodnoty pro ochranu ekosystémů a vegetace. 

Imisní limity a meze tolerance pro ochranu lidského zdraví [1] jsou stanoveny pro znečišťující 

látky: 

• oxid siřičitý, 

• částice frakce PM10, 

• oxid dusičitý, 

• olovo, 

• oxid uhelnatý, 

• benzen. 

Cílové limity pro ochranu lidského zdraví jsou stanoveny pro znečišťující látky: 

• kadmium, 

• arsen, 

• nikl, 

• benzo(a) pyren (indikátor znečištění polyaromatickými uhlovodíky), 

• troposférický ozon. 

Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace jsou stanoveny pro znečišťující látky: 

• oxid siřičitý, 

• oxidy dusíku, 

• troposférický ozon (AOT40). 
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Imisní limity (LV) pro ochranu zdraví 

Mez pro 

posuzování 

[µg.m-3] 
Znečišťující 

látka  

Doba 

průměrování  
Dolní 

LAT  

Horní 

UAT  

Hodnota 

imisního 

limitu 

[µg.m-3] 

LV  

Mez 

tolerance 

pro 2007 

[µg.m-3] 

MT 

Termín 

dosažení LV  

 1 hodina  —  — 

 350 

max. 24x za 

rok 

 —  — 

SO2 

 24 hodin 

 50 

max. 3x 

za rok 

 75 

max. 3x 

za rok 

 125 

max. 3x za 

rok 

 —  — 

 24 hodin 

 20 

max. 7x 

za rok 

 30 

max. 7x 

za rok 

 50 

max. 35x za 

rok 

 —  — 
PM10 

 kalendářní rok  10  14  40  —  — 

 1 hodina 

 100 

max. 18x 

za rok 

 140 

max. 18x 

za rok 

 200 

max. 18x za 

rok 

 30  31.12.2009 
NO2 

 kalendářní rok  26  32  40  6  31.12.2009 

Pb  kalendářní rok  0.25  0.35  0.5  —  — 

CO 

 maximální 

denní  

8h klouzavý 

průměr 

 5 000  7 000  10 000  —  — 

Benzen  kalendářní rok  2  3.5  5  3  31.12.2009 

Tabulka 1: Imisní limity (LV) pro ochranu zdraví 
Zdroj: ČHMÚ 
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Imisní limit pro PM2,5 stanovený směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES 

ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (zveřejněna v 

úředním věstníku EU 11. června 2008) je 25 µg.m-3. [1] 

 

3.1.1. Hodnocení kvality ovzduší 
Při hodnocení kvality ovzduší jsou porovnávány zjištěné úrovně koncentrací imisí s 

příslušnými imisními limity, případně s přípustnými četnostmi překročení těchto limitů, což 

jsou úrovně imisí, které by podle platné legislativy týkající se ochrany ovzduší neměly být od 

stanoveného data překračovány.  

Směrnice Evropské unie pro kvalitu ovzduší, ze kterých vychází i česká právní úprava, 

požadují po členských státech rozdělit svá území do zón a aglomerací [2], přičemž zóny jsou 

především chápány jako základní jednotky pro řízení kvality ovzduší.  

Směrnice pak zejména specifikují požadavky na posuzování – klasifikaci zón z hlediska 

kvality ovzduší.  

Zákon o ochraně ovzduší tuto problematiku řeší v § 7 pojednávajícím o zvláštní ochraně 

ovzduší. V odstavci 1 zavádí pojem „oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší“ (OZKO) jako 

území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota imisního limitu u jedné nebo 

více znečišťujících látek.  

Podle § 7 odstavce 4 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve Věstníku MŽP každoročně seznam 

zón a aglomerací [3]. 

Zónou je území vymezené ministerstvem pro účely sledování a řízení kvality ovzduší. 

Aglomerací je sídelní seskupení, v němž žije nejméně 350 000 obyvatel, vymezené 

ministerstvem pro účely sledování a řízení kvality ovzduší.  

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší jsou každoročně vymezeny jako území v rámci 

uvedených zón a aglomerací.  

Byly stanoveny tři aglomerace; aglomerace hlavní město Praha a město Brno 

představují oblasti, kde je problém znečištění venkovního ovzduší spojen zejména s vysokou 

hustotou osídlení.  
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V aglomeraci Moravskoslezský kraj (zahrnující mimo jiné města Ostrava, Karviná, 

Havířov, Český Těšín a Třinec) je problém znečištění ovzduší vedle velké hustoty osídlení 

spojen také s vysokou koncentrací průmyslu.  

Důsledkem vymezení aglomerací je [1], že v těchto oblastech bude hodnocení kvality 

ovzduší stanovováno především na základě pravidelného a kvalitního měření. Ostatní kraje 

České republiky byly určeny jako zóny (včetně Jihomoravského kraje bez území města Brna). 

V oblastech nezahrnutých do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, tj. v oblastech, kde 

nedochází k překročení žádného z imisních limitů, je potřeba zajistit dodržování dobré kvality 

ovzduší. To odpovídá jedné ze základních zásad směrnice 96/62/EC, která obdobně požaduje, 

aby již jednou dosažená vyhovující kvalita ovzduší byla nadále dodržována, tzn. že i nadále 

sledována [2]. 

V oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší pak zákon o ochraně ovzduší v §7, odst. 6 

[3], stanovuje pro orgány kraje a obce s počtem obyvatel nad 350 000 povinnost vypracovávat 

programy ke zlepšení kvality ovzduší. Konkrétně pro ty znečišťující látky, u kterých byly v 

předchozím roce překročeny imisní limity a meze tolerance, nebo imisní limity, pokud není 

mez tolerance stanovena. Jejich cílem je dosáhnout imisních limitů ve lhůtách uvedených v 

prováděcím právním předpisu.  

V hodnocení se objevuje termín „hot-spot“, kterým se běžně označují lokality s 

vysokým znečištěním ovzduší. Hot-spot se rozumí stanice orientované výhradně na dopravu a 

z toho vyplývající imisní zatížení. Tyto lokality splňují kritéria umístění odběrových zařízení 

zaměřených na dopravu dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb [3]. 

 

3.1.2 Hodnocení imisní situace 
Hodnocení imisní situace se opírá o data archivovaná v imisní databázi Informačního 

systému kvality ovzduší České republiky. Vedle údajů ze staničních sítí ČHMÚ přispívá do 

imisní databáze ISKO již řadu let několik dalších organizací podílejících se rozhodujícím 

způsobem na sledování znečištění ovzduší v České republice.  
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3.2 Znečištění ovzduší v městských aglomeracích 

Na základě Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o členění území ČR do zón a 

aglomerací je od roku 2005 zvýšená pozornost zaměřena na hodnocení kvality ovzduší v 

navržených aglomeracích: hlavním městě Praze, Brně a Moravskoslezském kraji.  

3.2.1 Trendy ročních imisních charakteristik SO2, PM10 a NO2 

 

Obrázek 1:Trendy ročních charakteristik znečištění v aglomeracích  
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Obrázek 1. ukazuje trendy ročních imisních charakteristik SO2, PM10, NO2 a CO za 

období 1996–2007 pro aglomerace: Praha, Brno a Moravskoslezský kraj a pro zónu Ústecký 

kraj.  

Do roku 1999 je v aglomeracích patrný výrazný klesající trend ve znečištění ovzduší 

SO2 a PM10, v případě NO2 se jedná pouze o mírný pokles.  

V roce 2001 byl dosavadní klesající trend zastaven a došlo naopak k mírnému vzestupu 

koncentrací SO2 a NO2 a k výraznému zvýšení znečištění PM10, zejména v ostravské 

aglomeraci.  

V roce 2004 došlo naopak ke snížení znečištění ve všech sledovaných znečišťujících 

látkách v aglomeracích a k mírnému vzestupu koncentrací SO2 v Ústeckém kraji.  

Od roku 2005 byl ve všech aglomeracích obnoven vzestupný trend ve znečištění 

ovzduší NO2, který byl v roce 2006 potvrzen.  

Pro PM10 je charakteristický podobný stoupající trend od roku 2005, nejstrmější v 

Moravskoslezském kraji. V roce 2006 však tento trend pokračoval pouze v aglomeraci Praha 

a Brno.  

Vzestup koncentrací znečišťujících látek, zejména PM10 (PM2,5) v letech 2005 a 2006 

je dán zejména zhoršenými rozptylovými podmínkami.  

V roce 2006 tyto nepříznivé meteorologické podmínky byly na území celé České 

republiky.V Ústeckém a Moravskoslezském kraji byl zaznamenán naopak velmi mírný pokles 

24hodinových a stagnace ročních koncentrací PM10.  

Koncentrace CO zůstávají od roku 1999 na podobné úrovni, od roku 2000 je pravidelně 

nejvyšší průměrná koncentrace naměřena v Moravskoslezském kraji.  

V roce 2007 došlo ve všech aglomeracích k výraznému snížení znečištění ovzduší SO2, 

PM10, NO2 i CO. Nejstrmější pokles je patrný, po předchozím vzestupu, u hodinových 

koncentrací NO2 v Brně. Pokles koncentrací znečišťujících látek v ovzduší byl dán 

příznivějšími meteorologickými a rozptylovými podmínkami v roce 2007 [4]. 
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3.2.2 Znečištění PM 
Znečištění ovzduší částicemi frakce PM10 zůstává jedním z hlavních problémů kvality 

ovzduší v ČR. Souvislou oblastí nejvíce zatíženou znečištěním suspendovanými částicemi 

PM10 je stejně jako v předešlých letech Ostravsko-Karvinsko.  

Z celkového počtu 155 lokalit v České republice [4], kde v r. 2007 byly měřeny částice 

PM10, došlo na 54 stanicích (35 % stanic)  k překročení 24hodinového imisního limitu PM10 

(50 μg.m–3 maximálně 35× za rok). Roční imisní limit PM10 (40 μg. m-3) byl překročen na 

16 stanicích. Nejméně zatížené oblasti jsou Karlovarský a Plzeňský kraj. 

Znečištění ovzduší částicemi (frakcí PM10) překračuje i nadále imisní limity [4], 

přestože naměřené koncentrace této látky proti minulým letům poklesly zejména vlivem 

příznivějších meteorologických a rozptylových podmínek. Není však vyloučeno, že ve 

městech, kde není měření PM10, mohou být rovněž koncentrace této látky nadlimitní. 

Imisní limit pro 24hodinovou průměrnou koncentraci PM10 byl překročen na 6,3 % 

území (v r. 2006 na 28,5 % území) [4], limit pro roční průměrnou koncentraci byl překročen 

na 0,7 % území ČR (v r. 2006 na 2,3 % území). V oblastech, kde koncentrace PM10 v r. 2007 

překročily imisní limity, žije zhruba 32 % populace, (v r. 2006 to bylo více než 62 % 

populace).  

Od r. 2005 se měří jemnější frakce částic PM2,5. V r. 2007 probíhalo měření na 25 

lokalitách a na čtrnácti z nich byla roční průměrná koncentrace vyšší než navrhovaný imisní 

limit pro částice PM2,5 (25 μg. m-3) [4]. Nejvyšší koncentrace byly opět naměřeny v oblasti 

Ostravska-Karvinska. 

Obsah těžkých kovů v suspendovaných částicích frakce PM10 je na území České 

republiky sledován na relativně velkém počtu stanic, celkem 73. Vedle ČHMÚ měří těžké 

kovy v částicích také Zdravotní ústavy, které vlastní většinu stanic. 
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Obrázek 2: Nejvyšší 24hod. Koncentrace a roční průměrné koncentrace PM10 v letech 1996-2007 na 
vybraných stanicích 
Zdroj: ČHMÚ 
 

Nejvíce zatíženou souvislou oblastí je, stejně jako v předešlých letech, Ostravsko-

Karvinsko.  

Imisní limit 24hodinové koncentrace PM10 byl v roce 2007 překročen zejména na 

stanicích : 

• Moravskoslezského kraje: Ostrava-Bartovice, Bohumín, Český Těšín, Ostrava-

Přívoz, Věřňovice, Karviná, Ostrava-Českobratrská (hot spot), Havířov, Orlová, 

Ostrava-Fifejdy, Ostrava-Přívoz ZÚ, Ostrava-Mariánské Hory, Karviná ZÚ a 

Ostrava-Zábřeh.  

• Na stanicích hlavního města Prahy: Legerova v Praze 2 (hot spot), Karlín v 

Praze 8 a Smíchov v Praze 5. 

• Zlínského kraje: Zlín-Svit a Uherské Hradiště. 

• Kraje Vysočina: Jihlava-Znojemská.  
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• Středočeského kraje: Kladno-Švermov, Stehelčeves a Beroun, Jihomoravského 

kraje: Brno-střed a Brno-Masná.  

• Ústeckého kraje: Ústí n.L.-Všebořická (hot spot), Most, Lom a Ústí n. L.-město. 

Z celkového počtu 155 lokalit, kde byla měřena frakce PM10 suspendovaných částic, 

došlo na 54 stanicích k překročení 24hodinového imisního limitu PM10. Roční imisní limit 

PM10 byl překročen na 16 stanicích. V případě obou uvedených imisních charakteristik 

frakce PM10 došlo v roce 2007 proti 2006 k výraznému snížení počtu lokalit s překročením 

imisního limitu. Tento pokles byl ovlivněn příznivějšími meteorologickými a rozptylovými 

podmínkami především v lednu a únoru 2007. Pokles koncentrací PM10 je patrnější, proti 

minulému roku, na městských a předměstských pozaďových stanicích, než na dopravních a 

průmyslových. 

 

Obrázek 3: Roční průměrné koncentrace PM2,5 na stanicích v roce 2007 
Zdroj: ČHMÚ 
 

Na dopravních stanicích je studovaný poměr nejnižší. Při spalování paliva z dopravy se 

emitované částice nalézají především ve frakci PM2,5 [4] a poměr by měl být tudíž u 

dopravních lokalit vysoký. To, že tomu tak není, zdůrazňuje význam emisí větších částic z 

otěrů pneumatik, brzdového obložení a ze silnic.  
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Vyšší poměr PM2,5/PM10 na stanicích v Moravskoslezském kraji souvisí s větším 

podílem průmyslových zdrojů v oblasti Ostravsko-Karvinska, ve které jsou stanice měřící 

PM2,5 umístěny [4]. 
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4. Suspendované částice frakce PM10 a PM2,5 

4.1 Zdroje suspendovaných prachových částic a jejich základní 

charakteristiky 

Částice obsažené ve vzduchu lze rozdělit na primární a sekundární. Primární částice 

jsou emitovány přímo do atmosféry, ať již z přírodních nebo z antropogenních zdrojů. 

Sekundární částice jsou převážně antropogenního původu a vznikají oxidací a následnými 

reakcemi plynných sloučenin v atmosféře. Stejně jako v celé Evropě i v ČR tvoří většinu 

emise z antropogenní činnosti. Mezi hlavní antropogenní zdroje lze řadit dopravu, elektrárny, 

spalovací zdroje (průmyslové i domácí), fugitivní emise z průmyslu, nakládání/vykládání 

zboží, báňskou činnost a stavební práce. Z důvodu různorodosti emisních zdrojů mají 

suspendované částice různé chemické složení a různou velikost [4]. 

Zdroje suspendovaných prachových částic (PM) [5], společně s dalšími podmínkami 

jako je vzdálenosti od zdrojů a meteorologické podmínky, předurčují jejich specifické 

fyzikální (tvar, velikost, elektrický náboj, povrch částic a rozpustnost) a chemické vlastnosti 

(anorganické a organické složky).  

Vzhledem k tomu, že s PM se v atmosféře setkáváme v podobě složité heterogenní 

směsi z hlediska velikosti částic (od 1nm až po 100 µm) a jejich chemického složení [6], je 

nutné před vlastním výběrem vhodné lokality pro monitoring diskutovat kromě možných 

zdrojů také vlastnosti PM.  

Fyzikálních vlastností je pro emitované částice rozhodující zejména zastoupení 

jednotlivých velikostních frakcí částic [4], které zahrnují velmi jemné, jemné i hrubé frakce. S 

velikostí částic a jejich složením souvisí i možné účinky částic na lidské zdraví a možná 

zdravotní rizika, která představují pro exponovanou populaci.  

V současnosti je největší pozornost z celkového množství suspendovaných částic (TSP) 

věnována zejména částicím o velikosti pod 10 µm (PM10) [7], které mohou pronikat do 

dýchacího traktu (inhalovatelná frakce částic). Částice této frakce jsou rozdělovány do dvou 

skupin na základě odlišné velikosti, mechanismu vzniku, složen složení i chování v 

atmosféře. Hovoří se o tzv. bimodální distribuci suspendovaných částic [8]. 
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4.2 Rozdělení supsendovaných částic 

Skupina částice o velikosti pod 2,5 µm [8]: 

• Částice tvořené jemnou frakci, respirabilní frakce, PM2,5. 

• Skupina částic vzniká v důsledku chemických reakcí, nukleací plynných polutantů ze 

spalovacích procesů, kondenzací plynných emisí na povrch vzniklých částic či 

koagulací nejjemnějších částic.  

• Většinou mají takto vzniklé částice kulovitý tvar.  

Skupina částic o velikosti v rozmezí 2,5 – 10 µm 

• Hrubá frakce, PM2,5-10.  

• Vyznačuje nepravidelným tvarem s výjimkou vláknitých částic (azbest, slídy a další 

minerální vláknité materiály). 

• Vznikají mechanickým obrušováním (drcením, mletím, otěr povrchu) a vířením 

prachu.  

• Hlavním zdrojům v ovzduší patří různé průmyslové prachy, dobývání v lomech, 

stavební činnost, prach z vozovek a obdělávání půdy.  

• Zahrnuje různé biotické částice jako jsou bakterie, spóry, pyl, částečky rostlin. 

• Tyto částice setrvávají v ovzduší po kratší dobu a jejich výskyt je omezen na blízké 

okolí zdroje [9] 

• Novější práce rozčleňují suspendované částice do tří skupin na ultrajemné (velikost 

pod 0,1µm), jemné (velikost pod 3 µm) a hrubé částice (velikost nad 3µm) [9]. 

 

4.3 Chemické vlastnosti suspendovaných částic 

V případě chemických vlastností jsou nejčastěji diskutovány kvalitativní a kvantitativní 

obsahy kovů včetně jejich formy výskytu [8], která ovlivňuje jejich biodostupnost, a 

organických látek v závislosti na zdroji a původu částic. Základní stavební složky emisí částic 

z dopravy zahrnují elementární uhlík (saze), organické látky (HCs, PAHs a jejich alkyl-, 

nitro-, oxo- a chloro-deriváty, ftaláty, aldehydy, organické kyseliny, PCBs, OCPs, 

PCDDs/Fs), kovy (Pb, Pt, Cd, As, Cu, Zn a další), kondenzáty kyselin, dusičnany, amonné 

ionty, sírany a další.  
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4.4 Suspendované částice vznikající z dopravy  

Doprava představuje jeden z nejvýznamnějších zdrojů suspendovaných částic v ovzduší. 

Spalovací procesy v automobilech emitují především jemné a ultrajemné částice [8]. 

Benzínové motory emitují do ovzduší mnohem menší množství částic než motory 

dieselové [10], i jejich velikost je menší a pohybuje se většinou pod 0,1 µm. 

Mezi další velmi významné zdroje suspendovaných částic patří  

• Emise v podobě vozovkového prachu, jehož hlavní podíl tvoří částice hrubé frakce. 

Mezi jeho diskutovanými zdroji je zejména tvorba částic mechanickým oddělováním 

od vozovky (částečky asfaltu, půdní prach). Tento podíl je významně vyšší u 

nezpevněných vozovek [5].  

• Otěr pneumatik a brzdových destiček částice chemického (sůl) i inertního materiálu 

(písek, štěrk, struska) používaného pro posyp silnic v zimním období [8], opadávající 

nečistoty z vozidel a ztráty převáženého materiálu. 

Všechny tyto částice díky jejich velikosti rychle sedimentují na povrchu vozovky a v 

blízkosti svých zdrojů [11]. Do ovzduší se dostávají opět resuspendací v důsledku 

turbulentního proudění vzduchu iniciovaného projíždějícími vozidly či vířením proudícím 

větrem.  

Průměrný podíl významných sektorů na národních primárních emisích PM10
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Obrázek 3: Průměrný podíl významných sektorů národních primárních emisí PM10 
Zdroj dat: ČHMÚ (převzato z: Národní program snižování emisí ČR, MŽP 2007) 
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4.5 Působení PM na organismus 

Pokud uvažujeme o vztahu člověk – ovzduší za podmínek běžně se v prostředí 

vyskytujících [11]., pak se uplatňuje téměř výhradně jako vstupní cesta do organismu dýchací 

ústrojí. Podle toho, v jaké časové návaznosti na expozici dojde ke vzniku subjektivních obtíží 

a objektivních známek onemocnění, jsou rozlišovány účinky akutní, subchronické až 

chronické a pozdní [11]. 

Látky obsažené ve vdechovaném vzduchu se mohou uplatnit ve všech etážích 

dýchacího ústrojí. Účinek prachu je závislý na složení částic, na rozpustnosti v tělních 

tekutinách a na biologické aktivitě. Známé účinky suspendovaných částic ve znečištěném 

ovzduší zahrnují především dráždění sliznice dýchacích cest [11], ovlivnění funkce 

řasinkového epitelu horních dýchacích cest, vyvolání hypersekrece bronchiálního hlenu a tím 

snížení samočisticí funkce a obranyschopnosti dýchacího traktu. Tím vznikají vhodné 

podmínky pro rozvoj virových a bakteriálních respiračních infekcí a postupně možný přechod 

akutních zánětlivých změn do chronické fáze za vzniku chronické bronchitidy, chronické 

obstrukční nemoci plic. Tento proces je ovšem současně podmíněn a ovlivněn mnoha dalšími 

faktory počínaje stavem imunitního systému jedince, alergickou dispozicí, profesními vlivy, 

kouřením apod. 

Poznatky o zdravotních účincích prašných částic dnes vycházejí především z výsledků 

epidemiologických studií z posledních 10 let [11], které ukazují na ovlivnění nemocnosti a 

úmrtnosti již při velmi nízké úrovni expozice, přičemž není možné jasně určit prahovou 

koncentraci, která by byla bez účinku. Je také zřejmé, že vhodnějším ukazatelem prašných 

částic ve vztahu ke zdraví jsou jemnější frakce. 

Výsledky epidemiologických studií [12], nalézajících pozitivní asociaci mezi denními 

koncentracemi PM10 a výkyvy celkové úmrtnosti a zvláště úmrtnosti na kardiovaskulární a 

respirační onemocnění v amerických městech, byly potvrzeny i z evropských měst a jsou 

velmi konzistentní.  

Vliv znečištění ovzduší na zdraví bývá obecně zveličován. V současné době se 

odhaduje [14], že podíl životního, pracovního prostředí a vnitřního prostředí budov na zdraví 

činí asi 15 %, zdravotnické služby (lékařská péče) asi 10 %, genetický základ jednotlivce asi 

20 % a největší podíl 55 % činí způsob života a socioekonomické faktory. Jedná se zejména o 
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nevhodnou výživu, kouření, alkohol, nízkou pohybovou aktivitu, psychické napětí a stres a 

dále pak životní úroveň, chudobu, nezaměstnanost a rozvodovost. 

Světová zdravotnická organizace zveřejnila následující souhrn prokázaných zdravotních 

vlivů polétavého prachu a doporučení [13]. 

Zdravotní vlivy krátkodobé expozice: 

• zvýšení počtu zánětlivých onemocnění, 

• nepříznivé účinky na kardiovaskulární systém, 

• zvýšení spotřeby léčiv, 

• zvýšení počtu hospitalizací, 

• zvýšení úmrtnosti  

Zdravotní vlivy dlouhodobé expozice: 

• snížení plicních funkcí u dětí i dospělých, 

• růst onemocnění dolních cest dýchacích, 

• zvýšení chronických obstrukčních onemocnění plic, 

• snížení předpokládané délky dožití (převážně v důsledku úmrtnosti na srdečně-cévní a 

plicní onemocnění)  

Proč jsou děti ohroženy nejvíce: 

• děti dýchají na jednotku hmotnosti více než dospělí, 

• děti mají menší dýchací cesty a plíce, 

• zranitelnost vyvíjejících se a rostoucích dýchacích cest a plicních sklípků (alveolů), 

• nevyvinutý obranný mechanismus, 

• doba strávená ve venkovním prostředí, 

• zvýšená ventilace v průběhu her a cvičení, 

• vysoká prevalence astmatických a dalších onemocnění, 

• vysoká míra akutních respiračních infekčních onemocnění  

Suspendované částice PM10 vykazují významné zdravotní důsledky [4], které se 

projevují již při velmi nízkých koncentrací bez zřejmé spodní hranice bezpečné koncentrace. 

Zdravotní rizika částic ovlivňuje jejich koncentrace, velikost, tvar a chemické složení. Mohou 

se podílet na snížení imunity, mohou způsobovat zánětlivá onemocnění plicní tkáně a 

oxidativní stres organismu. Dále zvýšené koncentrace přispívají i ke kardiovaskulárním 

chorobám a akutním trombotickým komplikacím.  
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Při chronickém působení mohou způsobovat respirační onemocnění, snižovat plicní 

funkce a zvyšovat úmrtnost (snižují očekávanou délku života).  

V poslední době se ukazuje, že nejzávažnější zdravotní dopady (včetně zvýšené 

úmrtnosti) mají částice frakce PM2,5, popř. PM1, které se při vdechnutí dostávají do spodních 

částí dýchací soustavy.  
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5. Legislativa  

5.1 ITS a EU 

5.1.1 ITS Akční plán 
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro zavádění 

inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a jejich styčné body s jinými druhy 

dopravy KOM (2008) 887 v konečném znění 2008/0263 (COD) 

Obsahuje mimo jiné: 

• Sdělení o dopravě šetrnější k životnímu prostředí, které Komise přijala v červenci 

2008 (KOM(2008) 433), zavádí v kapitole 4 akční plán pro ITS v silniční dopravě, 

provázený legislativní iniciativou. Akční plán stanoví společný přístup k prosazení a 

používání stávajích technologií na trhu. Účinnější využívání stávající infrastruktury 

navíc znamená, že bude zapotřebí méně nové infrastruktury, a předejde se tak 

roztříštěnosti stanovišť a záboru půdy. 

• Zvyšující se přetížení našeho dopravního systému, očekává se , že nákladní silniční 

doprava vzroste do roku 2020 o 55% a osobní silniční doprava o 36%. S tím souvisí 

spotřeba energie a nepříznivé dopady na životní prostředí. Emise CO2 z dopravy se do 

roku 2020 zvýší o dalších 15%. To vše si žádá inovační přístup, který zareaguje na 

rostoucí potřeby a požadavky na dopravu a mobilitu. Tradiční opatření, jako rozšíření 

stávajících dopravních sítí, nebude v tomto rozsahu proveditelné a bude zapotřebí 

nalézt nová řešení. 

• Návrh se zaměřuje na aplikace a služby ITS spojené se silniční dopravou a jejich 

styčné body s jinými druhy dopravy (letecká doprava SESAR, železniční doprava 

ERTMS, vnitrozemská lodní plavba VTMIS). Bude zajištěna jasná součinnost s prací 

jednotlivých výborů. 

Návrh podpoří několik mikroekonomických cílů Lisabonské strategie pro růst a 

zaměstnanost. Především přispěje k cíli usnadnit rozšíření a účinné využívání ITS. Dále 

přispěje k cílům: 

• Usnadnit všechny formy inovace: přeshraniční předávání znalostí o účinném zavádění 

ITS; 
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• Rozšířit, zlepšit a propojit evropskou infrastrukturu a dokončit proirotní přeshraniční 

projekty, zvážit argumenty pro vhodné systémy stanovení cen v rámci infrastruktury; 

• Podpořit udržitelné využívání zdrojů a posílit synergii mezi ochranou životního 

prostředí a růstem, zvlášť prosadit vývoj prostředků na internalizaci extérních nákladů; 

• Zvýšit a zlepšit investice do výzkumu a vývoje. 

EHSV také doporučuje definice základních evropských standardů (nebo příkladů) pro 

vybavení kamunokace sítě zařazené do TEN-T základními „standardními“ telematickými 

systémy: 

• Dohledový kamerový systém; 

• Systémy sledování charakteristik dopravního proudu, detekce kongescí a sčítání 

dopravy; 

• Systémy proměnných dopravních značek a zařízení pro provozní informace; 

• Silniční meteorologický informační systém; 

• SOS systém. 

 

5.1.2 Související iniciativy Evropské komise 
• Akční plán pro logistiku nákladní dopravy; 

• Akční plán pro městskou mobilitu; 

• Zavádění systému Galileo; 

• Soubor opatření pro dopravu šetrnější k životnímu prostředí KOM (2008) 433; 

• Iniciativa i2010 pro inteligentní automobily KOM (2007) 541; 

• Iniciativa eSafety; 

• Sedmý rámcový program pro výzkum a technický rozvoj; 

• Služba eCALL; 

• Evropské technologické platformy a jejich strategické plány výzkumu; 

• Iniciativa CARS 21, KOM (2007) 22 [15]. 

 

5.1.3 Bílá kniha = Evropská dopravní politika 
Bílá kniha, vydaná Evropskou komisí v roce 1992, je základem pro všechny následující 

kroky Unie v oblasti dopravy. Analyzuje trendy v “ekonomice dopravy”, navrhuje hlavní cíle 
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dopravní politiky Společenství, diskutuje způsoby řešení různých dopravních problémů Unie, 

a navrhuje náročný a podrobný akční program. 

Bílá kniha je zároveň i jedním z nejrozsáhlejších textů, který kdy Komise vytvořila. 

Bílá kniha EU – Čas rozhodnout“ je  jasně definována  evropská dopravní politika od 

roku 2001 do roku 2010. Zabývá se podrobnou analýzou stávajícího stavu dopravy 

v evropském prostoru a na základě této analýzy navrhuje cíle dopravní politiky, které nejsou 

přímo nařizující [16], ale udávají směr vývoje dopravy. Česká republika jako členský stát 

Evropské unie se zavázal následovat dopravní politiku EU.  

Motivem vzniku tohoto dokumentu byla disproporce požadavků společnosti na 

přepravní potřeby a schopností jednotlivých zemí zabezpečit realizaci vzrůstajících potřeb 

mobility. Obava orgánů EU plyne i z možného zaostávání Evropy v hospodářském růstu 

vlivem nekvalitní dopravy.   

Výsledkem „Bílé knihy“ by měly být jednotlivé národní dopravní politiky, které se 

budou opírat o navrhované cíle a snaha o tvorbu legislativních rámců dle evropských potřeb.  

K základním cílům, atributům evropské dopravní politiky tedy patří: 

• Zachování udržitelného rozvoje.  

• Rozvoj transevropské dopravní sítě TEN ve všech dopravních druzích. 

• Interoperabilita v technické, technologické a informační úrovni. 

• Rozvoj intermodální a multimodální dopravy. 

• Zahrnutí externalit v jednotlivých dopravních oborech do ceny za dopravu. 

• Znalost všech nákladů v jednotlivých dopravních oborech. 

• Rozvoj ITS nástrojů represe, kontroly, organizace, informovování a řízení 

v jednotlivých dopravních oborech.  

• Rozvoj cykloturistiky a rekreační vodní dopravy. 

• Bezpečnost dopravy  

Bílá kniha shrnuje  přístup jako “snahu o trvale udržitelnou mobilitu” a navrhuje sedm 

oblastí v kterých by,měla být vyvíjena aktivita [ odstavec 40] : 

• posílení vnitřního trhu za účelem usnadnění volného pohybu zboží a osob;  
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• odstranění umělých regulačních překážek ve prospěch politiky podpory koherentních, 

integrovaných transportních systémů s využitím nejlepších dostupných technologií; 

• posílení ekonomické a sociální soudržnosti prostřednictvím infrastruktury napojující 

ostrovní, špatně dostupné a periferní regiony s centrálními oblastmi Společenství;  

• opatření zohledňující životní prostředí a zejména omezující emise CO2;  

• kroky na podporu bezpečnosti;  

• opatření v sociální oblasti;  

• rozvoj příslušných vztahů s nečlenskými státy EU.  

Bílá kniha zdůrazňuje, že “internalizace externích nákladů by měla být hlavním prvkem 

dopravní politiky zahrnující ochranu životního prostředí” [ odstavec 39] . 

Výsledkem je, že mnohé z problémů, které měla Bílá kniha vyřešit, se zhoršily. Silniční 

a letecká doprava stále roste velmi rychle. Neprůjezdnost silnic se zvětšuje a škodám na 

životním prostředí nebylo zabráněno [17].  

Začíná být také jasné, že programy směřující k vyřešení dopravních problémů v 

členských státech, na regionální a lokální úrovni mají mnohem větší význam než programy 

pro úroveň celoevropskou. 

 

5.2 EU normy pro znečištění ovzduší 

Základní právní normou upravující hodnocení kvality ovzduší je zákon o ochraně 

ovzduší č. 86/2002 Sb., v platném znění. Podrobnosti pak dále specifikuje nařízení vlády č. 

597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Česká legislativa zahrnuje 

požadavky Evropské unie stanovené směrnicemi pro kvalitu venkovního ovzduší, tedy 

rámcovou směrnicí 96/62/EC o hodnocení a řízení kvality ovzduší a navazujícími dceřinými 

směrnicemi 1999/30/EC (pro SO2, NO2 a NOx, suspendované částice a olovo), 2000/69/EC 

(pro benzen a oxid uhelnatý), 2002/3/EC (pro troposférický ozon) a 2004/107/EC (pro arsen, 

kadmium, rtuť, nikl a polycyklické aromatické uhlovodíky).  

V květnu 2008 Evropský parlament přijal směrnici 2008/50/EC o kvalitě vnějšího 

ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, která sjednocuje směrnici 96/62/EC s prvními třemi 

dceřinými směrnicemi a s rozhodnutím Rady 97/101/EC, kterým se zavádí vzájemná výměna 
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informací a údajů ze sítí a jednotlivých stanic měřících znečištění vnějšího ovzduší v 

členských státech. 

• Směrnice Komise 2001/116/ES ze dne 20. prosince 2001, se přizpůsobuje 

technickému pokroku směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů 

členských států týkajících se schvalování typu-motorových vozidel a jejich přípojných 

vozidel. 

• Směrnice 2002/24/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. března 2002 o 

schvalování typu dvou-nebo tří-kolových motorových vozidlech a o zrušení směrnice 

Rady 92/61/EHS . 

• Směrnice 1999/94/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. prosince 1999 o 

dostupnosti informací pro spotřebitele o spotřebě paliva a emisích CO2 při prodeji 

nových osobních automobilů. 

• Směrnice Rady 80/1268/EHS spotřeby paliva motorových vozidel. 

• Směrnice 2004/52/ES o elektronickém výběru mýtného 

• Směrnice 2007/46/ES o rámci pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných 

vozidel 

• Nařízení EHS č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě 

Tyto limity nahradí původní směrnici 70/220/EHS o emisních limitech.  

• Euro 1 (1993); 

• Pro osobní automobily - 91/441/EHS, také u osobních automobilů a lehkých 

nákladních vozidel - 93/59/EHS; 

• Euro 2 (1996) pro osobní automobily - 94/12/ES (& 96/69/EHS);  

• Euro 3 (2000) pro každé vozidlo - 98/69/ES; 

• Euro 4 (2005) pro každé vozidlo - 98/69/ES (& 2002/80/ES); 

• Euro 5 (2008 / 9) a Euro 6 (2014) pro osobní a lehká užitková vozidla - 2007/715/EC  

V oblasti paliv poslanci hlasovali pro nižší cíle v návaznosti na nové vědecké poznatky 

týkající se udržitelnosti biopaliv a jejich dopad na ceny potravin.  

Při hlasování ve Štrasburku, Evropský parlament, výbor pro životní prostředí podpořil 

plán na naplnění cílů EU v oblasti obnovitelných zdrojů v dopravě na 4% do roku 2015 a 

následně 8-10% obnovitelných zdrojů v roce 2020. 
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5.3 Evropská legislativa zpoplatnění 

5.3.1 Směrnice evropského parlamentu a rady 2006/38/ES  

Ze dne 17. května 2006, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za 

užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly 

Rozbor: 
• str. 13, čl. 7, odst. 9 „9. Mýtné musí být založeno pouze na zásadě návratnosti nákladů 

na pozemní komunikace. Vážené průměrné mýtné musí konkrétně odpovídat 

stavebním nákladům a nákladům na provoz, údržbu a rozvoj dané sítě pozemních 

komunikací. Vážené průměrné mýtné může rovněž zahrnovat návratnost kapitálu nebo 

ziskovou marži vycházející z tržních podmínek. 

• str. 14, čl. 7a, bod 1 „Článek 7a  1. Při stanovení výše váženého průměrného mýtného,  

které má být vybíráno na dotyčné síti pozemních komunikací  nebo jasně vymezené 

části této sítě, vezmou členské  státy v úvahu různé náklady uvedené v čl. 7 odst. 9. 

Zohledněné náklady se vztahují k síti nebo části sítě, na  níž je vybíráno mýtné, a k 

vozidlům, na která se vztahuje  povinnost platit mýtné. Členské státy se mohou 

rozhodnout, že pro zajištění návratnosti těchto nákladů nepoužijí  příjmy z mýtného 

nebo že zajistí návratnost pouze určité procentuální části těchto nákladů. 

• str. 15, čl. 9, bod 1 „ Tato směrnice nebrání členským státům nediskriminačně 

uplatňovat:  

a) zvláštní daně nebo poplatky; 

        — vybírané při přihlášení vozidla nebo 

        — ukládané na vozidla nebo náklady nadměrných hmotností nebo rozměrů; 

         b) parkovací poplatky a zvláštní poplatky za používání městských komunikací. 

• str. 16, čl. 9, odst. 2 „2. O způsobu použití příjmů z poplatků za používání pozemních 

komunikací rozhodnou členské státy. Aby se umožnil rozvoj dopravní sítě jako celku, 

měly by se příjmy z poplatků použít ve prospěch odvětví dopravy a k optimalizaci 

celého dopravního systému.“ 

• str. 10, Preambule, bod 18 (18) Aby bylo možné v budoucnu přijmout podložené a 

objektivní rozhodnutí ohledně možného uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ na 

všechny druhy dopravy prostřednictvím internalizace externích nákladů, měly by být 

vypracovány zásady jednotného výpočtu, které by se zakládaly na vědecky 

uznávaných údajích. Jakékoliv budoucí rozhodnutí v této věci by mělo plně 
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zohledňovat  daňovou zátěž, kterou společnosti provozující silniční přepravu zboží již 

nesou, včetně daně z vozidel a spotřební daně z paliv. 

• str. 19, Příloha III, bod 1 „ Základní zásady rozvržení nákladů a výpočtu mýtného 

Definice sítě a vozidel, na něž se směrnice vztahuje 

—    Pokud se v celé transevropské silniční síti (TEN) nepoužije jediný režim mýtného, 

upřesní členský stát, která část  nebo části sítě mají podléhat režimu mýtného, jakož i 

systém používaný k třídění vozidel za účely rozlišení sazeb mýtného. Členské státy rovněž 

uvedou, zda rozšiřují rozsah jejich režimu mýtného na vozidla pod prahovou hodnotu 12 

tun. 

—    Pokud se členský stát rozhodne přijmout různá opatření na dosažení návratnosti 

nákladů u jednotlivých částí své sítě (jak umožňuje čl. 7a odst. 1), u každé jasně 

vymezené části sítě musí být použit samostatný výpočet  nákladů. Členský stát se může 

rozhodnout svoji síť rozdělit do několika jasně vymezených částí za účelem zavedení 

samostatných koncesních nebo podobných smluv pro každou část. 

Směrnice evropského parlametu a rady 2006/38/ES Ze dne 17. května 2006, kterou se 

mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací 

těžkými nákladními vozidly 

Rozbor: 

• str. 19-20, Příloha III, bod 2  Náklady na pozemní komunikace 2.1 Investiční náklady 

—    Investiční náklady zahrnují stavební náklady (včetně finančních nákladů) a náklady 

na rozvoj pozemních komunikací, popřípadě rovněž návratnost kapitálové investice nebo 

ziskovou marži. K investičním nákladům dále  patří pořizovací náklady pozemků, náklady 

na plánování, projektování, dohled nad stavebními zakázkami a řízením projektů a na 

archeologický a půdní průzkum, jakož i další příslušné vedlejší náklady. 

—    Návratnost stavebních nákladů je buď založena na plánované životnosti pozemní 

komunikace nebo jiné podobné době odepisování (nejméně 20 let), kterou lze považovat 

za vhodnou z důvodů financování prostřednictvím koncesní smlouvy nebo jiným 

způsobem. Délka doby odepisování může být klíčovou proměnnou v jednáních o udělení 

koncesních smluv, zejména přeje-li si dotyčný členský stát stanovit jako součást smlouvy 

horní mez, co se týče použitelného váženého průměrného mýtného. 

—  Aniž je dotčen výpočet investičních nákladů, může zajišťování návratnosti nákladů: 
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—  být rovnoměrně rozděleno po dobu odepisování, nebo zaměřeno spíše do počátečních, 

středních nebo závěrečných let, pokud se takové zaměření provádí transparentním 

způsobem, 

  —  stanovit indexování mýtného po dobu odepisování. 

• str. 19-20, Příloha III, bod 2  Náklady na pozemní komunikace 2.1 Investiční náklady 

—   Veškeré pořizovací náklady vycházejí ze zaplacených částek. Náklady, které mají 

teprve vzniknout, budou vycházet z přiměřených předpokládaných nákladů. 

—    Lze předpokládat, že vládní investice jsou financovány výpůjčkami. Úroková sazba, 

která se použije na pořizovací náklady, je totožná se sazbami používanými pro vládní 

výpůjčky během uvedeného období. 

—  Přidělení nákladů těžkým nákladním vozidlům se provádí objektivním a 

transparentním způsobem, s přihlédnutím k podílu těžkých nákladních vozidel na provozu 

v silniční síti a souvisejícím nákladům. Kilometry ujeté těžkými nákladními vozidly lze za 

tímto účelem upravit podle objektivně odůvodněných‚ koeficientů ekvivalence‘, jako jsou 

koeficienty uvedené v bodu 4 (1). 

—    Rezerva na odhadovanou kapitálovou návratnost nebo ziskovou marži je přiměřená 

podle tržních podmínek a může se měnit za účelem poskytnutí výkonnostních pobídek 

třetí smluvní straně v souvislosti s požadavky na jakost služeb. Kapitálovou návratnost lze 

vyhodnotit s použitím hospodářských ukazatelů, jako je IRR (vnitřní míra výnosnosti) 

nebo WACC (vážený průměr ceny kapitálu). 

 

5.4 Česká legislativa 

5.4.1 ITS 
Zákony 

• Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 361/2000 

Sb. je účinný od 1.1.2001 (vyhlášen v částce 98/2000) a jeho novely. 

• Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,  

• Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o 

změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
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provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla),  

Vyhlášky:  

• Vyhláška č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče, nabývá účinnosti 1.7.2007 

(vyhlášena v částce 47/2007). 

• Vyhláška č. 3/2007 Sb., o celostátním dopravním informačním systému, nabývá 

účinnosti 1.3.2007 (vyhlášena v částce 2/2007),  

• Vyhláška č. 218/2006 Sb., o úhradě za poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod, 

nabývá účinnosti 17.5.2006 (vyhlášena v částce 73/2006), 

• Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění 

vyhlášky č. 153/2003 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, je účinná od 1.7.2008 (vyhlášena v částce 65/2008). 

• Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní 

dopravu - Účinnost od 1.7.2000 (vyhlášena v částce č. 54/2000 Sb.) 

• Vyhláška č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy  

- Účinnost od 10.6.2001 (vyhlášena v částce č. 108/2000 Sb.) 

• Vyhláška č. 64/1987 Sb. o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě 

nebezpečných věcí (ADR) a její přílohy A a B byly vyhlášeny pod č. 159/1997 Sb. a 

nově upraveny pod  č. 6/2002 Sb.m.s. - Vyhláška č. 64/1987 Sb. je účinná od 

17.8.1986 (vyhlášena v částce č. 13/1987 Sb.) 

• Vyhláška č. 302/2001 Sb. o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění 

vyhlášky MD č. 99/2003 Sb.  

• Vyhláška č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 

100/2003 Sb.  

  Připravované předpisy:  

• Návrh vyhlášky MD o emisích z motorů nesilničních mobilních strojů - Ve stadiu 

vnitroministerského zpracovávání, je zpracováván ve spolupráci s Ministerstvem 

životního prostředí a Ministerstvem zemědělství. 
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5.4.2 Právní rámec časového a výkonového zpoplatnění 
Právní předpis 

• Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Související předpisy 

• Nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za 

užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů. 

• Nařízení vlády č. 272/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši 

časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních 

komunikací. 

• Vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně 

vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

5.4.3 Znečištění ovzduší dopravou 
Zákony: 

• 483/2008 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 

změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších 

předpisů; 

Vyhlášky: 

• Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví požadavky na kvalitu 

paliv z hlediska ochrany ovzduší;    

• 205/2009 Sb., Vyhláška o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení 

některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší;  

• 355/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví emisní 

limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování 

ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická 

rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu;  

• 362/2006 Sb., Vyhláška o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné 

míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování;   
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• 363/2006 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 

356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, 

způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících 

látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, 

podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů 

znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování;  

• 509/2005 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 

355/2002 Sb.,kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních 

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z 

procesů aplikujících organická rozpouštědla ze skladování a distribuce benzinu;    

• 553/2002 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů 

znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu 

stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování 

krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o 

úrovni znečištění ovzduší veřejnosti.    
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6. Telematika 

6.1 Vývoj 
První etapa budování inteligentních dopravních systémů (ITS) se datuje už od začátku 

60. a 70. let, kdy se začaly testovat základní principy. V Japonsku vznikl v roce 1973 projekt 

CACS (Comprehensive Automobile Traffic Control System) za 7 bilionů jenů, jehož úkolem 

byla pomoc při směrování vozidel. CACS využíval antény na bázi induktivní smyčky, které 

byly zabudované v cestách jako digitální komunikační linka mezi vybavenými vozidly a 

infrastrukturou. Projekt byl nasazený v Tokiu na ploše cca 30km2. Tento projekt potvrdil 

efektivnost dynamického směřování vozidel a na základě jeho úspěšnosti byla v roce 1979 

založena Asociace elektronické technologie pro automobilovou dopravu a řízení, jehož 

původním cílem bylo popularizovat CACS a rozšiřovat zavádění informačního systému. Ve 

stejné době v USA začal obdobný projekt ERGS a v Evropě projekt Autofahrer Leit und 

Informationsystem (ALI) [18], který byl testován na Německých dálnicích koncem 70. let. 

ALI byl vyvinutý ve spolupráci s firmou Bosch a Volkswagen a používal indukční smyčky na 

detekování vozidla a komunikace se zařízením ve vozidle.  

Druhá etapa rozvoje byla spojena s rozmachem elektroniky a telekomunikační techniky. 

V této etapě byli realizovány evropské pilotní projekty DRIVE, ROMANSE, PROMETHEUS 

a další. V Japonsku UTMS (Universal Traffic Management System), AVS (Advanced Safety 

Vehicle, ARTS (Advanced Road Telematice in the Southwest), jako i navigační systémy 

RACS a AMTICS. V USA se pracovalo na projektech MOBILITY 2000 a IVHS. Na rozdíl 

od Japonska a USA, kde projekty podporovaly jednotlivé vlády, evropské pilotní projekty 

byly podporovány EU. V roce 2000 se na konferenci v Kuala Lumpur vyhodnotila činnost a 

přijaly se konkrétní závěry.  

Pojem Inteligentní dopravní systémy (Inteligent Transportation System – ITS) se 

používá hlavně v severní Americe a v Japonsku. V Evropě se ustálil pojem dopravní 

telematika (Transport Telematics) [18], který vznikl spojením slov telekomunikace a 

informatika („telecommunication“ a „informatics“). Tato nejednotnost je výsledkem 

rozdílného chápání nástrojů dopravní telematiky a stejně tak rozdílným tempem jejich 

implementace v řízení dopravních procesů v jednotlivých státech.  
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6.2 Představení oboru dopravní telematika 
Dopravní telematika je inženýrský obor, který integruje informační a komunikační 

technologie s cílem vytvořit aplikace, které v situaci, kdy se zároveň s rostoucím objemem 

osobní i nákladní dopravy zvyšují také nároky na její kvalitu, dostupnost a komfort. Umožní 

optimalizaci dopravních toků, zvyšování efektivnosti, hospodárnosti a bezpečnosti dopravy s 

dopadem na snižování negativních vlivů dopravy na životní prostředí. 

Telematika je systémově inženýrský obor, zabývající se tvorbou a účelným využitím 

informačního prostředí pro kompenzace rušivých vlivů a zachování silných procesů dle 

definovaných kritérií (homeostatické procesy). Telematika je výsledek 

konvergence a následné postupné syntézy telekomunikačních technologií a informatiky za 

podpory manažerské ekonomiky a matematických metod tvorby a řízení komplexních 

systémů. Efekty telematiky jsou založeny na součinnosti všech výchozích oborů a projevují 

se v širokém spektru uživatelských oblastí, od multimediální komunikace jednotlivců až po 

inteligentní využívání a řízení globálních síťových odvětví, jako jsou např. doprava, 

spoje a veřejná správa. Pokročilá telematika je ve svých aplikacích jednou z důležitých 

podmínek vzniku znalostní společnosti, konstituuje pro ni inteligentní prostředí a umožňuje 

na bázi získaných informací extrahovat znalostní popisy složitých systémů. 

Dopravní telematika napomáhá k zvýšení plynulosti dopravnímu proudu, vyšší 

bezpečnosti silničního provozu a ochraně životního prostředí při limitovaných možnostech 

rozvoje dopravní infrastruktury a současném prudkém nárůstu silniční dopravy v posledních 

letech. Dopravní telematiku neboli inteligentní dopravní systémy (Inteligent Transport 

Systems) lze definovat takto: 

Dopravní telematika (ITS) integruje informační a telekomunikační 

technologie s dopravním inženýrstvím za podpory ostatních souvisejících vědních oborů 

(ekonomika, teorie dopravy, systémové inženýrství, atd.) tak, aby se na dané infrastruktuře 

zvýšily přepravní výkony a efektivita dopravy a zároveň se zvýšila bezpečnost a související 

komfort přepravy. 

Dopravní telematika je účelným nástrojem pro dosažení cíle optimalizace 

homeostatických procesů území a funguje jako informační a telekomunikační podpora 

dopravního procesu. Správná implementace dopravní telematiky musí nutně 

vycházet z detailní analýzy stávající dopravní situace a stanoveného jasného řešení cíle 
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(dopravní politika města, regionu, státu). Potom je možno využít nástrojů dopravní telematiky 

pro realizaci těchto cílů.  

Je třeba upozornit, že pojem ITS se již dnes překládá jako inteligentní dopravní služby 

(Intelligent Transport Services) [19], což plně reflektuje význam dopravní telematiky - 

nabízet uživatelům dopravy inteligentní služby, které je nutno sledovat v několika rovinách: 

• služby pro cestující a řidiče (uživatelé) - informace o dopravních cestách, o dopravních 

spojích, dopravní informace prezentované řidičům prostřednictvím informačních 

systémů na dálnicích, informace zasílané řidičům do automobilů (dynamická navigace), 

dopravní informace prostřednictvím rádia, Internetu atd.  

• služby pro správce infrastruktury (správci dopravních cest, správci dopravních 

terminálů) - sledování kvality dopravních cest, řízení údržby infrastruktury, 

sledování a řízení bezpečnosti dopravního provozu, ekonomika dopravních cest atd. 

• služby pro provozovatele dopravy - volba dopravních cest a nejvýhodnějších tras, řízení 

oběhu vozidlového parku, údržba vozidel, diagnostika vozidel atd. 

• služby pro státní a veřejnou správu - napojení systémů dopravní telematiky na veřejný 

informační systém, sledování a vyhodnocování přepravy osob a nákladů, řešení 

financování dopravní infrastruktury (fond dopravy), nástroje pro výkon dopravní 

politiky měst, regionů, státu atd. 

• služby pro bezpečnostní a záchranný systém (IZS - integrovaný záchranný systém) - 

propojení systémů dopravní telematiky na integrovaný záchranný systém a bezpečnostní 

systémy státu, zabezpečení lepšího organizování prací při likvidaci havárií, nehod, 

zvýšení prevence proti vzniku mimořádných událostí s ekologickými důsledky atd.  

Výsledkem koncepčního propojení jednotlivých subsystémů dopravní telematiky 

vznikne informační deštník nad dopravou [19], který umožní nasadit stejné řídící nástroje pro 

toto síťové odvětví, jako je tomu dnes např. u řízení výrobních podniků (sledování nákladů, 

vznik samostatných nákladových středisek atd.). Znalost ekonomických procesů 

spojených s dopravou usnadní výkon státní dopravní politiky a nabídne smysluplnou 

investiční strategii v tomto odvětví. Dopravní telematika v tomto pojetí může nabídnout jasná, 

kontrolovatelná a transparentní pravidla pro vstup privátních investorů do dopravní 

infrastruktury (včetně vlastních prostředků dopravní telematiky). 
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Obrázek 4: Popis procesů probíhajících problematikou dopravní telematiky. [Svítek M.] 
 

 
Obrázek 5: Hierarchické schéma komplexního systému dopravní telematiky v ČR. [TP182] 
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6.3 Cíle a úkoly telematiky v dopravě  
Pod dopravní telematiku se zařazují systémy, u nichž je možno zprostředkováním 

informací a jejich vyhodnocením ovlivnit jednání účastníků dopravy nebo technických složek 

v oblasti dopravních prostředků nebo dopravních cest.  

Vznik dopravy lze ovlivnit informacemi o cestovních možnostech. Například 

prostřednictvím aktuálních informací je umožněno, aby se okamžik nastoupení cesty posunul 

nebo se zvolil jiný dopravní prostředek, než se původně předpokládalo.  

Při řízení průběhu dopravy se jedná o regulační procesy, v nichž se údaje o skutečném 

stavu shromažďují pomocí měřících zařízení (senzory), opatření k řízení se podle předurčené 

strategie rozvinou v hlavním počítači a pokyny (např. omezení rychlosti) nebo doporučení 

(např. volba dopravního prostředku, volba cesty) se sdělí přes určité kanály (displej nebo 

rozhlas, navigace atd.) účastníku dopravy. 

Telematickými systémy se sledují např. tyto cíle:  

• účelnější využití infrastruktury,  

• zvýšení kvality průběhu dopravy,  

• zvýšení bezpečnosti dopravy,  

• zmenšení zatěžování životního prostředí dopravou,  

• snížení časových ztrát při přípravě a realizaci cesty,  

• rozšíření odbytových možností pro moderní produkty a zlepšení šancí na trhu v 

mezinárodní hospodářské soutěži.  

Použití telematických systémů: 

• řízení pohybu vozidla na dopravní cestě,  

• řízení dopravních toků v síti,  

• sledování a optimalizace pohybu nákladu,  

• vybírání uživatelských poplatků,  

• informace o cestovních možnostech a rezervace cest.  

 

2009  - 37 -  



Zuzana Šitavancová: Prašnost z dopravy a její vlivy v urbanistické aglomeraci 

6.4 Potenciál telematických systémů  
Jedná se převážně o řízení a ovlivňování pohybu vozidla na dopravní cestě.  
 
Funkce: 

• zmenšení zatížení životního prostředí, 

• zvýšení bezpečnosti, 

• zvýšení plynulosti dopravy,  

Jsou součástí infrastruktury. Potřebná data vznikají při provozování infrastruktury.  

 

6.5 Rozdělení podle řídící techniky 
• Kolektivní ovlivňování dopravy - zodpovědný orgán za infrastrukturu nebo dopravní 

úřad působí na dopravní tok zvenčí.  

• Individuální ovlivňování dopravy - vycházejí z jednotlivého vozidla [20]. 

 

6.5.1 Kolektivní ovlivňování dopravy 
V zahraničí se shromáždily dobré zkušenosti s dynamickými ukazateli doby jízdy, 

přibližující se skutečnosti, kterých bude třeba až do dosažení charakteristických bodů vytčené 

trasy. Tyto ukazatele ovlivňují viditelně homogenizaci dopravního proudu. 

Při řízení pohybu vozidla po dopravní cestě se objevuje problém akceptovatelnosti, 

ačkoliv se většinou jedná - z právního hlediska - o nařízení a zprostředkování dopravně-

právních předpisů, jejichž dodržování je naléhavé. Pokud se týká trasy, předávají se pokyny 

prostřednictvím dopravních značek a světelných signálů. Dodatečně je potřeba počítat s tím, 

že v budoucnosti bude možno obsah dopravních značek ohlásit i do vozidla. Z části bude 

jejich dodržování i technicky vynucováno (např. přípustná nejvyšší rychlost pro nákladní 

automobily nebo v budoucnosti možné automatické dodržování vzdálenosti). Ve skutečnosti 

je ale absolutní dodržování předpisů nedosažitelné. 

 

6.5.2 Individuální ovlivňování dopravy  
Používáním individuálních doplňkových zařízení v soukromých silničních vozidlech si 

řidiči opatřují pomoc při zdolávání jízdních úkolů. Dosud jsou značně rozšířeny navigační 
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systémy [20], které pomocí statických dat silniční sítě, uložených ve vozidlech , v kombinaci 

s navigací GPS umožňují spolehlivé soběstačné nalezení cesty. U této technologie se v 

minulých desetiletích úspěšně prosadily do praxe pozoruhodné inovace. Navigační přístroje 

mohou přijímat, částečně přes rádiové spojení (Radio Data System RDS, Traffic Message 

Chanel TMC) nebo přes mobilní telefon, dynamické informace o dopravní situaci a mohou je 

v pokynech k doporučené cestě zohlednit. Použití těchto přístrojů směřuje k maximálnímu 

užitku pro daného řidiče. Aktuální zprávy o dopravní situaci lze vyžádat i přes internet nebo 

mobilní telefon. V současné době se nabízí nová možnost individuálního pokynu pro cestu 

přechodem na srovnatelně cenově příznivé systémy PDA (Personal Digital Assistent). Ty 

zahrnují propočet trasy prostřednictvím mobilního telefonu od servisního providera, který - 

pro uživatele bez problému - může do doporučení vložit usměrnění dopravy tak, jak to 

zvažoval orgán zodpovědný za infrastrukturu. Další rozvoj tohoto odvětví je však přímo 

závislý na kontinuálním sběru dopravních dat. 

V nynější době nejsou vyvinuty aplikace, které by umožnily dostatečně efektivně sdělit 

dočasné místní zvláštnosti nebo místně platící dopravní regulace dovnitř vozidla, i když by to 

bylo možné bez zvláštních obtíží. Zásadně by mohly být potřebné informace rozšířeny z 

ústředního místa rádiem a navigačním systémem a předány na správném místě řidiči. Je 

ovšem třeba vycházet z toho, že použití infrastruktury, spojené s místem, je pro dynamické 

místní informace nevyhnutelné.  
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7. Dopravní data vhodná pro posuzování vlivu dopravy na 
životní prostředí 

Dopravní data vhodná pro posuzování vlivu dopravy na životní prostředí:  

• dopravně inženýrská dat – intenzity a skladba dopravních proudů, cestovní doby…, 

• hluk a vibrace, 

• emise látek do vzduší, jeho znečištění, 

• vliv na faunu, 

• dopravní nehodovost. 

 

7.1 Dostupná dopravně inženýrská data 
 

7.1.1 Data z celostátního sčítání dopravy  
- to probíhá jednou za pět let na vybrané komunikační síti po celém území České 

republiky.  

Z výsledků CSD lze získat: 

• roční průměrnou denní intenzitu dopravy během sčítání podle jednotlivých druhů 

vozidel, 

• charakteristiku cyklistického provozu, 

• koeficienty α, β, γ charakterizující nerovnoměrnost dopravy během víkendů a 

prázdnin, 

• poměr intenzit protisměrných dopravních proudů. 

 

7.1.2 Data z automatických detektorů dopravy  

– jejich výhodou je to, že poskytují data v souvislém časovém období v délce až několik 

let bez nutnosti stálého dohledu. Z vyhodnocení lze získat informace: 

• denní intenzity v jednotlivých dnech, 

• intenzita špičkové (maximální) hodiny v daném dni, 

• průměrné denní intenzity v jednotlivých dnech týdne, 

• velikost X-té rázové hodiny (X-tá s největší intenzitou v průběhu roku), 
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• některé detektory jdou přenastavit tak, aby zaznamenávaly i rychlosti vozidel, 

popřípadě obsazenost detektoru (detekce kolon), rozestupy mezi vozidly. 

 

7.1.3 Data z průzkumů individuální automatické dopravy  

- v dopravně inženýrské praxi jsou nejčastěji prováděny: 

• průzkum intenzit dopravy na komunikacích, 

• směrový průzkum pohybů vozidel na křižovatkách, 

• směrové průzkumy pohybu vozidel ve sledované oblasti. 

 

7.1.4 Data z měření rychlosti automobilové dopravy  

- rychlost vozidel je možné sledovat: 

• v řezu komunikace – okamžitá rychlost, 

• na krátkém úseku komunikace – úseková rychlost (průměrná rychlost na úseku), 

• průměrnou rychlost na celých trasách. 

 

7.1.5 Data z matematických modelů dopravy  

- pro zjištění dopravních charakteristik složitějších dopravních sítí se s výhodou využívá 

nástroje „matematický model komunikační sítě“. Nejčastějšími výstupy matematických 

modelů jsou [21]: 

• intenzita vozidel na jednotlivých úsecích komunikační sítě (obvykle ve vozidlech za 

jednotku času – den, hodina), rozdělená podle druhů vozidel (obvykle jen osobní a 

nákladní vozidla), intenzity křižovatkových pohybů, obvykle ve výhledovém období 

několika let, 

• celkový počet cest v daném území (s rozdělením na tranzitní, cílovou-zdrojovou a 

vnitrooblastní dopravu), 

• celkový dopravní výkon (vozokm), 

• průměrná délka jízdy (km), 

• průměrný čas jízdy (min), 

• průměrná rychlost (km/h), 

• celkové a průměrné zdržení vozidla na křižovatkách, 

• celková spotřeba pohonných hmot (l), 
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• specifickým nástrojem jsou mikrosimulace menších oblastí komunikační sítě (několik 

křižovatek).  

 

7.1.6 Data z průzkumů ostatních druhů dopravy  

-kam se řadí průzkumy: 

• městské hromadné dopravy (MHD), 

• pěší dopravy, 

• cyklistické dopravy, 

• železniční dopravy, 

• veřejné dopravy osob a nákladů v silniční dopravě, 

• letecké a vodní dopravy, 

• dopravní nehodovosti, 

• negativních účinků automobilové dopravy. 

 

7.1.7 Data z Českého statistického úřadu  

- data shromažďovaná a publikovaná Českým statistickým úřadem jsou využitelné 

zejména v oblastech, která potřebují data: 

• shromažďovaná při sčítání lidu, domů a bytů – dojížďka a vyjížďka do škol a do 

zaměstnání (cenná je zejména možnost získat údaje o směrech dojížďky a vyjížďky), 

• výkonech hromadné dopravy, dopravy materiálů, lodní dopravy a letecké dopravy – 

které jsou jinak vzhledem k různým dopravcům těžko dostupná. 

 

7.1.8 Data z centrálního registru vozidel  

- registry poskytují údaje: 

• o přihlášených motorových vozidlech (jejich druh, stáří, technické údaje o motoru a 

pod.). 

 

7.1.9 Data z anketních průzkumů  

- zatímco výsledky anket zjišťujících názory respondentů na řešení dopravního systému 

mají jen omezené využití při kvantifikaci vlivů dopravy na životní prostředí, průzkumy 

zjišťující dopravní chování lze ve spojení s ostatními daty využít například pro zjištění [21]: 
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• dělby přepravní práce, 

• informace o řetězcích cest v průběhu dne průzkumu (a následně je možno sestavit 

typické řetězce cest vybraných skupin obyvatel), 

• další informace obsažené v dotazníku, 

• anketní průzkumy jsou mnohdy jediná možnost jak některé údaje získat. 

 

7.1.10 Data ze Jednotného systému dopravních informací (JSDI) 

- pasportizační databáze Ředitelství silnic a dálnic poskytuje zejména údaje: 

• délka jednotlivých silnic a jejich úseků, 

• šířkové parametry silnice, 

• informace o součástech a příslušenství silnic (mosty, propustky, zdi, zábradlí, 

svodidla, protihlukové stěny, oplocení, ...), 

• intenzita dopravy z posledního celostátního sčítání dopravy [22]. 

 

7.2  Hluk a vibrace 
Hluk a vibrace způsobené dopravou - pro výpočty hlukových charakteristik je potřebné 

mít k dispozici následující údaje: 

• Intenzita dopravy a skladba dopravního proudu v současné době a ve výpočtovém 

období. Dle stávající české legislativy je třeba zjišťovat akustickou situaci v denní 

době, tj. v době od 06 do 22 hod a v noční době, tj. od 22 do 06 hod. Intenzitu v denní 

i noční době je nutné znát zvlášť pro osobní a zvlášť pro nákladní vozidla. U 

vícepruhových komunikací je potřebné znát i rozdělení intenzit v jednotlivých jízdních 

pruzích (v příčném řezu komunikace). 

• Dynamická skladba vozidel – pro zpřesnění používaného postupu by (podobně jako ve 

výpočtech emisí škodlivých látek) byla účelná znalost skladby vozového parku z 

hlediska jeho hlukové emisní charakteristiky. 

• Rychlost – vstupuje jako tzv. „výpočtová rychlost“, která má význam „průměrné 

jízdní rychlosti všech vozidel v dopravním proudu na úseku komunikace bez světelně 

řízených křižovatek“. Opět je nutné znát tuto rychlost zvlášť pro denní a noční dobu 

(výhledově i pro večerní dobu) a u vícepruhových komunikací zvlášť pro jednotlivé 

jízdní pruhy. 
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• Šířka komunikace – vzdálenost osy komunikace od osy vnějšího jízdního pruhu. 

• Podélný sklon nivelety komunikace – stoupání, či klesání má vliv na emise hluku 

pohybujících se vozidel. 

• Povrch komunikace – do výpočtu vstupuje faktor (koeficient) zohledňující různou 

velikost hluku pneumatik při jejich pohybu po různých druzích povrchu komunikace. 

• Umístění křižovatek, popřípadě přechodů pro chodce –používaná pro zohlednění vlivu 

křižovatek na plynulost dopravního proudu [21].  

 

7.3  Data pro posuzování znečištění ovzduší emisemi z dopravy 
Znečistění ovzduší emisemi dopravy - pro posouzení tohoto vlivu jsou potřebná 

následující data: 

• intenzita a skladba dopravy – počet automobilů projíždějících během dne (24 h) na 

sledovaném úseku komunikace, v členění na vozidla osobní, lehká nákladní, těžká 

nákladní a autobusy, 

• průměrná rychlost dopravního proudu, 

• plynulost dopravy, vyjádřená buď ve stupních nebo jako saturace komunikací, 

• délka hodnoceného úseku komunikace, 

• podélný sklon komunikace, 

• dynamická skladba vozového parku – procentuelní zastoupení vozidel bez 

katalyzátoru, 

• auta splňujících limity Euro 1 - 4; v rámci každého druhu vozidla. U osobních vozidel 

je nutno znát dále poměr mezi počtem vozidel s benzinovým a naftovým motorem 

[20]. 

 

7.4 Vliv dopravy na živou přírodu  
Potřebná jsou zejména data: 

• Intenzita dopravy (rozložení intenzit dopravy během 24 hodin, ve formě podílu 

z celkové denní intenzity, základní statistické charakteristiky zohledňující variabilitu 

během týdne: průměr, max, min, medián, směrodatná odchylka). 

• Mezery (rozložení délky časových mezer mezi vozidly během 24 hodin, základní 

statistické charakteristiky, rozložení četností, matematický popis statistického 
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rozdělení, vztah mezi délkou časové mezery a intenzitou dopravy). Je pociťována 

absence údajů zejména o mezerách mezi vozidly. 

 

7.5 Dopravní nehodovost 
Je na jedné straně jedním z největších negativních důsledků dopravy [21], na straně 

druhé statistika dopravní nehodovosti poskytuje údaje pro hodnocení dalších vlivů. Je potřeba 

zejména zlepšit evidenci: 

• přesnost a dostupnost dat o dopravních nehodách, 

• metody prostorové lokalizace nehody, 

• údaje o následcích nehody na životní prostředí (druh usmrceného, či poraněného 

zvířete, bližší specifikace uniklých látek apod.), 

• samostatným problémem je absence údajů o uzavření komunikace po dobu 

odstraňování nehody a údaje o objízdných trasách, případně údaje o kongescích v 

důsledku nehody.  

 

7.6  Základní charakteristické veličiny dopravního proudu 

Silniční doprava, podobně jako každý jiný dynamický proces, je popsatelná svými 

charakteristickými veličinami a jejich změnami v čase. Nejčastěji užívanými veličinami jsou: 

• Rychlost dopravního proudu (u) [km/hod] je vyjádřitelná v mnoha podobách. Často 

využíváme tzv. střední rychlost, která představuje průměr rychlostí jednotlivých 

vozidel projíždějících daným úsekem za dané časové období. 

• Intenzita dopravního proudu (q) [voz/hod] je počet vozidel, které projedou daným 

příčným řezem komunikace nebo jeho částí za jednotku času v jednom dopravním 

směru. 

• Hustota dopravního proudu (k) [voz/km] - počet vozidel na jednotku délky 

komunikace za jednotku času. 

• Dopravní výkon [vozokm] 

• Přepravní výkon [tuno(osobo)km] 

Tyto základní prvky rovnice kontinuity obsahující všechny  nezbytné informace pro 

organizaci a řízení dopravy [20].  
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                        q = ρ * v  (při ustáleném dopravním proudu) 

 

 

 

 
Obrázek 6: Vztahový diagram rychlost, hustota 
 
 
 

 
Obrázek 7: Vztahový diagram intenzita, hustota 
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Obrázek 8: Vztahový diagram intenzita, rychlost 
 

7.7  Modely dopravního proudu 

Pro některé druhy analýzy a některé návrhy dopravních systémů je vhodné použít 

funkční vztahy používající hodnoty dopravního proudu. V průběhu let bylo vytvořeno mnoho 

modelů, přičemž některé jsou vhodné pro malou část řešení dopravní problematiky a nejsou 

tedy použitelné obecně. Základní typy modelů dopravního proudu jsou: 

• rychlostně-hustotní model, 

• intenzitně-hustotní model, 

• rychlostní-intenzitní model. 

 

7.8 Čidla vhodná k měření charakteristických veličin dopravy 

Charakteristické veličiny dopravy je třeba pro další využití průběžně měřit. K těmto 

účelům používáme různá čidla. 

 

7.8.1 Instruktivní dopravní detektory 

Jedná se o detektory, které zasahují do vozovky [22]. 
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Indukční detekční smyčky 
Založeny na principu ovlivňování magnetického pole v okolí smyčky projíždějícími 

vozidly a v indukování proudu v této smyčce. Jedná se o nejběžnější typ dopravního detektoru 

používaného za účelem řízení dopravy. 

Výhody: 

• přesnost a spolehlivost, 

• osvědčená a funkční technologie, 

• možnost automatického nastavení citlivosti a kmitočtu, 

• poskytují základní dopravní parametry,  

• nejsou ovlivněny počasím. 

Nevýhody:  

• omezené možnosti umístění (nevhodné v železobetonových a železných konstrukcích, 

v místě kolejí, vpustí apod.) náchylnost k poškození, nutnost kvalitního provedení 

vozovky i smyčky (přetěžování vozidel – vyjeté koleje), 

• vyšší pořizovací cena, úpravy, odladění a servis , 

• při opravě nutné uzavření jízdního pruhu, 

• stálý servis. 

Vhodné typ komunikace:  Všechny typy komunikací 

Doporučné využití získaných dat: 

• přihlašování/odhlašování, 

• intenzita dopravy, 

• přítomnost/obsazenost, 

• kolona, 

• rychlost, 

• kategorizace vozidel, 

• směr jízdy. 

 

Magnetické detektory 
Princip fungování spočívá v měření změny magnetického pole Země v případě pohybu 

vozidla v blízkosti detektoru. 

Výhody: 
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• nenáročné, odolné a levné zařízení používané v oblastech s velmi nízkou teplotou a 

mrazy, 

• operuje v pasivním módu, nevytváří vlastní magnetické pole, 

• vyšší mechanická odolnost, 

• velmi malé zásahy do vozovky . 

Nevýhody: 

• určené pouze k detekci projíždějícího vozidla (v > 5 km/h). 

Doporučné využití získaných dat: 

• intenzita, 

• přítomnost, 

• obsazenost, 

• rychlost. 

 

7.8.2 Neintrusivní dopravní detektory 

Jedná se o detektory [22], které se instalují bez zásahu do vozovky. Mezi jejich výhody 

patří, že se dají snadno sejmout a přemístit, neničí vozovku , čímž mají delší životnost a 

fungují bezdotykově. 

Mikrovlnné detektory - radary 

Pracují na principu vyzařování a přijímání kmitočtu 24,125 GHz (K-pásmo). Paprsek je 

odrážen jedoucím vozidlem a je přijímán vstupním senzorem. Procesor porovnává 

Dopperovský posuv kmitočtů. 

Výhody: 

• necitlivý ke špatnému počasí, 

• operace ve dne v noci, 

• jediné čidlo je schopno nahradit několik indukčních smyček, 

• životnost, 

• nízké náklady. 

Nevýhody: 

• problémy při extrémně nízkých teplotách a silném provozu (není vhodný ke sčítání 

vozidel), 

• obtížná výměna, 
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• Dopplerův senzor nedetekuje stojící vozidla. 

Doporučné využití získaných dat: 

• přítomnost, 

• obsazenost, 

• rychlost, 

• počet vozidel, 

• klasifikace vozidel. 

 

Infračervené detektory 
Element citlivý na světlo, který mění odraženou či přijatou energii na elektrický signál. 

  1)aktivní laser 

- laserové diody osvětlují detekční zónu nízko energetickými vlnami, 

- operuje v blízké infračervené oblasti ~ 0, 85µm, 

- infračervená energie odražená od vozidla je přijata optickým systémem. 

Výhody:  

• neintrusivní, 

• není ovlivněn počasím (den –  noc), 

• operace ve více jízdních pruzích. 

Nevýhody:  

• kvalita je ovlivněna počasím (mlha, sníh, hustý déšť), 

• při nevhodné instalaci může docházet k blokování vozidel. 

Použití:  

• intenzita dopravy, 

• rychlost, 

• obsazenost, 

• klasifikace. 

 

  2)pasivní 

 - detektor přijímá energii vyzářenou projíždějícími vozidly, 

 - všechny objekty vyzařují energii, 

 - operuje v daleké infračervené oblasti  ~ 8-14 µm, 

 - zaznamená se změna energie při průjezdu vozidla, 
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- signál je úměrný rozdílu emisí teplot mezi projíždějícím vozidlem a 

vozovkou. 

Výhody: 

• neintrusivní, 

• mohou měřit rychlost, 

• pracují ve dne v noci. 

 

Nevýhody: 

• výkon je ovlivněn změnami teplot a prouděním vzduchu, 

• jeden detektor je třeba na každý jízdní pruh, 

• složitá kalibrace. 

Oblast použití: 

• intenzita, 

• délka vozidel, 

• obsazenost, 

• detekce vozidel, 

• počet os. 

 

7.8.3 Ultrazvukové detekce 

Principem ultrazvukové detekce vozidel je vysílání ultrazvukových vln pod úhlem 20 - 

90 stupňů k vozovce. V případě průjezdu vozidla dojde ke změně intenzity odraženého 

paprsku, která se následně vyhodnotí. Jedná se tedy o princip založený na úbytku energie 

zvukových vln, která se snižuje s kvadrátem vzdálenosti.  

Výhody: 

• neintrusivní, 

• umožňuje aplikaci na více jízdních pruzích. 

Nevýhody .  

• změny teploty a extrémní poryvy větru mohou ovlivnit výstupy měření, 

• dlouhé intervaly mezi vysílanými signály mohou omezit přesnost měření obsazenosti 

pro vyšší rychlosti vozidel. 

Doporučné využití získaných dat: 

• počet vozidel, 
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• přítomnost vozidel, 

• obsazenost, 

• délka vozidel, 

• výška vozidel. 

 

7.8.4 Videodetekce 

Na obrazu z kamery se softwarově definují virtuální smyčky. Jejich umístění a tvar lze 

zvolit libovolně. Systém vyhodnocuje odsazení těchto smyček a na výstupu generuje impuls 

obdobný impulsu z klasické smyčky. 

Technologie, která zachycuje a analyzuje video sekvence díky propracovanému 

algoritmu a integrovaným komponentům. Základním prvkem je procesor, který zpracovává 

signály ze senzorů (např. kamera) a dále je přenáší operátorovi či spustí alarm atd. Je 

využíváno hlavně optoelektrické, ultrazvukové, laserové a magnetické technologie. Jednotky 

mohou být vybaveny GSM/GPRS modemem. Data mohou být převedena s jednoduchostí 

telefonu, s rychlostí optického vlákna a pohodlností bezdrátového přenosu. 

Výhody: 

• široká plocha detekce (např. až 7 jízdních pruhů), 

• přesnost měření, rozpoznávací schopnost (druh vozidla), 

• jednoduchá překonfigurace detektoru (rekonstrukce, změna geometrie vozovky), 

• pořízení snímku o aktuální dopravní situaci, 

• finanční náklady, 

• možnost solárního napájení, 

• usnadňuje činnost kontrolních složek přebíráním dozoru nad objekty. 

Nevýhody: 

• funkčnost systému může být ovlivněna při výrazně zhoršených povětrnostních 

podmínkách (hustý déšť, sníh, mlha), 

• nutná filtrace pro zpřesnění informací, 

• velká vozidla mohou zakrýt malá, 

• stíny a odrazy mokré vozovky mají vliv na chyby v detekci vozidel. 

Vhodné pro typ komunikace:  Široké spektrum komunikací; zvláště vhodné pro snímání 

větších ploch - křižovatky, tunely, parkovací plochy. 
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Doporučené využití získaných dat: 

• neoprávněný vjezd, překročení bezpečnostních limitů (rychlost, rozměry), vozidlová 

skladba, 

• zaznamenání nehod, automatické spuštění alarmu a přesná identifikace problémového 

místa na obrazovce, 

• v budoucnosti on-road detekce pro asistenční systémy řidiče (identifikace okolních 

vozidel, infrastruktury), 

• dálnice  - snímání dopravního proudu, 

- identifikace kongescí, 

- automatická detekce nehody, 

- proměnné rychlostní značení, 

- bezpečnost při údržbě, 

- odhad jízdního času. 

• město  - vozidlová skladba, 

- zjištění kongesce, 

- sčítání vozidel, 

- snímání jízdy na červenou, 

- monitorování dopravního proudu, 

- zastavení vozidel, 

- jízda špatným směrem. 

• tunely  - odstavená vozidla, 

- pomalý provoz, 

- jízda špatným směrem, 

- detekce požáru a kouře, 

- monitorování dopravního proudu, 

- kontrola ventilace. 

Výhody: 

• jednoduché řešení pro instalaci, 

• snadná možnost provádět změny v úpravách virtuálních smyček, 

• klasifikace vozidel.  

Nevýhody: 

• náchylnost na povětrnostní podmínky (mlha, sněžení), 
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• nutný pravidelný servis (mytí kamery), 

• náchylnost na pohyb kamery (umístění na výložníku). 

Vhodné pro typ komunikace:  Všechny typy komunikací 

Doporučné využití získaných dat: 

• přihlašování/odhlašování, 

• intenzita dopravy, 

• přítomnost/obsazenost, 

• kolona, 

• rychlost, 

• kategorizace vozidel, 

• směr jízdy. 
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8.  Ekonomické hodnocení externích účinků dopravy (EHE) 
 

8.1 Definice pojmů 

Provozní náklady související s životním prostředím [20]: 

• Soukromé přínosy – efekty spojené s přemístěním osob a zboží na určité místo pro 

daného uživatel. 

• Soukromé náklady – náklady na dopravu (finanční částky na provoz vozidel či na 

jízdenky pro veřejnou hromadnou dopravu. 

• Společenské přínosy – pozitivní efekt dopravy pro společnost (jiné subjekty) . 

• Společenské náklady – náklady které nese společnost (např.: kongesce, dopravní 

nehody, poškození zdraví z emisí a hluku, fragmentace krajiny atd.). 

• Externí náklady – společenské náklady, které neprocházení trhem, jejich původce je 

neplatí. 

• Internalizace externalit – přenesení externích nákladů na jejich původce (uživatel platí 

všechny náklady s pojené s danou aktivitou). 

• Environmentální „pigouviánské“ daně – daně uvalené ve výši, která odpovídá rozdílu 

mezi soukromími a společenskými náklady.  

• Negativní externí efekty – znečištění ovzduší, hluk, příspěvek ke klimatické změně, 

nehody, fragmentace ekosystémů a urbánních oblastí, kongesce, znečištění vod.   

• Pozitivní externí efekty – úspory času, zlepšení kvality, snížení dopravních nákladů, 

rozvoj trhu práce, rozvoj trhu produktů.  

 

8.2 Ekonomické hodnocení externích nákladů dopravy 

Je v současnosti možné, jen za předpokladu formulování řady premis a sjednocení 

mezinárodních postupů hodnocení a kvantifikací.  

Má význam zejména k vytváření tlaku na vývoj ekologičtějších zdrojů energie (zejména 

pohonných hmot), ekologičtějších motorů, u silničních vozidel katalyzátorů atd. Významný je 

také výchovný efekt s cílem psychologického tlaku na využívání ekologičtějších druhů 

dopravy a ekologicky šetrnějšího chování řidičů silničních vozidel. 
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Internalizace externích nákladů dopravy založená na principu „kdo škodí, platí“, resp. 

u emisí „znečišťovatel platí“ (polluter pays principle) - má řadu problémů, z nichž 

nejdůležitější jsou: 

• nejistota až nedůvěra ve správnost určení hodnot EHE, 

• nejistota a obtíže s určením konkrétního fyzického původce EHE; náhradní a dočasné 

řešení je možné alespoň v členění na druhy dopravy, vytvoření systému na „výběr“ 

finančních prostředků od původců (individuálních, nebo kolektivních) externích 

nákladů dopravy. 

Internalizace externích nákladů dopravy má záporné, ale nesporně i výrazně kladné 

efekty. 

Záporné efekty: 

• nutnost sjednocení mezinárodních postupů a kvantifikací, včetně harmonogramu 

zavádění (záporný aspekt je pouze z hlediska obtížných jednání a náročného 

organizačního zajištění), 

• ekonomické, sociální a politické dopady na individuální uživatele pozemních 

komunikací, 

Kladné efekty: 

• vytvoření spravedlivého tržního prostředí v konkurenci mezi silniční, železniční, 

leteckou a vodní dopravou, mezi hromadnou (veřejnou) dopravou osob a individuální 

automobilovou dopravou (IAD), 

• zvýšená ochrana životního prostředí a obyvatelstva přímo nezúčastněného na dopravě, 

• výchova a ekonomický tlak na ekologické chování všech uživatelů dopravy, 

• iniciování výrobců dopravních prostředků a výrobců energie pro jejich pohon, k 

výrobě produktů s omezeným účinkem na životní prostředí, zdraví a pohodu 

obyvatelstva u dopravních cest. 

Společenské náklady dopravy zahrnují všechny náklady plynoucí z poskytování 

infrastruktury (investice, opravy, údržba, zimní údržba, dopravní služby atd.). 

Část společenských nákladů má „soukromý“ charakter; kryje je uživatel dopravní cesty. 

Část společenských nákladů má „státní“ charakter; jsou kryty ze státního, případně 

z místních rozpočtů nebo z Státního fondu dopravní infrastruktury. Je nutno vzít na vědomí, 

že náklady ze státního rozpočtu nebo z Fondu dopravy jsou do vysoké míry kryty aktivními 
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i pasivními (cena jízdenky, cena zboží) účastníky dopravy (daně, poplatky) a jsou tedy 

teoreticky částečně zařaditelné mezi „soukromé“ zdroje. 

Náklady, na jejichž krytí se podílí nebo se má podílet konkrétní uživatel dopravní cesty, 

jsou označovány jako interní náklady. 

Externí účinky dopravy jsou převážně naturálně (ale i „pocitově“) vyjádřitelné dopady 

přepravních procesů na příjemce (receptory) mimo účastníky přepravních procesů. Receptory 

jsou fauna a flora tvořící hlavní složky životního prostředí, lidé a objekty. Za externí účinky 

dopravy se většinou považují jen záporné aspekty, i když doprava má řadu kladných aspektů, 

dokonce částečně i ekonomicky vyčíslitelných. V ekonomických i jiných úvahách bychom 

měli pracovat se „saldem“ obou protichůdných aspektů. 

Externí náklady dopravy jsou ekonomicky (peněžně, finančně) vyjádřitelné externí 

účinky dopravy [23]. 

Internalizace externích nákladů dopravy je cesta k převedení externích účinků dopravy 

v peněžním (finančním) vyjádření na původce jejich vzniku podle zásady „kdo škodí, platí“, 

má tři základní polohy (úlohy) [23]: 

a) deklarování původců externích nákladů dopravy ať již jednotlivců, nebo 

kolektivů podle druhů dopravy, 

b) kvantifikování velikosti externích nákladů v základním třídění jednak podle 

druhů externích účinků dopravy a podle receptorů („komu, čemu škodí“), jednak 

podle původců, 

c) realizace přenosu externích nákladů dopravy na jejich původce. 

 

8.3 Možnosti internalizace externích nákladů 

• zpoplatnění dopravy (ať již kilometrické či zpoplatnění vjezdu do vymezené oblasti – 

kordonu) 

• stanovení efektivních (optimálních) sazeb zpoplatnění a dalších daní a poplatků 

Optimalita a komplexnost sazeb by měly zohledňovat: 

• čisté snížení externích nákladů v důsledku změn chování jako následek zavedení 

poplatku, 
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• čistou změnu užitku uživatele v důsledku změn chování jako následek zavedení 

poplatku (ta bývá obvykle záporná, protože soukromé náklady změny chování převáží 

soukromé přínosy změny chování), 

• náklady implementace a provozu systému zpoplatnění, 

• náklady subjektů, které spadají pod konkrétní režim zpoplatnění, nutné pro splnění 

podmínek zpoplatnění (jako např. nárůst administrativních nákladů podnikatelů, nákup 

příslušné techniky nezbytné pro zpoplatnění– např. palubní jednotky, atd.). [22] 

 

 
Kategorie Nejlepší praxe 

Nehody náklady zdrojů pro zlepšení zdraví 

WTP pro odhad statistické hodnoty života (VSL) 
prostřednictvím projevených preferencí (SP) ke 
snížení dopravních rizik (alternativně WTA) 

Dopady znečištění ovzduší na 

lidské zdraví 

Analýza dráhy dopadu (IPA) s použitím nákladů 
zdrojů a WTP pro ocenění zdraví (VOLY). 
(alternativně WTA) 

Dopady znečištění vzduší na 

budovy a materiály 

IPA s použitím nákladů na opravu 

Dopady znečištění na přírodu IPA přístupem ztrát (např. ztráty přírůstu 
prostřednictvím faktorové ceny) 

Hluk Přístupem WTP založeném na hedonickém ocenění 
(ztráta renty – tj. WTA) nebo SP za snížení hluku 
IPA pro dopady na lidské zdraví pomocí WTP pro 
ocenění zdraví 

Kongesce WTP pro odhad hodnoty času (založené na SP, 
alternativně WTA) 

Změny klimatu Náklady na vyhnutí se založení na scénářích snížení 

emisí skleníkových plynů; přístup nákladů škod; 
stínové ceny ze systému emisního obchodování 

Příroda a krajina Přístup nákladů kompenzace založený na virtuálních 
nákladech na restituci 

Tabulka 2:Možnosti internalizace externích nákladů 

Zdroj: CE (2007) 
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8.4 Vlastnosti dopravy z hlediska externích účinků 

8.4.1 Emise –- lokální znečištění ovzduší – prašnost - dopady na receptory 
Specifické postavení má městská doprava zahrnující autobusy, střední a malé nákladní 

automobily, taxíky a IAD. Hlavními receptory v intravilánu jsou obyvatelé a objekty, na 

rozdíl od extravilánu s hlavními receptory v životním prostředí. 

Překračování imisních limitů pro suspendované částice je závažným problémem ve 

většině evropských měst [1]. Suspendované částice v atmosféře jsou komplikovaný fenomén 

a jejich aktuální hmotnostně vyjádřená koncentrace je jen zčásti dána příspěvkem lokálních 

emisí primárních částic, zejména dopravou.  

Další příspěvek k aktuální koncentraci je dán reemisemi a zbývající část jsou sekundární 

anorganické i organické částice vzniklé chemickou transformací plynných složek jak 

antropogenního původu (SO2, NOx a nemetanické těkavé organické látky), tak i emisemi 

přírodními [2]. 

Řešení vysokých koncentrací suspendovaných částic v evropských městech je nutné 

řešit jak kooperací v rámci Evropy [4], tak na místní či regionální úrovni, zejména opatřeními 

na lokálním vytápění a snižováním emisí spojených s dopravou včetně zlepšování úklidu 

komunikací.  

Vyhodnocení kvality ovzduší pro rok 2007 respektující požadavky nařízení vlády č. 

597/2006 Sb. indikuje následující problémy z hlediska splnění termínů imisních limitů 

(cílových imisních limitů) stanovených legislativou ČR v oblasti ochrany ovzduší [4]: 

• Z vypracovaných plošných map imisních charakteristik pro rok 2007 vyplývá: imisní 

limit pro roční průměrnou koncentraci PM10 byl v roce 2007 překročen na 0,7 % 

území České republiky.  

• Pro 24hodinovou koncentraci PM10 na 6,3 % území, pro roční průměrnou koncentraci 

NO2 na 0,08 % území. 

• Pro roční průměrnou koncentraci benzenu na 0,02 % území. Imisní limit pro alespoň 

jednu znečišťující látku byl překročen na 6,34 % území České republiky.  

• Cílový imisní limit byl pro roční průměrné koncentrace arsenu překročen na 0,15 % 

území České republiky.  
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• Kadmia na 0,02 % území a benzo(a)pyrenu na 4,9 % území. Alespoň pro jednu 

znečišťující látku byl cílový imisní limit překročen na 4,92 % území České republiky 

(mimo troposférického ozonu). 

• Znečištění ovzduší částicemi (frakcí PM10) překračuje i nadále imisní limity, přestože 

naměřené koncentrace této látky proti minulým letům poklesly zejména vlivem 

příznivějších meteorologických a rozptylových podmínek.  

• Imisní limit pro 24hodinovou koncentraci PM10 byl v roce 2007 překročen nejčastěji 

v Moravskoslezském kraji (Ostravsko a Karvinsko) a v menší míře v Olomouckém, 

Středočeském, Ústeckém a Jihomoravském kraji.  

• Imisní limit pro 24hodinovou průměrnou koncentraci byl překročen na 6,3 % území (v 

roce 2006 na 28,5 % území), limit pro roční průměrnou koncentraci byl překročen na 

0,7 % území ČR (v roce 2006 na 2,3 % území). Plocha vymezující překročení 

24hodinového limitu PM10 byla v roce 2007 zmenšená ve všech zónách a 

aglomeracích České republiky.  

• V oblastech, kde koncentrace PM10 v roce 2007 překročily imisní limity, žije zhruba 

32 % populace, (v roce 2006 to bylo více než 62 % populace).  

• Nejzávažnější situace ve znečištění suspendovanými částicemi je v Moravskoslezském 

kraji (Ostravsko-Karvinsko). Je to důsledek toho, že v této oblasti k dopravě a 

lokálním zdrojům, které jsou hlavními emisními zdroji suspendovaných částic i v 

ostatních regionech, přistupují i další významné zdroje emisí částic, kterými jsou hutní 

průmysl a průmysl zpracování paliv. 

• K imisnímu zatížení této oblasti přispívá rovněž regionální přenos ze zdrojů v Polsku 

(silně industrializovaná oblast Katovic).  

• V r. 2005 se v souladu s doporučeními EU, vyplývajícími ze směrnice 1999/30/EC, 

začala i v Česká republika sledovat koncentrace jemných částic PM2,5. Převládajícím 

zdrojem emisí frakce PM2,5 jsou spalovací procesy, produkující sekundární částice 

vznikající v důsledku chemických reakcí mezi plynnými složkami a kondenzací 

horkých plynů a par.  

• Výsledky měření za rok 2007 dokládají značné znečištění na území 

Moravskoslezského kraje (Ostravsko-Karvinsko). Z 32 lokalit, kde se v r. 2007 měřila 

koncentrace jemných částic PM2,5, byl překročen cílový imisní limit pro roční 
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koncentraci (podle směrnice Evropského parlamentu 2008/50/EC, která bude 

implementována do české legislativy) na 5 lokalitách Moravskoslezského kraje. 

• Nejvyšší roční průměrné koncentrace PM2,5 vykazují, obdobně jako v případě frakce 

PM10, lokality na Ostravsko-Karvinsku. 

• Řada měst a obcí byla vyhodnocena, jako území s překročeným cílovým imisním 

limitem pro benzo(a)pyren, jedná se o 4,9 % plochy České republiky, kde žije asi 51% 

obyvatel.  

• Za alarmující lze pokládat současné překračování limitů suspendovaných částic PM10 

a benzo(a)pyrenu a cílového imisního limitu pro jemné částice PM2,5 podle směrnice 

2008/50/EC, zejména v souvislosti s jejich závažnými zdravotními dopady.  

• Zvyšující se dopravní zatížení se projevuje překročením imisních limitů včetně mezí 

tolerance pro NO2 na dopravně exponovaných lokalitách, konkrétně na 5 stanicích v 

hlavním městě Praze a jedné v Brně. Překročení limitu lze předpokládat i na dalších 

podobně dopravně zatížených místech, kde není prováděno měření.  

• Měření za rok 2007 indikují, že opětovně dochází k překračování imisního limitu pro 

benzen v Ostravě především jako důsledek emisí při výrobě koksu.  

• V aglomeracích je problém zvýšených koncentrací znečišťujících látek v ovzduší 

vzhledem k vysoké hustotě obyvatelstva obzvláště závažný a dotýká se velkého počtu 

lidí.  

• Překračování limitů v hl. m. Praze souvisí především se značným dopravním 

zatížením a zejména s tím, že nejzatíženější komunikace vedou přímo středem města. 

Výsledky naměřených koncentrací PM10, NO2 a benzo(a)pyrenu jsou podnětem k 

řešení zcela nevyhovující dopravní situace v aglomeraci, kde je nadlimitními 

koncentracemi zatížena značná část populace. Obdobná je situace na dopravně 

zatížených lokalitách v Brně.  

• V Moravskoslezském kraji se na znečištění kromě dopravy podílí významným 

způsobem hutní průmysl a průmysl zpracování paliv, zejména v Ostravě, která je 

nejvíce znečištěnou lokalitou v České republice. 

• V přehledu nejznečištěnějších lokalit ČR suspendovanými částicemi frakce PM10 s 

ročním limitem 40 µg.m-3 dominují stanice Ostravy a Karvinska.  
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• K překročení cílového limitu pro roční průměrné koncentrace jemných částic frakce 

PM2,5 podle směrnice 2008/50/EC (25 µg.m-3) došlo v rámci celé ČR v roce 2007 

pouze na lokalitách v Moravskoslezském kraji.  

• Koncentrace benzo(a)pyrenu překračují cílový imisní roční limit 1 µg.m-3 ve větších 

sídlech celé České republiky, na Ostravsku a Karvinsku byly však v roce 2007 limitní 

hodnoty překročeny několikanásobně. Jedinými lokalitami s překročením limitní roční 

průměrné koncentrace benzenu včetně meze tolerance za rok 2007 (8 µg.m-3) byly, 

stejně jako v předchozích letech, stanice v Ostravě-Přívoze. 

• Zaznamenané zlepšení imisní situace pro některé znečišťující látky v roce 2007 oproti 

roku 2006 souvisí především s lepšími rozptylovými a meteorologickými 

podmínkami.  

Relativně vysoký podíl sekundárních částic ukazuje [2], že poměrně významného 

snížení koncentrací PM10 bude možné dosáhnout dalším snižováním emisí složek vedoucích 

k tvorbě frakce sekundárních částic v atmosférickém aerosolu. Znamená to zejména snižování 

emisí oxidů dusíku a těkavých organických látek v souladu s požadavkem dosažení národních 

emisních stropů. Další snižování emisí, zejména oxidů dusíku, ale i emisí těkavých 

organických látek ve velkoplošném měřítku, je také jedinou cestou možného snižování zátěže 

nadměrnými koncentracemi přízemního ozonu. 

Hodnocení kvality venkovního ovzduší se opírá především o výsledky měření imisí [4], 

které je s ohledem na požadavky legislativy směrováno především do velkých aglomerací. 

Podle odborného odhadu a na základě výsledků v poslední době publikovaných prací, však 

lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že zvýšené i nadlimitní koncentrace řady látek se 

vyskytují i v řadě malých obcích, kde se znečištění ovzduší nemonitoruje a ve kterých u nás 

žije poměrně značná část populace. Jedná se zejména o koncentrace suspendovaných částic, 

polyaromatických uhlovodíků a těžkých kovů.  

Zásadní roli na znečištění ovzduší hraje: 

• geomorfologie území,  

• dopravní zátěž,  

• způsob vytápění.  
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8.4.2 Hluk –- produkování hluku 
Rozvoj dopravy s sebou přináší řadu negativních dopadů, k nimž patří mimo jiné 

nadměrný hluk. Dlouhodobé působení hlukové zátěže způsobuje u exponované populace 

závažná civilizační onemocnění (hypertenze, infarkt myokardu, stresy, neurózy, chorobné 

změny krevního tlaku, poškození sluchu apod.) [24]. Nejmarkantněji se tato zátěž projevuje 

především na zdravotním stavu obyvatel velkých měst a průmyslových aglomerací.  

V České republice se dosud problematikou environmentálního hluku zabývá především 

hygienická služba v rámci státního zdravotního dozoru (preventivního i běžného) na základě 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví [25]. Avšak, zdravotní dozor je jen 

jedním z nástrojů, sám o sobě nepředstavuje systémový přístup k řešení problematiky hluku 

životního prostředí. K zabezpečení efektivního systému hodnocení a řízení hluku v životním 

prostředí byla vypracována Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. 

června 2002 o hodnocení a řízení environmentálního hluku [26]. 

 

8.4.3 Kongesce –- dopady na životní prostředí 
Dopravní kongesce je stav provozu na pozemní komunikaci charakterizovaný 

zpomalením rychlosti, prodloužením jízdních dob a kolonami vozidel nebo jiných dopravních 

prostředků. 

Kongesce vzniká, jestliže sítě infrastruktury nesou více uživatelů, než je jejich 

projektovaná kapacita. Pro každého uživatele nastává zpoždění, které znamená ekonomické 

ztráty a zvýšení spotřeby energie.  

Nastává, pokud je aktuální provoz silnější než její aktuální kapacita, často vzniká též 

následkem krátkodobého zneprůjezdnění nebo snížení kapacity komunikace vlivem dopravní 

nehody, pracovní činnosti, vadné činnosti signalizačního zařízení nebo jiné mimořádné 

události. 

Zdá se [26], že jedinou cestou k dlouhodobému omezení kongescí je nasazení 

telematiky k řízení provozu a stanovení explicitní ceny kapacity infrastruktury. 

Externí náklady dopravy lze s určitou nadsázkou považovat za „cenu externích účinků 

dopravy“. Ke stanovení této „ceny“ jsou dvě cesty: 

• zjištěné preference, 
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• odhadnuté preference. 

V tržním prostředí platí [26], že míra znečišťování je dána rovností marginálních 

nákladů na prevenci a marginálních nákladů na odstranění škod . 

Diferencovaná internalizace: 

Diferencovaná internalizace externích nákladů dopravy [26], aplikované na konkrétní 

zdroje externalit, je dlouhodobým cílem.  

 

8.5 Komponenty komplexního hodnocení externích nákladů dopravy 

Je třeba rozlišovat teoretické úvahy a možnosti realizace internalizací. Internalizovat lze 

v  současnosti pouze ty externí náklady, které lze zobecnit, pokud internalizací nelze 

postihnout konkrétní subjekty účastnící se přepravních procesů [28]. 

Externí účinky dopravy mají tyto hlavní komponenty [28]: 

• znečištění ovzduší 

 lokální, 

 regionální, 

 globální, 

• hluk, rázy a vibrace, 

• kongesce, 

• nehody, 

• znepříjemňování pohody obyvatel, včetně omezení mobility obyvatel chůzí přes 

komunikace, 

• zhoršené podmínky pro faunu, jak vedením trasy dopravní cesty, tak i přepravními 

procesy, 

• zábor pozemků a neestetický vliv dopravní cesty na krajinu, 

• znečištění vody povrchové, případně i spodní (např. ze zimního solení vozovek), 

• produkce tuhých a kapalných odpadů. 
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Za komponenty schopné internalizace z hlediska nepříznivých účinků přepravních procesů se 

v současnosti považují většinou: 

• znečišťování ovzduší 

 lokální, 

 globální, 

• hluk, 

• kongesce, 

• nehody. 

Podpůrné nástroje v oblasti dopravy pro internalizaci 

V základním členění jde o nástroje: 

a) represivního charakteru („kdo škodí, platí“), 

b) podpůrného charakteru (dotace ekologicky příznivějším druhům dopravy). 

2009  - 65 -  



Zuzana Šitavancová: Prašnost z dopravy a její vlivy v urbanistické aglomeraci 

9 Metodika zkoumání 
V první části práce byla nastíněna imisní situace v ČR, zmíněny platné limity znečištění 

z dopravy v městských aglomeracích a představeno hodnocení imisní situace. Dále byla 

shrnuta problematika suspendovaných prachových částic. Analýza byla převážně zaměřena na 

částice vznikající při provozu automobilů a jejich vlivu na člověka.  

Byla provedena analýza legislativy v oblasti ITS, norem pro znečištění ovzduší, a došlo 

k rozboru  právního rámce časového a výkonového zpoplatnění v ČR a v oblasti práva EU.  

Dále byla shrnuta problematika dopravní telematiky a to přes vývoj telematiky ve světě, 

cíle a úkoly telematiky, rozdělení podle řídící techniky, kolektivní a individuální ovlivňování 

dopravy.  

Následným krokem bylo definování dopravních dat vhodných pro posuzování vlivu 

dopravy na životní prostředí. Zde byla shrnuta problematika dopravně inženýrských dat, 

modelů dopravního proudu a byl vytvořen přehled o čidlech vhodných k měření charakteristik 

dopravního proudu. 

V poslední kapitole analytické části bylo představeno ekonomické hodnocení externích 

účinků dopravy. Došlo k definování pojmů užívaných v této oblasti, byly nastíněny možnosti 

internalizace externích nákladů a došlo k představení vlastností dopravy z hlediska externích 

účinků. 

Práce postupuje metodou morfologické analýzy. Ta obsahuje následující kroky [29]: 

1. Formulace problému. 

2. Identifikování a charakterizace parametrů, na nichž závisí řešení zadaného 

problému. 

3. Zhotovení vícerozměrné matice, kde jednotlivé kombinace budou představovat 

možná řešení. 

4. Hodnocení účinnosti jednotlivých parametrů a samotného výsledku založené na 

proveditelnosti a splnění požadovaných cílů – vzhledem k velkému počtu 

parametrů je třeba použít vhodnou zjednodušenou metodu posouzení. 

5. Analýza nejlepších řešení.  
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6. Konzultace se zástupci krajů a měst, s odborníky z ČR, s odborníky v zahraničí. 

7. Analýza internetových odkazů. 

8. Studium tiskových materiálů. 

9. Časový harmonogram postupu prací. 

10. Aktivní účast na seminářích a konferencích. 
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10 Možnosti využití telematiky při ochraně životního prostředí ve 
městech 
Podle studií Evropské Unie nadále roste průměrný počet automobilů na daný počet 

obyvatel a tento trend bude převládat i v následujících letech. V letech 1995 a 2005 se zvýšil 

počet vozidel v zemích EU o 25% a tak dosáhl počtu 460 vozů na 1 000 obyvatel v roce 2005 

a to v rozmezí od 705 vozů na 1000 obyvatel v Lichtenštejnsku a na 80 vozů na 1000 

obyvatel v Turecku. 

Tento trend má velmi negativní dopad na možnosti využití mobility prostřednictvím 

veřejné dopravy, jelikož ta není schopna prozatím poskytnout cestujícím takový komfort jako 

při cestování vlastním automobilem. Tím dochází k navyšování energetické náročnosti osobní 

dopravy a negativním dopadům na životní prostředí.  

Cílem EU je snížení emisí skleníkových plynů z oblasti dopravy a následné zlepšení 

stavu životního prostředí do roku 2020. Minulé a současné politiky EU jsou převážně 

zaměřeny na snížení tlaku na životní prostředí a to v oblasti zlepšení technologie vozidel a 

kvalitě pohonných hmot. 

Telematické nástroje a aplikace jsou mimo jiné určeny na podporu environmentálního 

řízení samospráv na různých úrovních. Prostřednictvím lepšího monitorování lokálního 

prostředí, napomáhají telematické aplikace k podpoře dodržování směrnic EU, a přispívají tak 

k naplňování cílů udržitelného rozvoje. Sběr a uchovávání dat o životním prostředí podporuje 

informovanost veřejnosti a vedou k zlepšení kvality života v dané oblasti.  

Zavádění inteligentních dopravních systémů směřuje k jedinému cíli: vytvořit 

komplexní, provázaný a uživatelsky příjemný systém, který dosáhne maximálních efektů při 

minimálních nákladech a s minimálními riziky. Inteligentní dopravní systémy zajišťují 

integraci subsystémů, poskytují nejlepší služby mobilitě obyvatel, kladou důraz na ochranu 

životního prostředí.  

 

10.1 Systémy řízení provozu 

Systémy řízení provozu jsou používány za účelem využití dostupných dopravních 

aplikací nejlepším možným způsobem pomocí efektivních krátkodobých technologicko-
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organizačních opatření a nových technologií. Ovlivňování provozu pomocí informací, 

komunikace, řízení a regulace, ale také monitorování patří k hlavním úlohám, jejichž pomocí 

telematika snižuje negativní dopady provozu. Telematika je schopna na krátkou dobu ovlivnit 

provoz a zároveň poskytnout odpovídající informaci v průběhu či během přípravy na jízdu. 

V zásadě lze ovlivnit následujících pět částí: 

1. výběr cíle cesty – obecně je možné pouze pro příležitostné jízdy a volnočasové 

cestování, což představuje max. 50 % všech cest, 

2. výběr dopravního prostředku či přepravního řetězce před cestou, 

3. odjezd v rámci určitého časového rozmezí – obecně závisí na účelu cesty, 

4. trasa – případně také volba dopravního prostředku v průběhu jízdy vzhledem 

k měnícím se podmínkám za pomoci dynamického plánování trasy, 

5. pohyb – volba rychlosti, prostoru a jízdního pruhu. 

Kromě technických aspektů se telematika zabývá také sociálními, ekonomickými a 

ekologickými dopady řízení dopravy pomocí informačních a komunikačních technologií. To 

zahrnuje omezení negativních účinků dopravy na životní prostředí, změnu v přepravních 

zvyklostech společnosti a ekonomické zdokonalení přepravy osob a zboží. 

Z politického hlediska telematika nabízí významný vliv na 

• využití infrastruktury inteligentním způsobem, zvláště k zlepšení propustnosti 

komunikací, 

• vybudování sítě rozličných přepravních režimů, 

• zabránění zbytečným zácpám a neproduktivním jízdám – to se vztahuje i na ty, co 

hledají svůj cíl nebo místo k parkování, 

• omezení negativních environmentálních aspektů, 

• zlepšení bezpečnosti silničního provozu. 

Průběžně rostoucí přeprava a oběh informací, zboží a cestujících představuje důležitý 

základ pro dlouhodobý ekonomický růst moderních ekonomik a jejich segmentů. Dopravní a 

přepravní orgány a jejich infrastruktury mají pro lidi a ekonomiku velký význam. Slouží 

k optimalizaci efektivity, bezpečnosti a ekologických aspektů dopravy jak v ČR, tak v zemích 

EU. 
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10.2 Výběr nejúčinnějších dlouhodobých strategických opatření vhodných 

pro omezování znečištění životního prostředí dopravou 

Mezi nejvýznamnější dlouhodobá strategická opatření vhodné pro omezování 

znečištění životního prostředí patří [30], mimo jiné cenová politika a dopravní politika. 

Těmito nástroji se dá dospět k významnému snížení znečištění ŽP. V součastné době jsou tato 

opatření v EU zaváděna jen v omezené míře, ale v budoucnu budou mít nepochybně velký 

význam jako jeden z nástrojů omezení znečištěné ŽP dopravou.  

10.2.1 Cenová politika  
Pro dosažení snížení objemu znečištění ovzduší silniční dopravou je vhodným 

nástrojem zavedení cenové politiky.  

Mohou být použity nástroje, které se vztahují na rozdílné prvky, které budou podléhat 

cenové politice: 

• stanovení cen za kilometr,  

• úprava spotřební daně na pohonné hmoty, 

• zvýšení spotřební daně na nákup vozidel, 

• místní oblast daní, 

• parkovací poplatky. 

Zejména zvýšení daně z používání automobilu je významným nástrojem. Podle 

zahraničních studií se předpokládá, že má velmi pozitivní účinek, který může vést následně ke 

snížení kongescí a poklesu emisí na kilometr. 

Technické požadavky závisí na typu zvolené cenové politiky. 

Právně existuje několik evropských omezení cenové politiky na vnitrostátní úrovni. 

Některé specifické alternativy mohou být v rozporu s jinými evropskými zásadami, jako je 

direktiva o volném obchodu mezi členy Evropské unie.  

Příjmy z daní opatření musí být vyšší než náklady na realizaci a údržbu, jak z mikro-

ekonomického, tak i makro-ekonomického pohledu. 

V praxi bylo zavedeno mnoho daňových opatření, která byla původně zaměřena na 

vytváření fondů na řešení přetížení např.:  

• Congestion charge v Londýně,  
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• Trondheim a výběr mýtného Stockholm.  

10.2.2 Dopravní politika 
Dopravu a mobilitu obyvatel lze účinně usměrňovat a regulovat vhodnou dopravní 

politikou. 

Existují nástroje [30], kterými lze pozivitně stimulovat mobilitu obyvatel a následně 

ušetřit ujeté kilometry na jednoho obyvatele.  

Možné způsoby, jak toho dosáhnout, jsou:  

• stimulace práce z domu,  

• video konference, 

• snížení počtu pracovních hodin.  

Tato opatření mají úzkou vazbu na opatření spojená s prevencí dopravy a do jisté míry 

také s územním plánováním a prostorovým uspořádáním města. 

Hodnocení: 

Proveditelnost těchto opatření z technického hlediska je možná a z praktického 

hlediska je tato opatření možné aplikovat jen ve vybraných pracovních činnost a vybraných, 

vhodných závodech firmách. 

Opatření mohou být podporovány prostřednictvím dotací nebo daňových úlev. Jestliže 

opatření budou zavedená na základě dobrovolnosti, lze předpokládat, že v určité vrstvě 

pracovníků a zaměstnanců bude přijata velmi pozitivně. 

Vliv na kvalitu ovzduší: 

V důsledku těchto opatření ubývá ujetých vozokilometrů a v důsledku toho poklesnout 

celkové emise oxidů dusíku a bude se snižovat podíl pevných částic. Konečného snížení 

závisí na celkové snížení kilometrů. Obecně lze říci, že zavedení takových opatření bude mít 

také pozitivní dopad na bezpečnost a hluk.  
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11 Využití telematických aplikací vhodných ke snížení 

prašnosti ve světě - případové studie 

11.1 Management dopravního proudu 

Studie Nizozemí: 

Kvality ovzduší v Nizozemsku je sledována ve dvou různých způsobů [31], měřením a 

modelování. Měřicí místa pro mnohé komponenty byly umístěny v pozaďových oblastech v 

blízkosti silnic na venkově i ve městech.  

Modelování kvality ovzduší v Nizozemsku [31], na regionálním měřítku, probíhá 

pomocí sběru dat z různých stanovišť. Souhrn slouží jako podklad pro tvorbu národní 

dispergováných modelů.  

 

11.1.2 Charakteristiky NO2 a PM10 
Mezní hodnoty pro roční průměr (40 μg/m-3) pro koncentrace NO2 byly překročeny v 

omezeném počtu některých městských oblastech. Podle modelu výpočtů překročení se 

průměrné roční mezní hodnoty NO2 objevily podél silnice v délce (dálnice i silnice druhé 

třídy) asi 2000 km. 

Navzdory tomu, že pomalu klesá koncentrace PM10 v průběhu let, denní průměrná 

mezní hodnota (50 μg/m-3, max. překročení povolených 35 dnů), je stále překročena ve velké 

části Nizozemí (většinou v jižní a východní části země).  

Mezní hodnoty pro roční průměrné (40 μg/m-3) pro PM10 byl překročen v uzavřeném 

počet městských oblastí. Prognózy pro situace v roce 2010 ukazují,že u některých dálnic jsou 

limitní hodnoty pro NO2 překročeny stále. 

 

11.1.3 Hlavní otázky a informace  
Provincie 'Zuid-Holland' má nejnižší kvalitu ovzduší Nizozemsku. Roční průměrná 

městská pozaďová koncentrace NO2 je kolem 35 μg/ m-3. Tato provincie se nachází v hustě 

osídlených oblastech. Většina z dálnic v této oblasti je velmi vytížená, což způsobuje velký 

výskyt emisí. 
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Při měření 50 m vedle silnice v této oblasti, měřené emise NO2 jsou z 25% způsobeny 

ze zdrojů mimo region (velké-měřítko pozadí), 25% ze zdrojů znečištění se nachází na území 

kraje (regionální pozadí) a 50% z místních znečištění je způsobeno silniční dopravou.  

Historie  

Dálnice A13 je silně používanou dálnicí s průměrem 140.000 vozidel za 24h, včetně 

zhruba 10% těžkých nákladních automobilů. Prochází celým centrem Overschie (nedaleko 

města Rotterdam) a kolem velkých bloků apartmánů, které se nachází hned vedle dálnice. 

Místní komunity z Overschie organizují obyvatele, kteří jsou stále rušeni nedalekým 

provozem a hlukem a také trpí stálým strachem o dopady na zdraví vzhledem k místní kvalitě 

ovzduší. Zdejší komunita Overschie získala mnoho protestních podpisů lidí, kteří žijí v 

blízkosti dálnice, organizovala různé akce (dokonce hrozila zablokováním dálnice). Probíhala 

intenzivní jednání s místní, regionální a národní vládou, aby co nejdříve byla přijata opatření 

ke snížení škodlivých vedlejších účinků z místní komunikace.  

Vlády se po dlouhém zvažování rozhodly vyhovět žádostem a došlo k realizaci 

pilotního projektu na snížení rychlosti. 

V květnu 2002 se nizozemské úřady zavedly pilotní projekt na dálnici A13 směřující k 

omezení maximální rychlosti na 80 km / hod [32]. 

Účelem tohoto opatření bylo snížit zatížení emisemi a hlukem z dopravy v Overschie, 

obec v Rotterdamu. Výzkumy provedené Nizozemskou výzkumnou organizací TNO ukázaly 

[32], že dopravní provoz při konstantní, mírnější rychlosti má nižší emise škodlivin ve 

srovnání s vysokou rychlostí jízdy cca 120 km / hod a více. Pilotní projekt systému byl 

vytvořen na úseku  dlouhém 3 km A13 v Overschie.  

 

11.1.4 Náklady a výsledky  
 

• Náklady na implementaci tohoto opatření činily 1,2 milionu eur.  

Z této částky byly vybudovány systémy měření úsekové rychlosti řízení dopravy v 

obou směrech. Šestnáct kamer se používají na čtyři jízdní pruhy. Počítačový systém je 
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navržen tak, aby po výpočtu průměrné rychlosti v daném úseku, jestliže je limit překročen, 

automaticky odeslal pokutu vlastníkovi automobilu. 

• Vybrané pokuty činí zhruba částku 0,8 milionu eur ročně (součástí je také policejní 

dohled).  

• Opatření bylo provedeno s cílem snížit znečištění ovzduší a hluku na daném úseku 

dálnice A13 a jejím blízkém okolí. Posuzování kvality ovzduší před a po zavedení 

opatření bylo založeno na měření a modelování.  

• Nepřetržité sledování NO, NO2 a PM10 aktivní měření byla provedena ve třech 

různých místech v Overschie, jeden na 500 m na západ od A13 ( "základní polohy") a 

další dvě respektive na 50 a 200 m východně od dálnice A13.  

Měření před rokem 2002 byly použity jako nulová měření (bez zásahu na kvalitu 

ovzduší v blízkosti dálnice). Měření pokračovala mezi dubnem 2002 a dubnem 2003. Proto se 

měřící období zahrnuje do jednoho roku před a po zavedení opatření. Kromě toho se v období 

mezi dubnem 2002 a dubnem 2003 byly koncentrace NO2 sledovány s PM10 na více než 30 

místech ve Overschie. Výsledky poskytují informace o prostorové rozlišení NO2 koncentrace 

v Overschie.  

Cílem bylo získat přehled: 

• hodinovém, podrobném znečištění v okolí A13 na 50 a 200 m na východ (směr větru) 

od dálnice;  

• pokles provozních příspěvků na A13 a zlepšení kvality ovzduší pro roční průměr NO2 

a PM10;  

• distribuci částic PM10 a NO2 v Overschie a jeho okolí. 

 

11.1.5 Hlavní zjištění a závěry studie 
Hlavní zjištění a závěry studie jsou následující:  

• zavedení snížení rychlosti byla účinná ve snížení kolísání rychlosti provozu na dálnici 

A13 a v celé oblasti Overschie a také v prevenci překračování omezení rychlosti 

(zvláště během noci). Došlo k zvýšení propustnosti dopravních toků i když došlo 

k nárůstu vozidel. Účinnost tohoto opatření se odhaduje na snížení průměrných emisí 

na vozidla. 15-25% pro NOx a 25-35% pro PM10.  
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• Měření NO2 a PM10 koncentrací na lokalitách na 50 m a 200 m na východ od dálnice 

A13 naznačují, že se kvalita ovzduší zlepšila při západním větru pro NO2 s 5 μg/m-3 

(50 m) a 3 μg/m-3 (200 m) a PM10 s 4 μg/m-3 (50 m) a 1 μg /m-3 (200 m). Tyto 

výsledky ukazují, že 80-km/h opatření má pozitivní dopad na kvalitu ovzduší.  

• Měření koncentrace NO2 v Overschie naznačují, že místní provoz ovlivňuje 

prostorové rozdíly v kvalitě ovzduší. Ve vzdálenosti 250 m nebo více z A13, vliv 

emisí není detekovatelný v Overschie.  

• Měření 'černého kouře' a elementárního / organického uhlíku, jako ukazatele pro 

zlepšení kvality ovzduší na A13 a v Overschie ukazují, že černý kouř je odpovídajícím 

indikátorem pro rozmístění sazí. Roční koncentrace černého kouře na 50 m z A13 jsou 

dvakrát vyšší než na 200 m. Koncentrace černého kouře se zdá lepší ukazatel provozu 

a souvisejících emisí částic v Overschie než PM10. V rámci zdravotnických výzkumů 

se doporučuje provést další měření černého kouře v blízkosti silnic, dálnic, vodních 

cest a přístavů, které jsou důležitým zdrojem pro emise sazí. 

• Modelové výpočty byly použity pro posouzení dopadu opatření na A13 a na kvalitu 

ovzduší v Overschie. Do vzdálenosti 200 m od A13 došlo ke snížení znečištění NO2 o 

25% PM10 o 34%.  

• Zlepšení celkové kvality ovzduší až do vzdálenosti 200 m od A13 byla vypočtena jako 

7% maxima NO2 a 4% pro PM10.  

• Kombinace snížení rychlosti, snížení dynamiky provozu a přemístění kongescí 

vysvětluje zlepšení kvality ovzduší. Cestování časy v celkové dráze v okolí Overschie 

se nezměnily, ale původní zácpy ve středu Overschie byly přemístěny do okrajových 

oblastí, kde tato opatření byla přijata. Zvýšení kvality ovzduší je způsobena především 

přemístění kongescí a v menší míře přímým výsledkem poklesu dynamiky provozu a 

snížení rychlosti. 

• Pro zavedení v těchto opatření v jiných oblastech je třeba individuální přístup, ne 

v každé oblasti budou výsledky shodné (třeba zahrnout velké množství faktorů). 

• Celkově lze konstatovat, že určité snižování rychlosti a kontroly jsou důležitým 

nástrojem pro snížení dopadů silniční dopravy na životní prostředí. 

• Snížení úrovně znečištění ovzduší touto metodou, rovněž způsobuje značné snížení 

hluku.  
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• Před zavedením opatření měla auta na dálnici, obzvláště v noci velmi vysoké 

rychlosti, což mělo negativní dopad na zvyšování hladiny hluku a ke kontinuálním 

stížnostem občanů. Po zavedení opatření byla hlučnost provozu snížena. 

11.1.6 Budoucnost 
Po úspěšném zavedení tohoto opatření došlo k vytipování dalších lokalit s podobnou 

charakteristikou na nizozemských dálnicích a pokračuje se v zavádění opatření snížení 

rychlosti. Dle součastné legislativy EU je nezbytné snižovat znečištění ovzduší z dopravy a to 

převážně pro částice NO2 a PM10.   

V rámci následujících studií byly zkoumány dopady zavedení snížení rychlosti pro 

80km/h, pro 90km/h a pro 100km/h. Bylo zjištěno, že nejoptimálnější provoz a spalování 

motoru je při otáčkách v rychlosti 80km/h a proto i dopady na životní prostředí a kvalitu 

ovzduší jsou nejmenší. 

 

11.2 Environmentální zóny 

11.2.1 Environmentální zóny Švédsko 

Kvalita ovzduší ve Švédsku výrazně zlepšila ve městských oblastech mezi 1980 -1990 

[33], hladiny nejdůležitějších látek znečišťujících ovzduší poklesly v těchto letech o více než 

polovinu (oxidu uhelnatý, oxid siřičitý, těkavé organické látky, polycyklické aromatické 

uhlovodíky a těžké kovy). Úrovně oxidu dusičitého (NO2) byly sníženy o 39% od 1986-2003, 

byl brán v úvahu vážený index na v koncentraci obyvatelstva. Tento trend je především díky 

poklesu emisí z motorových vozidel. Hladina oxidu uhličitého byla snížena 86% a na úrovni 

sazích o 55% ve stejném období a úrovně benzenu poklesly o 80% . Pro částice PM10 není k 

dispozici index a neexistují relevantní data.  

I přes toto zlepšení, jsou normy kvality ovzduší nadále překračovány u některých 

parametrů. V normy pro PM10 a NO2 byly v roce 2004 překročeny na mnoha místech v 

městských oblastech, a to především kvůli silničního provozu.  

V posledních 2-3 letech úroveň hladiny NO2 v ovzduší se mírně zvýšily. Výpočty 

Švédské Road Administration (SRA) ukazují na pokračující snížení emisí ze silniční dopravy, 

a to i přes nárůst najetých vozo/kilometrů na silnicích.  
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Obecně platí: 

• koncentrace NO2 v městském prostředí vyjádřené jako 98. percentil je hodinové 

průměrné číslo  50 až 60 μg/m-3, ale na některých místech je výrazně vyšší, dosahuje 

přibližně 90 μg/m-3.  

• koncentrace NO2 v městském prostředí vyjádření jako 98. percentil koncentrace na 

úrovní ulic v mnoha městech se odhaduje na více než 70 μg/m-3, a ve větších městech 

90 μg/m-3, tyto hodnoty znečištění jsou často překračovány. Zpravidla jsou průměrné 

roční koncentrace v městském prostředí ovzduší 10 až 20 μg/m-3.  

• Průměrná koncentrace přízemního ozonu v průběhu léta je 60 až 70 μg/m-3.  

• Ve venkovských oblastech, koncentrace částic PM10 cca o 8 až 17 μg/m-3, 14 -23 

μg/m-3 v městském prostředí, 35 až 44 μg/m-3 v uličních kaňonech.  

• Během zimy a jara hladiny PM10 dosahují mnohem vyšších hodnot, v mnoha městech 

(cca 200 μg/m-3 za určitých meteorologických podmínek). Velké intenzity dopravy a 

re-suspenze částic na úrovních uličních kaňonů přispívají k podstatně vyšším 

koncentracím.  

U normem pro NO2 a PM10 je obtížné sledovat množství znečištění obzvláště v 

blízkosti oblastí se silně zatíženými dálnicemi. V normách pro 24-hodinové průměrné emisní 

zatížení je nejtěžší splnit kritéria pro NO2 a PM10. Z tohoto důvodu vláda Švédska a správní 

rady ve Stockholmu a v Göteborgu, spolu s klíčovými aktéry, předložily návrhy na akční 

plán, který se zabývá problematikou NO2 ve vnějším ovzduší. Požadavky pro PM10 byly 

stanoveny pro Stockholm (omezování PM10 - emise ze silničního prachu). 

Ve Švédsku, obce mají formální odpovědnost za řízení kvality ovzduší ve městech. V 

mnoha městech ve Švédsku je silniční provoz hlavním zdrojem většiny znečištění ovzduší. V 

roce 1996 Stockholm, Göteborg a Malmö, tři z největších měst ve Švédsku, zavedly 

environmetální zóny ve městech sloužící k ochraně životního prostředí obyvatel těchto měst.. 

Hlavním cílem bylo urychlit přechod na čistší provoz, zlepšení kvality ovzduší a do určité 

míry snížit hluk.  

Jako příklad tohoto měření prezentuji posouzení vlivů na množství emisí a kvalitu 

ovzduší. 

Vozidlová regulace  
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Všechny těžké nákladní automobily jsou zatíženy daní. Autobusy (> 3,5 tun), které 

vjíždějí do dané oblasti nesmí být straší než 8 let, což odpovídá přibližně emisní normě Euro I 

(EU-směrnice 91/542/EHS úroveň A). Ostatní vozidla, která mohou vjíždět do oblasti musí 

splňovat tyto podmínky:  

• Vozidla od 9 do 15 let, musí být dovybaveny certifikovanými ovládacími přístroji 

emisí. Jedná se o schválené kontrolní přístroje, což jsou katalyzátory v kombinaci s 

lapači částic. 

• Staré motorového vozidla nemají povolen vjezd.  

• Vozidla, která vjíždějí do zóny jen zřídka potřebují speciální povolení od správy 

města. 

Zóny ve Stockholmu vešly v platnost od roku 1996 a nové předpisy byly realizovány 

od roku 2002. Účinnost zóny ve Stockholmu je hodnocena zvláštním kontrolním programem 

včetně vizuální kontroly čtyřikrát za rok na dvou místech v centru města. Byla vytvořena 

databáze vozidel s povolením vjezdu do města, která obsahuje informace o věku, hmotnosti, 

délce vozidla, systému pro řízení emisí a modelu pro každé vozidlo. Všechny nákladní vozy a 

autobusy by měly mít štítek umístěn na čelním skle. Nelegální jízdy v pásmu jsou pokutovány 

[33]. 

Výpočty emisí: 

Výpočty jsou založeny na podrobných emisních databází podávány prostřednictvím 

regionálních asociací pro řízení kvality ovzduší v okresech Stockholmu a Uppsala2. Databáze 

obsahuje 4 500-silniční spojení, u nichž jsou definovány objemy provozu, rychlosti, složení 

vozidel, jízdní podmínky atd. Existuje 45 typů silnic, z nichž každá obsahuje informace o 

časovém rozložení 5 typů vozidel. Odhady celkového objemu dopravy jsou primárně 

založeny na měřeních z intrusivních a neintrusivních detektorů.  

Existuje pět typů vozidel v zóně:  

1. Lehké automobily s benzínovým motorem;  

2. Lehké dieselových automobily;  

3. Středně-těžká benzinová auto (<3,5 t);  

4. Těžká naftová nákladní vozidla a autobusy (> 3,5 t);  

5. Ethanol autobusy.  
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Většina z výfukových částic z vozidel s benzínovým a naftovým motorů mají průměr 

menší než 2,5 μm a téměř všechny jsou menší než 10 μm. Zimní silniční částice prachu a 

jiných zdrojů, jako jsou částice emisí v důsledku opotřebení brzdového obložení nebyly 

zahrnuty do těchto emisí, nejsou zahrnuty do výpočtu emisí v environmentálních zónách.  

Modelové výpočty: 

Pro modelové výpočty je používán Gaussův dispergovaný model pro výpočty roční 

koncentrace. Jsou modelovány částice NO, NO2 a O3. 

Celková roční koncentrace PM10 se vypočítá jako podíl ze všech místních zdrojů plus 

koncentrace v ovzduší. Pozaďové hodnoty se měří na venkově cca 75 km jižně od 

Stockholmu.  

Vypouštěné NO2 může za příznivých podmínek být přeměňován na nitrát částice, a 

tím přispívat k místnímu zvýšení úrovní PM10. Celková roční koncentrace PM10 je 

převedena na PM2,5 a založena na měření velikosti částic. Bylo předpokládáno, že frakce 

PM2,5 byla stejná v celém městě a reprezentativní pro roční průměr.  

Závěr: 

Projekt byl velmi úspěšný a spolu se zavedením zpoplatnění ve Stockholmu tvoří 

velmi výkonný nástroj k ochraně životního prostředí a také ke snižování prašnosti v této 

městské aglomeraci. 
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11.3 Zpoplatnění vjezdu do měst 

11.3.1 Zpoplatnění Stockholm 

 

Kamera 
Anténa Laser 

 
Obrázek 9: Zpoplatnění Stockholm 
 

• Nasazená technologie DSRC. 

• Odpovídající poplatek je zobrazen na panelu. 

• Zachyceny registrační značky vozidel. 

• Pouze malá část vozidla může být zachycena, objekty a lidé nesmí být zobrazovány. 

• Probíhá komunikace DSRC – OBU jedn. X anténa.  

• Laser zachycuje markanty vozidla.  

• 65% plateb formou převodu z účtu.   

• 22% ( pošty, obchůdky, čerpací stanice). 

• Celkové emise CO2 poklesly v důsledku poplatků za vjezd o cca 2-3%. 

• Emise PM10 ve zpoplatněné zóně pak o 10 - 14%. 

Na počátku pokusu považovalo 55% obyvatel Stockholmu zpoplatnění za špatné 

rozhodnutí.  
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• V referendu, které se uskutečnilo v září 2006, však 53 % obyvatel odpovědělo na 

otázku „mělo by být zpoplatnění kongescí ve Stockholmu používáno?“ ano, 47 % ne. 

• Na otázku „Mělo by být zpoplatnění kongescí ve Stockholmu natrvalo?“ odpovědělo 

ano pouze 40 % a ne 60 %.  

Po zvážení, jak interpretovat výsledky referenda, se rozhodla nová švédská vláda 

znovu zavést – tentokrát již trvalé – zpoplatnění od srpna 2007 s tím, že výnosy ze 

zpoplatnění budou vázány na investice do silniční dopravy. Zavedení zpoplatnění a termín 

schválil švédský parlament 20. 6. 2007.  

Stávající poplatky jsou následující: 

 

Čas během dne Poplatek 

Výše poplatku v jiných 

měnách 

00:00 – 06:29 0 SEK   

06:30 – 06:59 10 SEK 1,09 EUR, 1,48 USD 

07:00 – 07:29 15 SEK 1,63 EUR, 2,23 USD 

07:30 – 08:29 20 SEK 2,17 EUR, 2,97 USD 

08:30 – 08:59 15 SEK   

09:00 – 15:29 10 SEK   

15:30 – 15:59 15 SEK   

16:00 – 17:29 20 SEK  

17:30 – 17:59 15 SEK   

18:00 – 18:29 10 SEK   

18:30 – 23:59 0 SEK   

Tabulka 3: tarifní rozdělení poplatků Stockholm 
Zdroj: Transport Stockholm 
 

11.3.2 Zpolatnění Londýn  

Investování do zpoplatnění vjezdu do měst je zcela jasně politickou záležitostí. Systém 

zpoplatňující vjezd do centrální části Londýna byl spuštěn 17. února 2003.  

Funkčnost systému: 
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• Celé londýnské schéma zpoplatnění pracuje na bázi kontrolních bodů, na nichž jsou 

umístěny kamery kontrolující pohyb automobilů.  

• Síť kamer je rozmístěna na všech místech, kterými se dá do sledované oblasti vjet (s 

výjimkou slepých ulic) a rovněž uvnitř této oblasti. Dva druhy kamer – vybavené 

zařízením pro lepší identifikaci za snížené viditelnosti – sledují provoz v každém 

jízdním pruhu a zaznamenávají registrační značky projíždějících vozidel 

(monochromaticky) a zároveň vozidla s jejich okolím (barevně).  

• Podle testů je úspěšnost „zachycení“ vozidla kolem 90 %. Záznam zasílají do 

počítačového systému, který zpracovává údaje o místě, době a datu, kdy byl záznam 

pořízen. Společně s obrázky jsou pak všechna data uložena pro možnost jejich 

porovnání s databází majitelů vozidel, kteří se zaregistrovali k zaplacení poplatku. 

• Záznamy těch, co zaplatili, nebo jsou od poplatku osvobozeni, jsou smazány. Ostatní 

jsou odeslány do systému WORM (write once read many), kde jsou opatřeny 

ochranou proti pozměnění a uchovány pro případ vymáhání dlužné částky.  

• Data těch, co měli zaplatit a neučinili tak do půlnoci téhož dne, jsou dále manuelně 

zpracovávána, a poté dochází k udělení pokuty. Její výše je stanovena na £80 (cca 

3.600,- Kč), je-li zaplacena do 14 dnů, snižuje se na polovinu. Naopak pokud 

neprobíhá žádný spor o oprávnění vystavení pokuty, je zvýšena na £120 (cca 5.400,- 

Kč) po uplynutí 28 dnů od dne zpoplatnění.  

• Zpoplatněná oblast zabírá přibližně 22 km2 přímo v centru Londýna. Poslední 

rozšíření v únoru 2007 zahrnulo dále západní část Londýna, což více než 

zdvojnásobilo zpoplatněnou oblast.  

• Poplatek je vybírán každý všední den v době od 7,00 do 18,30 hod., neplatí se o 

víkendech a státních svátcích.  

• Výše poplatku byla na počátku nastavena ve výši £5. Od července 2005 byla zvýšena 

na £8 (cca 330,- Kč) z důvodu zachování regulačního efektu.  

• Poplatek je za jeden vjezd a je fixní bez ohledu na čas strávený ve zpoplatněné zóně či 

na vzdálenost v ní ujetou, či na počtu vjezdů a výjezdů z a do zóny za jeden den.  

• Registrační čísla vozidel jsou snímána 1360 kamerami na 348 místech. 

• Jsou umístěny na pomezí zóny a v rámci zóny. 

• 1 kamera = 1 jízdní pruh. 

• Kamery od společnosti PIPS.  

2009  - 82 -  



Zuzana Šitavancová: Prašnost z dopravy a její vlivy v urbanistické aglomeraci 

• Systémový integrátor – SIEMENS. 

• 1,45 milionu snímků zaznamenáno každý den. 

Důvody vedoucí k zpoplatnění: 

• Kongesce v Londýně tvoří 40% z celkového počtu v Anglii. 

• Centrální Londýně byl nejvíce přetíženou oblasti s průměrnou denní rychlostí nižší 

než 9 mil/hod cca 14,4 km/hod.  

• V centru Londýna se využívá 85% veřejné dopravy. Tento fakt nesnižuje problém v 

přetížené silniční dopravě. 

• Nejlepší dostupné technologie použity na vývoj a testování nových systémů.  

Součastný stav 

• Použita technologie ANPR Automatické čtení RZ 

• Systém je naprosto spolehlivý (více jak 98% úspěšnost) 

 
Obrázek 10: Foto ze systému zpoplatnění Londýn 
 

Pokud platba není uhrazena pro odpovídající vozidlo za příslušný den cesty je 

zahájeno exekuční řízení. Značky jsou umístěny na každém bodě vstupu a výstupu a až na ve 

vzdálenosti 17 mil od hlavních tepen v Londýně. 

Na konci dne systém automaticky porovná registrační čísla vozidel, za které byl 

uhrazen poplatek za uplynulý den s počty registračních čísel vozidel, které byly pozorovány 

kamerou v zóně ve stejný den.  

Nový systém bude stavět IBM bude mít mnohem propracovanější funkce pro řízení 

vztahů se zákazníky, která umožní funkci jako např. automatizované platby prostřednictvím 

kreditní / debetní karty.  
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Od roku 2005 se přikládá fotografie k formuláři o nezaplacení. Toto snížilo počet 

připomínek ze strany řidičů. Nemnoží se zatím připomínky k tomu, že jsou lidé tímto 

způsobem monitorování. 

Celkový dopad: 

• Ubylo 65-70 tis. cest vykonaných automobily za den, z toho 

o 50 – 60 % cest bylo přesunuto na hromadnou dopravu, 

o 20 – 30 % bylo odkloněno z centrální zpoplatněné zóny, 

o 15 – 25 % cest bylo přizpůsobeno jinak, např. se změnil čas, kdy je cesta 

uskutečněna (mimo špičku/zpoplatněný čas) 

• Poklesly emise z dopravy,  

o NOx a PM o zhruba 12 %, 

o CO2 o 19 %, 

• Pokles cest do centrálního Londýna o méně než 6 %, 

• Snížení obratu malých podnikatelů v centru o 2 % (u prodejců tisku o 6 %) – ale vliv 

zpoplatnění působil jen zhruba 1/5 celkového efektu. 

• 21% snížení v dopravy v zóně ( 4 nebo více kol) - zůstal konstantní  cca 70.000 méně 

vozidel za den.  

• Autobusová doprava vzrostla, autobusové služby fungují lépe vzhledem k menším 

kongescí. 

• Snížilo se výrazně zpoždění veřejné dopravy a tím vzrostl také počet cestujících. 

Ve zpoplatněné zóně: 

• Snížení přijíždějících automobilů o 30 %, 

• Snížení ujetých vozokilometrů o 34 % - předběžný odhad, 

• Snížení z původního zpoždění (způsobeného kongescemi) z 1,9 min./km na 1,5 – 1,7 

min./km,  

• V roce 2006 se však trend obrátil a zpoždění začalo opět narůstat, a to i přes poměrně 

stabilní objem dopravy - zřejmě v důsledku stavebních prací na silnicích. 

• Pokud srovnáme dopravní zácpy v roce 2006 a před zpoplatněním, stále byla úroveň v 

roce 2006 o cca 8 % nižší. 

• Snížení průměrného trvání jedné cesty v rámci zpoplatněné zóny o 14 %. 
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• Průměrná cestovní rychlost se snížila (což sleduje dlouhodobý trend, který zpoplatnění 

jen zmírňuje) ze 17 km/hod. v roce 2003 na 16 km/hod. v roce 2005 a 15 km/hod. v 

roce 2006. 

• Autobusová doprava narostla o 20 %. 

• Zvýšila se průměrná obsazenost autobusů. 

• Cyklistická doprava narostla o 20 %. 

• Dvoukolová motorová doprava narostla o 10 – 15 %. 

 

11.4 Závěrečná doporučení 

Existuje několik různých technologií na rozpoznávání vozidel za účelem nárokování 

stanoveného poplatku. 

V Londýně se používají kamery propojené s technologií na automatické rozpoznávání 

registrační značek. 

Ve Stockholmu testují využívání mikrovln nebo vinět umístěných za předním sklem 

vozidla, které jsou čteny pomocí antén. To poskytuje vysokou míru efektivity, ale vyžaduje to 

vybudování nové infrastruktury, která znamená třeba pro Londýn osazení 348 míst. 

Zde představené systémy pro vhodné ke snížení znečištění životního prostředí a 

prašnosti ve městech mohou posloužit jako vhodné příklady pro zavádění takových opatření 

v jiných zemích EU a také ČR. 

Při aplikaci těchto opatření v jiných zemích je třeba přihlédnout k místních 

podmínkám a celé řadě jiných faktorů (geografické členění oblasti, převažující směr proudění 

větrů, převažující meteorologické podmínky atd.). 
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12 Tarifní systémy 

 

12.1 Proč zpoplatňovat 

• Zdanění dopravy je zdrojem financování dopravní cesty – slouží ke krytí vlastních 

nákladů cesty, tak i externalit. 

• Vlivem globalizace (zvyšující se vzdálenost mezi místem výroby a spotřeby) se stále 

snižuje podíl daňových poplatníků na užívání silniční dopravní cesty. 

• Posilování přímého zpoplatnění – spotřebitel platí podle míry spotřeby. 

 

12.2 Funkce zpoplatnění jako ekonomický nástroj v dopravě 

• Poskytovat správné signály pro efektivitu a využívání zdrojů. 

• Generovat výnosy pro vlastnické struktury. 

• Přispět k optimální příjmové distribuci ve společnosti. 

 

12.3 Druhy zpoplatnění 

• Objektové zpoplatnění. 

• Časové zpoplatnění. 

• Výkonové zpoplatnění. 

• Klidové zpoplatnění (parking).  

 

V současné době země Evropské unie zavádějí inteligentní dopravní systémy, které 

umožňují vybírání poplatků za využívání silniční infrastruktury i s ohledem na direktivu 

Evropské komise, které nařizují členským státům začít se zpoplatňováním vozidel nad 3.5 t. 

Se zvyšující se intenzitou dopravy je kladen především důraz na systémy, které dokáží 

evidovat projíždějící vozidla bez narušování přirozeného toku dopravního proudu s možností 

získávání potřebných dat pro účely řízení. V minulosti bylo trendem zavádění tzv. mýtných 

stanic, kde řidiči platili za úsek dálniční sítě pomocí přímé platby. Tyto místa na 

infrastruktuře se však v současnosti stávají hrdly a místem, kde se pravidelně tvoří kongesce. 
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Obrázek 11: Úzká hrdla vznikající při provozu mýtných stanic 
 

Pokud se chceme podívat na použité technologie pro mýtné systémy, je zapotřebí 

nejprve vyjmenovat a přiblížit si nejčastěji používané systémy. [22] 

V současné době se nejvíce využívají tyto technologie: 

• RFID (UHF, DSRC) – systém založen na rádiové komunikaci,  

• GNSS – satelitní systém pro výběr mýtného, 

• ANPR – systém založen na automatickém čtení registračních značek. 

Je třeba poukázat na fakt, že jednotlivé technologie je možno mezi sebou kombinovat 

a tím využívat co největší možnost vytvoření vysoce efektivního systému pro vybírání 

poplatků za užívání silniční infrastruktury. Jednotlivé silniční sítě mají svá specifika, stejně 

jako jednotlivé technologie. Proto vybrat správný systém vyžaduje jednoznačně definovaný 

cíl, kterého chceme dosáhnout a je zapotřebí si uvědomit faktory, kterými jsou dané systémy 

ovlivňovány. 

 

12.4 Systémové aspekty tarifů 

• Koncepční (cíle, vazba na další systémy, modularita, rozšiřitelnost,interoperabilita). 

• Strategické (volba zpoplatněné sítě, nadstavbové služby). 

• Organizační a procesní (modely implementace a provozování, definice procesů, 

modely dohledu). 
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• Legislativní (smlouvy, výjimky, přístup k datům, formy plateb). 

• Technické (popis dopravní infrastruktury, identifikace vozidel, datové modely). 

 

12.5 Výstupy tarifního systému  

• Výše a struktura poplatku. 

• Míra flexibility. 

• Míra zdanění poplatku. 

• Ekologická komponenta. [22] 

 

 
Výhody a nevýhody jednotlivých tarifních systémů 
 

ZPOPLATNĚNÍ VÝHODY NEVÝHODY 

  ČASOVÉ 
  Technologicky jednodušší 
  Nižší náklady na výběr 
  Uživatelsky jednoduché 

  Minimální flexibilita 
  Neumožňuje cenovou 

regulaci 
  Nižší efektivita 

enforcementu 

  VÝKONOVÉ 

  Umožňuje flexibilní 
tarifikaci 

  Přímý regulační nástroj 
  Vyšší efektivita 

enforcementu 

  Investičně náročnější 
  Technologicky 

náročnější 
  Komplexita 

implementace 

  OBJEKTOVÉ   Jednoduchá implementace 
  Nízké investiční náklady 

  Náročnější na uživatele 
  Dlouhodobé účinky 

  KLIDOVÉ 
 (PARKING) 

 Umožňuje cenovou regulaci 
  Umožňuje tarifní integraci 
 Vysoká efektivita 

enforcementu 
 

  Investičně náročnější 
  Málo flexibilní  

Tabulka 4: Výhody a nevýhody jednotlivých systémů 
Zdroj: seminář-Možnosti výkonového zpoplatnění v krajích a městech 
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12.6 Rozbor technologií využívaných pro zpoplatnění 

12.6.1 RFID (UHF, DSRC) 

Technologie RFID (Radio Frekvency Identification) je v Evropě a ve světě pro účely 

elektronických plateb za používání silniční infrastruktury nejvyužívanější. Evropa se nachází 

v situaci, kdy drtivá většina zemí používá standardizovanou technologii (CEN) DSRC 

(Dedicated short range Communication) na frekvencích 5,8 GHz. V Evropě jsou však použity 

dvě základní technologie na frekvencích 5.8 GHZ. 

• Dle evropského standardu pro elektronický výběr mýtného CEN/ETSI pro technologii 

5.8 GHz DSRC. 

• Technologie Telepass, UNI-10607 standard, tento systém je použit na celé 

zpoplatněné silniční síti v Itálii. 

Oproti tomu Spojené státy americké používají systém na ultravysokých vlnách (UHF – 

Ultra high frekvency) 915 MHz. 

RFID se rovněž začíná ve světě využívat k automatické identifikaci vozidel (AVI – 

automated vehicle identification), pomocí známek, které jsou opatřeny jednoduchým čipem. 

Tyto nálepky v určitých případech nahrazují RZ i s výhodou dodatečných informacích o 

důležitých údajích o vozidle. AVI je použit v zemích střední a jižní Ameriky. S ohledem na 

limita podobných systémů jsou čtečky prozatím instalovány na místech, kde dopravní proud 

stojí, nebo jede pomalu (max. 30 – 40 km/h). 

 
RFID 

• Radio Frekvenční Identifikace nebo-li RFID je technologie automatické identifikace, 

kde jsou data v digitální podobě ukládána do tzv. RFID tagů (čipů), ze kterých se 

následně mohou načítat a znovu přepisovat jednoduchým principem za použití 

radiových vln.  

• RFID tag, co by nositel informace, může být ve formě etikety (Smart label) nebo v 

zapouzdřené podobě různých tvarů, velikostí a materiálů. 

• RFID tag se skládá z vlastního čipu, antény, propojení a zapouzdření. Čip determinuje 

kapacitu a typ RFID tagu, anténa stanovuje kvalitu příjmu a odesílání RF signálu, 

zapouzdření ovlivňuje možnost použití v různých prostředích a životnost tagu.  
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• K čtení a zapisování dat do RFID tagu slouží RFID čtečka, která může mít různou 

podobu (mobilní terminál, stacionární brána, OEM modul, ruční čtečka apod.) 

Bezdrátová komunikace mezi čtečkou a tagem probíhá pomocí antény na příslušných 

radiofrekvenčních vlnách. 

Rozdělení podle frekvenčního pásma: 
Systémy RFID pracují s různými frekvencemi [22], jeho stanovení vychází z prvotní 

fáze analýzy řešení. Je třeba určit požadavky na rychlost čtení a zápisu, dosah signálu a 

prostor pokrytí atd.  

 

Frekvence Dosah Popis 
125 – 134 kHz (LF)  

nízká frekvence 

max. 0,5 m platnost celosvětově; možnost 
snímání v blízkosti kovu a přes 
vodu; nízká rychlost snímání 

13,56 MHz (HF)  

vysoká frekvence 

max. 1 m platnost celosvětově; obtížné 
snímání přes vodu; rychlost 
snímání / zápis cca. 10x rychlejší 
než LF (20 kB/s) 

865 – 869 MHz (UHF)  

velmi vysoká frekvence 

max. 3 m UHF platné pro Evropu; nelze 
snímat přes kapalinu a obtížně přes 
kov 

902 – 928 MHz (UHF)  

velmi vysoká frekvence 

max. 3 m UHF platné pro USA, Kanadu a 
Mexiko 

950 – 956 MHz (UHF)  

velmi vysoká frekvence 

max. 3 m UHF platné pro Asii a Japonsko 

2,45 GHz ; 5,8 GHz 
(MW)  

mikrovlnná frekvence 

max. 10 m možnost čtení při velmi vysokých 
rychlostech; vyšší cena čipů 

Tabulka 5: rozdělení frekvenčních pásem RFID 
 

12.6.2 Dedicated Short Range Communications (DSRC) 

Spojení krátkého dosahu DSRC ke své funkci využívá bezdrátovou technologii spojení 

a slouží hlavně v dopravě. Nabízí komunikaci mezi vozidlem a dopravní infrastrukturou, tzv. 

pozemní pohyblivá služba, a je začleněno pod soubor RFID (Radio-frequency identification) 
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technologie. Tato technologie pro aplikace ITS, pracuje v pásmu 5,9GHz (U.S.) a 5.8GHz 

(Japonsko, Evropa). Dřívější používaný standart byl 915 MHz. 

V Evropě a Japonsku se tento sytém využívá pro výběr mýtného. DSRC systém 

v Evropě, Japonsku a USA nejsou v současné době kompatibilní. 

DSRC 
• Dvoucestná komunikace krátkého, nebo středního vysílacího dosahu založeném na 

protokolu specificky vyvinutého pro využití v dopravě. Umožňuje komunikaci V2V, 

V2I.   

• Nejvyužívanější systém pro zpoplatnění komunikace. 

Technologie DSRC nabízí mnoho potenciálních cest, kam vývoj bude v silniční 

dopravě směřovat. Už nyní je možno z tohoto systému získat informace o dopravní situaci, 

automaticky identifikovat nehody a shromažďovat historická data, vytvářet dopravní 

předpovědi apod. 

V Evropě fungují dva druhy DSRC systémů, které rovněž směřují ke vzájemné možné 

interoperabilitě. Většina evropských států využívá kompatibilní DSRC systémy 

Země Název systému Druh komunikace Technologie 
Rakousko GO Všechny dálnice DSRC 
Belgie TAG Tunely Magnetické karty 
Dánsko BroBizz Výběr mýta na 

mostech 
DSRC 

Francie Liber-T Všechny dálnice DSRC 
Německo Toll Collect Všechny významné 

tahy 
GSM/GPS 

Řecko e-PASS Zpoplatněné dálnice DSRC 
Irsko Easy pass Zpoplatněné dálnice DSRC  
Itálie Telepass Zpoplatněné dálnice DSRC 
Norsko AutoPASS Zpoplatněné dálnice DSRC 
Portugalsko Via Verde Zpoplatněné dálnice DSRC 
Španělsko VIA-T Zpolatněné dálnice DSRC 
Švédsko BroBIZZ Výběr mýta na 

mostech 
DSRC 

Švýcarsko LSVA Všechny silnice Tachograf a 
DSRC/GPS 

Holandsko t-tag Tunely DSRC 
Velká 
Británie 

DarTAG Zpoplatněné dálnice DSRC 

 
Tabulka 6: Technologie použité v Evropě pro zpoplatňování komunikací 
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12.6.3 ANPR – systém založen na automatickém čtení registračních značek  

Základem ANPR je software, tedy „jádro", které provádí optické rozpoznávání znaků, 

je tzv. AutoPlate systém. AutoPlate je v současné době nejpřesnější ANPR dostupný produkt, 

což dokazují srovnávací ukázkové testy u zákazníků s jinými produkty. AutoPlate poskytuje 

velké množství výhod v návaznosti na další ANPR software.   

Standardní rysy technologie ANPR systému: 

• Systémové operace s nebo bez lidského zásahu. 

• Otevřená architektura pro integraci s různými aplikacemi pro třetí a další subjekty. 

• Bezprostřední zpětná vazba na registrační značku vozidla, registrovanou v databázi. 

• Diskrétní způsob sledování (možnost umístit systém v libovolném vozidle, v rámci 

využití pro automatizované oznámení, jestliže vozidlo najede do pásma nebo prioritní 

či sledované oblasti). 

• Různé metody pro přenos dat, včetně modemu, LAN, WAN, GPRS a internetu. 

• Schopnost sledovat vozidla a cestovní návyky během času k odhalení podezřelého 

chování nebo ověřit přítomnost podezřelého vozidla. 

• Schopnost kontrolovat přístup, ověřit značku proti seznamu povolených registračních 

značek. 

Technologie  
ANPR – infračervené kamery, osvětlovací tělesa a následné zpracování – využívají 

širokou škálu bezpečnostních mobilních i stacionárních řešení (ve vozidle nebo jiných 

mobilních prostředcích, případně pevné instalace v objektech nebo jiných sledovaných 

úsecích). Základní princip spočívá ve schopnosti zachytit a monitorovat vozidla, registrační 

značky vozidel a snímaná data okamžitě vyhodnotit (ověřit) proti, pro danou lokalitu, 

oprávněným –  schváleným, případně prověřovaným vozidlům. 

Měření zatížení silnic v čase  

Ve Velké Británii používají speciální softwarový systém sledování dopravní sítě v 

reálném čase, její řízení a usměrňování. Systém měření zatížení silnic využívá ANPR zařízení 

k získání informací o dopravě identifikací stejného vozidla na dvou nebo více místech silniční 

sítě, a to pomocí rozlišení jeho registrační značky. ANPR kamery jsou podél silniční sítě 

rozmístěny tak, že poskytují monitorování dopravní situace v reálném čase a dovolují určit 

přepravní časy v silniční síti.  
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Hlavní přednosti systému: 

• monitorování v reálném čase, možnost řízení dopravy, 

• včasné varování o problémech v dopravě, 

• zvýšení propustnosti cest, 

• snížení dopravních kolapsů způsobených většími nehodami, 

• navržení „objížděk" pro minimalizaci problémů vyplývajících z dopravních 

komplikací a nehod, 

• minimalizace zpoždění na silnicích, 

• ovlivnění rozhodnutí uživatele silnice - zvolení optimální trasy, 

• snížení problémů způsobených dopravními špičkami. 

Systém měření zatížení získává, shromažďuje a přenáší důležité dopravní informace z 

rozsáhlé oblasti. Údaje o stavu silnic a jejich využívání k provozu jsou uživatelům 

poskytovány v různých formách zpráv, pomocí internetu, rádia a jiných technických 

prostředků pro sofistikovanější plánování a využívání komunikací. 

Systém pro výběr poplatků 

Registrační značka vozidla je snímána jako základní prostředek pro identifikaci a nebo 

pro zpoplatnění vozidla podle daných parametrů. Automatický systém rozlišení registračních 

značek zaznamená pomocí kamer umístěných na okrajích silnic nebo bránách snímky vozidel, 

lokalizuje v nich registrační značky, které převádí do datové podoby bez nutnosti lidského 

zásahu. Velkou výhodou je, že systém nevyžaduje umisťovat do vozidel žádná přídavná 

zařízení. Navíc řeší problém občasných uživatelů, kteří mohou využívat speciální platební 

podmínky a poplatky platit podle typu vozidla zcela automaticky. 

Výběr mýtného 

Mýto je vybíráno na elektronických jízdních pruzích s automatickými branami nebo 

volně průjezdných pruzích. Volný pruh – ne bariéra – reguluje dopravní problémy a mají 

pozitivní vliv na životní prostředí. ANPR systém je schopný identifikovat a zajistit zaplacení 

mýtného poplatku prostřednictvím snímaných dat (obrázku registrační značky vozidla). 

„Electronic Toll Collection“ (ETC) systémy jsou mechanismy, kterými probíhá 

komunikace mezi centrem pro výběr mýta a které kontrolují řádné vybírání poplatků. 

Především však ETC zařízení zbavují obsluhu nutnosti vybírat mýto v hotovosti, případně 

pomocí mincovních či jiných automatů. Dále umožňují zajistit výběr mýta při rychlé jízdě 

vozidla.  
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K výhodám systému zejména patří: 

• Zvýšení kapacity průjezdnosti jednotlivých jízdních pruhů zpoplatněných mýtem. 

• Snížení doby čekání na placení mýtného. 

• Pohodlí pro plátce mýtného. 

• Úspora paliva a snížení emisí vozidly čekajícími na zaplacení mýta. 

• ANPR kamery mohou přesně identifikovat neplatiče mýtného. 

 

12.6.4 Závěry 

Jedna ze základních potřeb nutící zodpovědné orgány zavádět tarifní systémy a 

systémy zpoplatnění infastrukury je nedostatečné financování silniční infrastruktury. Stávající 

daňový systém nezajišťuje potřebné financování.  

Stávající systém zpoplatnění infrastruktury v ČR je nevyhovující vzhledem v velké 

segmentaci dopravy. Vytváří společensky neakceptovatelné nerovnoměrnosti. Konkrétním 

případem je uživatel, který využívá svůj automobil k jízdě po zpoplatněných komunikacích 

minimálně, ale zakoupí si dálniční známku, platí stejně, jako uživatel, který silniční 

infrastrukturu využívá pravidelně (několikrát týdně cesta Praha-Brno).  

Z tohoto vyplývá potřeba zavést nový systém zpoplatnění v podmínkách ČR, který by 

byl příznivější k uživatelům. Uživatelé silniční infrastruktury platí úměrně jejímu užívání.  

Implementace takovýchto opatření si v budoucnu žádá zavedení nového systému 

zpoplatnění a dlouhodobě by měl být součástí dlouhodobé změny veřejných financí.  

 
 

2009  - 94 -  



Zuzana Šitavancová: Prašnost z dopravy a její vlivy v urbanistické aglomeraci 

13. Výpočty externích nákladů 

13.1 Analýza citlivosti 

Při výpočtech externích nákladů z dopravy je třeba provést analýzu citlivosti na změnu 

vstupních údajů, resp.stanovit nízké, střední a vysoké odhady jednotlivých externích nákladů. 

To umožní realističtější pohled na výsledky, neboť oceňování externích nákladů se neprovádí 

a ani nemůže provádět exaktními metodami, a proto je zapotřebí znát možný rozptyl 

výsledných hodnot. 

 

13.2 Přehled možných nástrojů začleňování původců negativních externalit 

Je nutné vytvořit přehled možných nástrojů začleňování původců negativních 

externalit v dopravě do jejich úhrady – internalizace dopravy [34]. Tento systematický 

přehled je třeba dále využívat při navrhování konkrétních příkladů internalizace jednotlivých 

druhů externích nákladů.  
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Tabulka 7: Příklad internalizace externích nákladů 1 

Nákladová položka 

 

Rozdíl mezi mezními a průměrnými 

náklady 

Zavedení do praxe a 

navržená diferenciace 

Náklady na nedostatkovou 

infrastrukturu. V oblastech s 

vysokou dopravní hustotou 

mezní náklady převyšují 

náklady průměrné. 

Rozdíl má význam pro určení externích 

nákladů. Odhad mezních nákladů je založen 

na standardizovaných křivkách pro konkrétní 

dopravní svazky (městské-meziměstské, ve 

špičce-mimo špičku). 

 

Postup shora dolů je stěží 

uplatnitelný. 

Náklady způsobené nehodami. 

Mezní náklady se 

v jednotlivých případech liší 

(týká se dopravy nepodléhající 

jízdním řádům  

Uživatele infrastruktury je možné seskupovat 

podle míry rizika nehody (pojišťovny toho 

také využívají). Dá se tedy říci, že průměrné 

a mezní náklady jsou pro všechny skupiny 

podobné. 

 

Odlišení (skupin uživatelů) 

podle schémat používaných 

pojišťovnami. 

 

Vzniklé znečištěním ovzduší a 

poškozením lidského zdraví či 

staveb/materiálu. 

 

Lineární funkce dávka-odpověď: Mezní 

náklady podobné nákladům průměrným. 

 

Mezní (průměrné) náklady 

podle druhu vozidla (EURO-

třída) a dopravních a 

demografických skupin 

(městské, meziměstské). 

Znečištění vzduchu a přírody 

 

Lineární funkce dávka-odpověď: 

Mezní náklady podobné nákladům 

průměrným. 

Mezní (průměrné) náklady 

podle druhu vozidla (EURO-

třída) a dopravních (městské, 

meziměstské). 

Hluk 

 

Snížení podílu každého dalšího vozidla na 

nárůst hluku v daném prostředí, díky 

uplatnění logaritmické stupnice. Mezní 

náklady jsou nižší než náklady průměrné. 

Mezní (průměrné) náklady dle 

dopravních a demografických 

skupin (městských, 

meziměstských). 

Změna klimatu 

 

Komplexní nákladová funkce. Pro 

zjednodušení. Mezní náklady ze škod se 

podobají průměrným nákladům (nejsou-li 

zahrnuta žádná zásadní rizika). Co se týče 

nákladů na zamezení škodám, mezní jsou 

vyšší než průměrné. 

Mezní (průměrné) náklady dle 

druhu vozidla a/nebo paliva. 

Příroda a krajina 

 

Mezní náklady jsou výrazně nižší než 

náklady průměrné. 

 

Průměrné (či mezní) variabilní 

náklady dle druhu 

infrastruktury. 
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Nákladová 

položka 

Kalkulační položka Datové potřeby Hlavní sledované 

nákladové veličiny 
Náklady vzniklé 

kvůli dopravním 

zácpám (na cestách) 

Čas a provozní náklady. 

Další náklady na bezpečnost 

a životní prostředí 

Údaje o rychlostním 

proudu. 

Úroveň provozu a 

kapacita dle úseků 

silnice. 

Druh infrastruktury. 

Úroveň provozu a kapacita, 

zvláště odvislé od: 

- Denní doby 

- Lokality 

- Nehod a stavebních 

prací 

Náklady způsobené 

nehodami 

- Lékařské náklady 

- Výrobní ztráty. 

- Ztráty lidských 

životů 

Databáze nehod. 

Definování smrtelných 

úrazů a těžkých/lehkých 

zranění – velmi důležité. 

Druh infrastruktury 

- Objem dopravy 

- Rychlost vozidla 

- Charakteristika řidiče 

(např. věk, zdravotní 

stav atd.) 

- Jiné 

Znečištění vzduchu - Náklady na 

zdravotnictví 

- Zkrácení lidského 

života 

- Snížení úrody 

- Poškození budov 

- Náklady směřující 

do přírody a 

biosféry 

Údaje o emisích a o 

vystavení škodlivinám 

(např. PM, NOx, SO2, 

VOC) 

Hustota populace a osídlení 

Citlivost oblasti 

Úroveň emisí, odvislá od:  

- Druhu a stavu vozidla 

- Délky cesty (emise při 

studeném startu) 

- - Druhu infrastruktury 

- Lokality 

- Rychlostních 

charakteristik 

Tabulka 8:Příklad internalizace externích nákladů 2 
 

13.3 Druhy nákladů a hlavní sledované nákladové veličiny 

Náklady spojené se znečištěním vzduchu jsou způsobeny emisemi škodlivin, jako jsou 

prachové částice (PM), NOx, SO2 a těkavé organické látky (VOC). 

Jsou tvořeny náklady: 

• na zdravotní péči,  

• na poškození budov/materiálu, snížení úrody, 

• náklady spojené s dalším poškozením ekosystému (biosféra, půda, voda). 
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Zdravotnické náklady způsobené zejména PM, pocházejícími z emisí výfukových 

plynů či transformací jiných znečišťujících látek, jsou zdaleka nejdůležitější nákladovou 

kategorií. Stav zmapování těchto nákladů je mnohem pokročilejší než u jiných složek, kdy se 

vychází zejména z odhadů vypracovaných modelem ExternE, který byl financován několika 

výzkumnými projekty EU.  

Náklady spojené se znečištěním ovzduší vznikají nejen díky emisím škodlivin 

pocházejících z dopravy, ale také z jiných zdrojů, jako je průmysl, zemědělství a domácnosti.  

Zejména je třeba vytvořit odhady či modely podílu škodlivin pocházejících dopravy na 

celkové koncentraci škodlivin při projektování shora dolů (viz níže). 

Znečištění ovzduší spojené s dopravou poškozuje lidi, biosféru, půdu, vodu, budovy a 

materiály.  

Následující znečišťující látky jsou nejdůležitější: 

• Prachové částice, 

• Oxidy dusíku:, 

• Oxidy síry: SO2, 

• Ozón:, 

• Těkavé organické látky: 

 

Studie nákladů spojených se znečištěním ovzduší se obecně zabývají následujícími 

kategoriemi dopadů [34]: 

• Náklady na zdravotnictví: Dopady na lidské zdraví způsobené vdechováním jemných 

částeček (PM2,5/PM10, jiné znečišťující látky ve vzduchu. Částečky pocházející 

z emisí výfukových plynů jsou tímto nejdůležitějšími znečišťujícími látkami. Na 

lidské zdraví má také vliv ozón (O3).  

• Škody na budovách a materiálech: Vlivy škodlivin ze vzduch na budovy a materiály. 

Důležité jsou zejména dva vlivy zašpinění povrchu budov/fasád zejména prachovými 

částicemi. Druhým, podstatnějším dopadem na fasády a materiály je jejich rozklad 

leptavými procesy, způsobený kyselými znečišťujícími látkami ve vzduchu, jako je 

NOx and SO2. 

• Snížení úrody v zemědělství a dopady na biosféru: kyselý spad, vystavení účinku 

ozónu a SO2 poškozuje úrodu, stejně jako lesy a další ekosystémy. 
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• Dopady na biodiversitu a ekosystémy (půda a voda/spodní voda): na půdu a spodní 

vodu má vliv zejména eutrofizace a acidifikace, způsobená spadem oxidů dusíku a 

kontaminací těžkými kovy (vznikajících při opotřebení pneumatik). 

 

Klíčovou sledovanou nákladovou veličinou pro většinu nákladů spojených se 

znečištěním ovzduší a všechny režimy je hustota receptorů v blízkosti zdrojů emisí, která 

reprezentuje populaci vystavenou škodlivinám spojených s dopravou. 

Následující klíčové sledované nákladové veličiny pro silniční dopravu jsou emisní 

standardy pro vozidla, které opět částečně závisí na jejich stáří. 

Emise silničních vozidel dále závisejí na: 

• rychlosti vozidla,  

• druhu paliva a s tím související spalovací technologií a odvislou použitelnou 

technologií pro koncové čištění výfukových plynů,  

• vytížeností,  

• velikostí vozidla,  

• způsobu řízení, 

• geografickém umístění silnice. 

 

13.4 Směr výzkumu 

Dne 16. ledna zveřejnila Evropská komise obsáhlou studii k externím nákladům v 

dopravě. Předtím rozeslala paralelně k jejímu zpracování dotazníky členským státům EU se 

základními otázkami, vztahujícími se k zahrnutí externalit do nákladů jednotlivých druhů 

dopravy. Výsledky konzultací, které skončily koncem prosince 2007, se diskutovaly na 

konferenci na vysoké úrovni 31. ledna 2008 za účasti místopředsedy Evropské komise, 

odpovědného za dopravu a transevropské sítě Jacquese Barrota. 

Dosud proběhlé práce vyústí ve sdělení Evropské komise k internalizaci externích 

nákladů. 

Jedním ze zásadních podkladů je „Příručka k odhadu externích nákladů v sektoru 

dopravy (Handbook on estimation of external cost in the transport sector. Produced within the 

study Internalisation Measures and Policies for All external Cista of Transport (IMPACT) 

Version 1.0), zpřístupněná Evropskou komisí také 16. 1. 2008. 
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Zprávu k projektu předložilo konsorcium výzkumných pracovišť INFRAS, CE Delft, 

Frauenhofer Gesellschaft – ISI a University of Gdansk v Delftu 19.12.2007. Má 336 stran; 

(včetně příloh, odkazů na cca 215 pramenů,z toho jeden z ČR apod.). 

Jedním z projekt, který sloužil jako podklad k zpracování této příručky je projekt 

HEATCO, který využívá metodiky projektu ExternE, která je založena na rostoucím množství 

důkazů zdůrazňujících vysokou toxicitu částeček vzniklých spalováním a zvláště částeček ze 

spalovacích motorů. K tomu dodávají, že důkazy pro sekundární částečky nejsou tak 

přesvědčivé. Zvláště v případě nitrátů nejsou škodlivé účinky příliš dokázány, zatímco již 

nemálo studií nalezlo vazby u sulfátů. ExternE a HEATCO tudíž pojímají různé frakce a 

zdroje částeček následovně (ExternE, 2005): 

• Nitráty jako ekvivalentní 0.5násobku toxicity PM10. 

• Sulfáty jako ekvivalentní PM10 (nebo 0.6násobku PM2.5). 

• Primární částečky z elektráren jako ekvivalentní PM10. 

• Primární částečky z vozidel jako ekvivalentní 1.5násobku toxicity PM2.5. 

• PM10 jako ekvivalentní 0.6násobku PM2.5. 

 

13.5 Závěr 

Přenositelnost výsledků je u studií s celoevropským záběrem, předkládajících již 

detailní a diferenciovaná data z příslušných zemí, přirozeně vysoká. 

Přenositelnost studií z jediné země na země ostatní nebo na jiná období závisí na 

informacích o daných zemích, které umožňují převod dat (mimo ekonomické ukazatele také 

emisní faktory, hustota provozu a populace atd.). CAFE CBA a HEATCO předkládají 

hodnoty pro 25-27 zemí. 
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14. Elektronický dálniční kupón 

V současné době podléhají vybrané úseky dálnic a rychlostních komunikací v ČR pro 

vozidla do 3,5t časovému zpoplatnění. Úhrada poplatku se prokazuje dvoudílným dálničním 

kupónem. Jediným účelem současného systému je prokázání zaplacení poplatku. V této 

souvislosti plánuje MD ČR od roku 2011 zavedení nového systému „Elektronických 

dálničních kupónů“, který umožní pomocí využití různých funkcí nového systému flexibilně 

reagovat na potřeby nových tarifních systémů, moderních provozních forem a sběru dat a 

analýzy o dopravním proudu vozidel pro potřeby dopravní telematiky. 

 

14.1 Stav po roce 2011 

Předpokládá se zachování stávajícího systému časového zpoplatnění pro vozidla do 

3,5t (výše poplatku, rozsahu zpoplatněné sítě), ale stávající dvoudílný kupón bude nahrazen 

elektronickým zařízením a PINem.  

Každé vozidlo bude mít povinnost, při jízdě po zpoplatněné komunikaci, mít ve 

vozidle elektronické zařízení (které je v souladu s evropskými standardy CEN DSRC/EFC) 

umístěné na určeném místě. Elektronické zařízení bude přenositelné mezi jednotlivými 

vozidly.  

Úhrada časového poplatku bude registrována v centrální databázi podle identifikátoru 

(kódu) elektronického zařízení. Kontrola úhrady časového poplatku bude prováděna stejným 

způsobem jako ve stávajícím systému, tj. zastavením vozidla oprávněným subjektem, 

kontrolou elektronického zařízení a záznamu úhrady poplatku v centrální databázi (s vazbou 

na konkrétní identifikátor elektronického zařízení).  

Údaje o počtu průjezdů vozidel kontrolním zařízením (mýtným bodem) a cestovních 

dobách mezi mýtnými body budou přenášeny do centrálního systému. Po konsolidaci budou 

tato data zasílána přes rozhraní mýtného systému do JSDI (jednotný systém dopravních 

informací), kde bude provedena fúze (harmonizace) dat získaných ze všech vstupních 

informačních zdrojů JSDI a zpracování dat. Ta budou dále distribuována směrem k řidičům 

všemi standardními kanály JSDI. 
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14.2 Cíl zavedení systému elektronického dálničního kupónu 

Konečným cílem zodpovědných orgánů je dosažení uceleného (nicméně stále 

otevřeného) systému pro optimalizaci dopravních proudů na vytížených komunikacích ČR. 

Sběr dopravně-inženýrských dat tvoří základnu pro každý takovýto systém. Projekt 

elektronických dálničních kupónů přináší možnost sběru dat pomocí mýtné infrastruktury. 

Projekt řeší z výrazné části nejzákladnější problém telematiky v ČR – sběr dat.  

Problematika sběru dopravně-inženýrských dat rozlišuje profilové zdroje dat (DSRC 

mýtné systémy, kamerové systémy, radarová, laserová čidla, indukční smyčky atd.) a liniové 

zdroje dat (analýza zbytkových dat v GSM síti mobilních operátorů, plovoucí vozidla 

GPS/GPRS, „satelitní“ mýtné systémy).  

Chceme-li získat dostatečný přehled o pohybu dopravního proudu vozidel pro jeho 

následné ovlivňování, musíme využít oba přístupy ke sběru dopravních dat (tento fakt vychází 

z odlišné fyzické architektury obou přístupů, principiální odlišnost je žádoucí pro vzájemné 

doplňování). Zjednodušeně lze tvrdit, že profilové zdroje dat se neobejdou bez liniových a 

naopak. 

Mýtný systém ČR poskytne hustou síť detekčních profilů. Profilové zdroje dopravně-

inženýrských dat obecně vyžadují vyšší náklady než liniové.  

V případě potřeby zavedení pružnějších tarifních systémů (např. výkonové 

zpoplatnění, časové zpoplatnění více rozdílných dopravních sítí apod.) není nutné vybavovat 

vozidla dalším elektronickým zařízením, ale dojde jen k rozšíření některých komponent 

systému (např. centrálního systému, kontrolních zařízení apod.). 

 

14.3 Shrnutí 

• kvalitní zdroj dopravních dat vhodných pro řízení provozu, 

• přenositelnost, 

• klouzavé tarify, 

• možnost zavedení souvisejících telematických služeb, 

o parkovací systémy,  

o vjezdové systémy,  
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o zpoplatnění vjezdu do určitých oblastí – center měst atd.. 

Vybavením všech osobních vozidel vinětami dostane ČR v prvním období nástroj: 

• k monitoringu,  

• analýze,  

• poté k nastavení podmínek a následnému plynulému přechodu k výkonovému časově 

progresivnímu zpoplatnění.  

Metodika přechodu na progresivní výkonové zpoplatnění bude založena na reálných 

datech z provozu všech osobních vozidel v rámci zpoplatněné sítě. Toto „know how“ bude 

představovat velice cenný artikl v evropském prostoru ve vztahu k ostatním zemím EU, které 

budou postupně naplňovat direktivu EK v problematice ETC (Electronic Toll Collection). 

 

14.4 Detekce vozidel na nezpoplatněných komunikacích 

Systém elektronických dálniční kupón (vybavení vozidel jednosměrným 

komunikačním zařízením) umožní rozšíření systémů sběru dopravních dat z vozidel 

projíždějících na nezpoplatněných komunikacích za účelem získání dopravních informací pro 

usměrňování dopravních proudů vozidel, resp. archivace dat pro účely dopravního plánování.  

V následující tabulce je předpověď vývoje nárůstu počtu detekčních profilů (na 

základě vývoje situace v dané oblasti v bývalé EU15 a současné poptávky po dopravně-

inženýrských datech) v souvislosti se současnými náklady na detekční systémy sníženými o 

dodatečné náklady, které budou nutné k realizaci této funkce (náklady na přijímač signálu 

z elektronických dálničních kupónů). Realizací projektu elektronických dálniční kupón se 

vytvoří možnost k masivnímu nárůstu počtu detekčních profilů na nezpoplatněných 

komunikacích ve vlastnictví státu, měst a krajů.  

Je zřejmé, že dodatečné náklady na sběr dat pomocí elektronických dálniční kupón 

(náklady na přijímač signálu z elektronických dálniční kupón, přenosy dat atd.) poté ponese 

vlastník komunikace. V návrhu se počítá s on-line propojenými detekčními řezy 

poskytujícími data z obou směrů komunikace. 
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Varianty  Počet nových 

detekčních 

řezů/8let  

Pořizovací 

náklady (DSRC 

antény + PC)  

Provozní náklady –  

8 let provozu 

Celkem 

1. 1000 170 mil. Kč 280 mil. Kč 0,45 mld. Kč 

2. 3000 510 mil. Kč 840 mil. Kč 1,35 mld. Kč 

3. 5000 850 mil. Kč 1 400 mil. Kč 2,25 mld. Kč  
Tabulka 9: finanční vyjádření osazení jednotlivých detekčních řezů pro osazení technologií DSRC 
 

14.5 Zpracování a vyhodnocování statistik 

Systém elektronických dálniční kupón umožní získávat v zadaných intervalech 

informace pro statistická vyhodnocení. V současné době se provádí celoplošně statistické 

zjišťování dopravní intenzity jednou za 5 let. Nový systém umožní stanovovat měření dle 

potřeby v průběhu roku. 

 

14.6 Problematika sběru dat pomocí technologie CEN DSRC 5,8 GHz a 

následná datová fúze s relevatními zdroji dat 

Inovativnost systému spočívá ve způsobu získávání dat. Tíha generování dopravních 

dat (hovoříme o profilových zdrojích dat) ležela pouze na infrastruktuře, která musela být 

vybavena poměrně drahými detekčními technologiemi (CCTV kamery, indukční smyčky, 

lasery, radary atd.). Předkládaný projekt vybaví potřebnou většinu osobních vozidel v ČR 

komunikačním zařízením, které z větší části převezme iniciativu při identifikaci vozidla. 

Přičemž infrastruktura (nepodléhající zpoplatnění) může být dovybavena DSRC anténami, 

které představují nižší investiční zátěž a nižší nároky na provoz. Tímto krokem bude zajištěna 

možnost sledování dopravních proudů i na komunikacích, které dnes nejsou vybaveny 

mýtnou infrastrukturou. 

Systém poskytne soustavu statisticky využitelných matic, které budou obsahovat data: 

• cestovních dobách,  

• průměrných rychlostech,  

• skladbě dopravního proudu vozidel (dle mýtné kategorie),  
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• intenzitách dopravy na sledovaných úsecích. 

 

Zároveň odpadá vleklý problém harmonizace dat z řady různých detekčních 

technologií pro potřeby řízení dopravy z jednoho řídícího centra. 

Navrhovaný systém je nezávislý na počasí. Alternativní metody sběru dopravních dat 

(např. CCTV kamery) nejsou schopny spolehlivého provozu při zhoršených klimatických 

podmínkách a kladou zvýšené nároky na údržbu. 

V poslanecké sněmovně byl schválen návrh systémové změny zpoplatnění osobních 

vozidel přechodem z papírového dálničního kuponu na elektronickou vinětu. Návrh na tuto 

změnu byl iniciován hromadnou nehodou na dálnici D1 (21. 3. 2008), která transparentně 

prokázala nefunkčnost dopravního informačního systému v ČR. Přestože od vzniku nehody 

uplynuly desítky minut, stále do kolony vjížděla další vozidla. Logickou reakcí na tento 

neudržitelný stav bylo hledání kvalitního/exaktního zdroje dopravních dat, který by dokázal 

informovat o vzniku dopravních problémů v reálném čase.  

Projekt „Elektronický dálniční kupón“ (dále eDK), který v roce 2008 připravovalo 

Ministerstvo dopravy, představuje možnost efektivního využití stávající mýtné infrastruktury 

pro sběr dopravních dat (dnes systém podává pouze zlomek dopravních dat oproti 

možnostem.  

Princip sběru a distribuce dopravních dat s cílem snížení ztrát vlivem kongescí 

Proto je v architektuře modulu „sběr dat“ v projektu eDK navrženo doplnění datové základny 

technologiemi FCD/CFCD, které umožňují analýzu pohybu SIM karet v síti mobilního 

operátora a následnou fůzí těchto dat s daty generovanými flotilou vozidel osazených 

GPS/GPRS hardwarem. Tyto technologie poskytnou „rychlostní mapu“ a umožní generovat 

dojezdové časy zejména pro navazující komunikace, přičemž dojezdový čas představuje 

základní vstup v rozhodovacím procesu uživatele dopravní infrastruktury. 

 

 

 

 
Obrázek 12: Zobrazení barevné škály rychlosti dopravního proudu a případné hodnoty zpoždění 
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Běžnou praxí ve většině zemí zatížených silniční dopravou je integrace všech 

relevantních zdrojů dat do jednoho „místa“; v ČR je takovým místem Národní Dopravní 

Informační Centrum zprovozněné na konci roku 2008, které zabezpečí následnou distribuci 

zpracovaných dopravních informací. Na rozhraní NDIC budou připravena data (aktuální 

cestovní časy pro efektivní navádění, aktuální objemy dopravních proudů atd.) pro přenos do 

informačních tabulí, dynamických navigací a telefonů vybavených GSP hardware.  
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Obrázek 13: Princip sběru a distribuce dopravních dat s cílem snížení ztrát vlivem 

kongescí
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14.6.1 Architektura modulu „sběr dat“ projektu eDK - Fůze tří technologií, CEN 

DSRC 5,8 GHz - eDK  

Přidaná hodnota této technologie spočívá ve způsobu získávání dat. Tíha generování 

dopravních dat (hovoříme o profilových zdrojích dat) ležela pouze na infrastruktuře, která 

musela být vybavena poměrně drahými detekčními technologiemi (CCTV kamery, indukční 

smyčky, lasery, radary atd.). Předkládaný projekt vybaví potřebnou většinu osobních vozidel 

v ČR komunikačním zařízením, které z větší části převezme iniciativu při identifikaci vozidla.  

Technologie  CEN DSRC 5,8 GHz - eDK poskytne soustavu statisticky využitelných 

matic, které budou obsahovat data o cestovních dobách, průměrných rychlostech, skladbě 

dopravního proudu vozidel (dle mýtné kategorie) a intenzitách dopravy na sledovaných 

úsecích páteřních komunikací v reálném čase. Tato technologie dokáže stabilně poskytovat 

značné množství profilově lokalizovaných dat o pohybu osobních vozidel po silně zatížených 

komunikacích.  

Slabé stránky: 

Detekční profily navrženého systému e-DK jsou prostorově shodné s umístěním 

mýtných bran, které jsou lokalizovány zpravidla uvnitř úseku mezi sjezdy (aby evidovaly 

průjezd úsekem od sjezdu ke sjezdu). Při detekci rychlosti dopravního proudu, tedy nevíme, 

zda ke zpomalení/zastavení dopravního proudu dochází v měřeném úseku před nebo po 

sjezdu. V případě generování dopravních informací je však nutné zjišťovat informace 

vztažené na úseky od sjezdu ke sjezdu.  

 

 

 

 

Obrázek 14: Informace vztažené na úseky od sjezdu ke sjezdu 
 

Zastavení může systém identifikovat, až když vyhodnotí absenci více vozidel, která již 

na výjezdu očekával. Velikost této prodlevy bude závislá na průměrné rychlosti dopravního 

proudu (DP) a vzdálenosti mezi lokací problému a výjezdovým měřícím profilem. Čím bude 

tato vzdálenost větší a průměrná rychlost DP menší, tím se bude načítat zpoždění možnosti 

reakce systému na vzniklý dopravní problém.  

Vozidlo musí urazit vzdálenost mezi místem 
problému a  druhým měřícím profilem = výraz
zpoždění reakce systému na vzniklou situaci. 

né 
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Tento fakt představuje pro tuto technologii dva negativní důsledky. Větší zpoždění 

(systém čeká, až auto projede celým úsekem od brány k bráně) a nízkou prostorovou přesnost 

(systém neví, kde přesně se stal problém). Jedná se o slabinu všech profilových zdrojů dat, a 

proto je v architektuře projektu navržena fůze s technologií umožňující analýzu sekundárních 

dat GSM sítí mobilních operátorů a analýzu pohybu plovoucích vozidel osazených 

hardwarem GPS/GPRS. Liniové zdroje dat mají prostorově nezávislejší detekci a umožňují 

vztažení problému na konkrétní místo komunikace. Zároveň však liniové zdroje dat potřebují 

ke své optimalizaci, resp. efektivnímu fungování, kombinovat své výstupy s profilovými 

zdroji dat. Doplňování profilových zdrojů dat liniovými je běžnou praxí pro maximální 

využití výhod obou přístupů ke sběru dopravních informací. 

 

14.7 CFCD – Cellular Floating Car Data  

Většina vozidel na silniční síti má na své palubě mobilní telefon, a proto GSM síť 

disponuje informací o pohybu a rychlosti těchto vozidel.  

CFCD technologie obsahuje softwarové moduly rozmístěné na malém počtu serverů 

podél existující sítě mobilního operátora, případně další softwarové komponenty doplňující 

stávající interní monitorovací systémy mobilní sítě pro potřeby CFCD. Na základě sekvencí 

lokačních reportů od jednotlivých zákazníků dokáže systém zjistit, jestli se zákazník 

pohybuje, a když ano, jakou rychlostí, kterým směrem a po jaké silnici.  

Hromadné analýzy takovýchto údajů umožňují technologii počítat a podávat zprávu o 

rychlosti dopravního proudu na jednotlivých úsecích komunikací v reálném čase, resp. 

vygenerovat rychlostní resp. kongesční mapu silniční sítě.  

Technologie je aplikovatelná na všechny komunikace s dostatečnými intenzitami 

provozu při nižších nákladech než vyžadují stávající monitorovací systémy. Není potřeba 

budovat žádnou fyzickou infrastrukturu podél komunikací, která by vyžadovala následnou 

složitou údržbu. Čidla (mobilní telefony účastníků silniční dopravy) i komunikační most 

(GSM síť) jsou již připraveny. 

Technologie CFCD pracuje s obrovskými objemy lokačních dat relativně nižší 

prostorové přesnosti ve srovnání s GPS systémem, což umožňuje generovat robustní data a 

přitom dostatečně přesná data o plynulosti provozu s minimem „datově prázdných oken“. 

2009  - 109 -  



Zuzana Šitavancová: Prašnost z dopravy a její vlivy v urbanistické aglomeraci 

Přidání FCD-GPS/GPRS však umožňuje další zvýšení přesnosti generovaných dat a další 

podstatné snížení rizika „datově prázdných oken“.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 15: Princip detekce dynamiky dopravního proudu pomocí technologie CFCD 

 

14.8 FCD-GPS/GPRS – Floating Car Data  

Technologie FCD umožňuje analyzovat pohyb flotily vozidel, která je vybavena 

lokalizací GPS a on-line komunikací GPRS. Typicky se jedná druhotné užití dat ze systémů 

on-line elektronických knih jízd. FCD na bázi GPS dat přepočítává GPS pozice vozidel na 

data o rychlosti dopravních proudů. Její slabinou je, že pracuje s malým množstvím jednotek 

– rozsah stávajících GPS dat nebývá obvykle dostatečný ani na vyspělejších trzích. Dostupný 

objem vozidel v ČR použitelných od jednoho dodavatele s sebou nese riziko „datově 

prázdných oken“. Tato technologie je vhodná pro další vylepšování výsledků výstupů CFCD 

technologie, ale její izolované použití s sebou nese určitá rizika selhání při detekci problému 

v případech, kdy dopravní problém vznikne v „datově prázdném okně“. 

 
Obrázek 16: Princip detekce dynamiky dopravního proudu pomocí technologie FCDPřidaná hodnota 
navržené architektury 
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V uplynulých letech prokázala řada pilotních projektů zavádění technologií CEN 

DSRC, CFCD a FCD vysokou efektivitu, ale i slabá místa  jednotlivých aplikací v oblasti 

sběru dopravních dat. Trendem se následně stala fůze dat dostupných technologií pro dosažení 

maximálního pokrytí silniční sítě kontinuálním a exaktním zdrojem dat. Realizací navrženého 

konceptu se ČR posune mezi světové leadry v oblasti ITS – sběru dopravních dat pro 

následnou organizaci a řízení dopravy. 

V situaci, kdy ČR stojí před rozsáhlou rekonstrukcí páteřních komunikací (zejména 

D1) je kvalitní informační zdroj nutným nástrojem ke snížení nepříjemných společenských 

dopadů vyplývajících z vynuceného omezení propustnosti silniční sítě. 

Navržený systém poskytne globální pohled na dynamiku dopravních proudů v reálném 

čase a tím výrazně zefektivní procesy plánování výstavby a rekonstrukce komunikací. Jedná 

se o „soft“ investici, která se vrátí přidanou hodnotou při plánování „hard“ investic výstavby. 

Současné sčítání dopravy jednou za pět let je v dnešní dynamické době nevyhovující.  

Celospolečenské ztráty vlivem kongescí mají negativní vliv na vývoj HDP. 

Optimistické varianty hovoří o ročních ztrátách ve výší 0,6% – 0,8% HDP (předpokládaný 

průměr zemí EU je 1,1% HDP). Neexistující plošná organizace dopravních toků značně 

snižuje efektivitu logistických řetězců. Nutným krokem pro úspěšnou organizaci dopravy je 

kontinuální sběr a sledování přesných dopravních dat. 

 

14.9 Závěry 

Takto navržena architektura systému sběru dat v projektu eDK poskytne sjednocený 

formát aktuálních dopravních informací a jejich historie. Informace budou rychlé a přesné, 

systém dokáže předpovědět začátek i konec kongesce v reálném čase. Odpadá vleklý problém 

harmonizace dat z řady různých detekčních technologií pro potřeby řízení dopravy z jednoho 

řídicího centra. 

Systém poskytne zodpovědným orgánům kompletní pohled na stav dopravní sítě 

sledovaného regionu, jak aktuální, tak historický. Historická data umožní identifikaci 

problémových míst a následně návrh účinného řešení. Systém přispěje svým globálním 

pohledem na silniční síť při strategických územně – plánovacích  procesech. Poskytuje 

soustavu statisticky využitelných matic, které obsahují data o cestovních časech sledovaných 
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tras. Tímto významně doplní informace získané sčítáním dopravy a umožní okamžitou 

kontrolu efektivnosti zvolených opatření. 

Projekt eDK představuje možnost vykročení z datově velmi chudého prostředí směrem 

k realizaci informačního systému s vysokou přidanou hodnotou. Zvýšené náklady budou 

efektivně vyváženy snížením ztrát vlivem kongescí (podloženo výpočty) a zisky plynoucími z 

„nastartování“ druhé generace navigačního trhu resp. daňové výtěžnosti navigačního trhu, 

který přinese inteligenci založenou na kvalitních dopravních datech. 

Snížení kongescí na základě dostatečného množství kvalitních dat v reálné čase 

přispěje k menším dopadům na životní prostředí a tím také na snížení tvorby celkových emisí 

PM10 částic z provozu automobilů. 
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15. Telematická opatření s prokazatelným vlivem na kvalitu 
ovzduší v městských aglomeracích 
 

15.1. Liniové řízení dopravního proudu 

Ve většině případů je toto opatření účinné pouze v kombinaci s tvrdou represí. Světové 

výzkumy ukazují, že vliv zavedení tohoto opatření je přímo úměrný represivnímu dodržování 

opatření. 

Přesná znalost aktuálního pohybu dopravního proudu umožní zavést dynamické 

liniové řízení provozu. Vlastní řízení bude probíhat pomocí proměnného značení. 

Řízená komunikace bude vykazovat daleko větší propustnost než dovoluje současný 

neřízený provoz. 

Liniovým řízením dopravního proudu lze docílit snížení indikátorů kongescí: 

• počet kilometrů silniční sítě denně ovlivňovaných kongescemi, 

• celkový čas, kdy je na určitém úseku komunikace kongesce, 

• celkové roční časové ztráty cestovatele způsobené kongescemi, 

• podíl celkového cestovního času stráveného v kongesci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 17: Liniové řízení dopravního proudu 
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15.1.1 Funkce systému 
V případě aplikace systému aktivního managementu není je třeba brát v úvahu, že 

účastníci silničního provozu nebudou regulování dopravního proudu snížením rychlosti 

respektovat, a proto se v mnoha zemích celý systém doplňuje o různá represivní, nebo 

preventivní zařízení.  

Nedodržování povolené rychlosti je jednou z nejčastějších příčin tragických nehod. 

Z tohoto důvodu je potřeba myslet taky na kontrolu a postihování překračování povolené 

rychlosti, hlavně v místech se sníženou rychlostí. 

Systémy represivní: 

• Úsekové měření rychlosti, 

• Profilové měření rychlosti, 

o Mobilní, 

o Fixní. 

 

15.1.2 Úsekové měření rychlosti 
Jedná se o automatické sledování a vyhodnocování překročení stanovené rychlosti ve 

sledovaném úseku. Systém detekce je založen na snímání RZ vozidel kamerovými systémy. 

Měření se uskutečňuje na základě jednoduchého vzorce, kdy nám ujetá dráha v určitém čase 

dá průměrnou rychlost daného vozidla v úseku. V místě A je sejmuta RZ a časový údaj, 

v místě B rovněž. Pokud je výsledná rychlost vyšší než povolená rychlost, je proveden 

záznam o přestupku. Kamery jsou většinou součástí mýtných bran, nebo portálů aktivního 

managementu [35].  

 

15.1.3 Profilové měření rychlosti 
Mobilní měření rychlosti se uskutečňuje pomocí policie, nebo v našem případě celní 

správou, PČR, MP. Většinou se měří na předem vytipovaných nebezpečných místech.  

Fixní měření rychlosti bývá účinné na velmi rizikových místech. Řidiči jsou zpravidla 

dobře informováni o místech, kde jsou umístěny tyto fixní zařízení, a proto na těchto místech 

dávají nohu z plynu. Výsledný efekt však není snížení rychlosti po celou dobu jízdy.  
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15.1.4 Preventivní měření rychlosti 
Pro zmenšení nehodového rizika v nebezpečném úseku dálnice (převážně 

v pracovních zónách, na místech se sníženou rychlostí) je možné využít systému měření 

rychlosti, jehož součástí je blikající displej, pro výstrahu řidičům před nebezpečnou rychlostí. 

Jede-li vozidlo rychleji, než je žádoucí nebo než je bezpečná rychlost, aktivuje se blikající 

záznam o rychlosti a doporučení ke zpomalení. Většinou se používají mobilní proměnná 

dopravní značení, nebo mobilní systém na kontrolu rychlosti. K údaji o naměřené rychlosti se 

doporučuje přidat sdělení „ZPOMAL“ nebo „PŘEKRAČUJETE RYCHLOSTNÍ LIMIT“. 

Společnost Federál Highway of Administration (USA) provedla v roce 2007 studii o 

preventivních kontrolách rychlostí v pracovních zónách, nebo na místech se sníženou 

rychlostí. Závěr studie konstatuje, že systém detekce rychlosti je účinným způsobem, jak 

přimět řidiče ke snížení rychlosti. Bylo dokázáno až 30% snížení průměrných rychlostí díky 

preventivním kontrolám rychlostí v pracovních zónách. Při podobných instalacích bývají 

rovněž pozorováni řidiči, kteří záměrně akcelerují, aby viděli, jak vysokého údaje na displeji 

mohou dosáhnout.  

Možným řešením tohoto problému může být zobrazení rychlosti společně s registrační 

značkou vozidla, které se dopustilo přestupku. 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 18: Reálná aplikace systému Město Odry,  

 

15.1.5 Předpokládané investice k zavedení systému do praxe 
• 800 000-1 000 000 Kč,- jeden profil – lehká verze,  

• Cena se liší od komplexnosti řešení, 

• Cena se odvíjí od kvality celkového managementu dopravy daného města a podle 

počtu profilů. 
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15.1.6 Návrh aplikací opatření 
• vysokokapacitní komunikace, 

• městské okruhy, 

• sjezdy z dálnic, 

• vysokokapacitní komunikace ve městech. 

15.1.7 Predikce dopadu opatření na snížení zatížení životního prostředí a 
prašnosti 

• Zavedení opatření na velké vytížené tepny v procházející nebo probíhající v okolí 

městské zástavby, kde je zvýšená koncetrace osob. 

• Represivní vymáhání opatření. 

• Opatření na snížení rychlosti na interval 60-80-km/h má pozitivní dopad na kvalitu 

ovzduší. 

• Preventivní charakter kolísání rychlosti v denních a nočních hodinách. 

• Snížení hladiny hluku. 

• Účinnost tohoto opatření se odhaduje na snížení průměrných emisí na vozidla 

s přihlédnutím k místním podmínkách se pohybuje v intervalu, 

o 10-25% pro NOx , 

o 20-35% pro PM10. 

• Pro zavedení v těchto opatření v jiných oblastech je třeba individuální přístup, ne 

v každé oblasti budou výsledky shodné (třeba zahrnout velké množství faktorů). 

 

15.1.8 Závěry 

Celkově lze konstatovat, že určité snižování rychlosti a kontroly jsou důležitým 

nástrojem pro snížení dopadů silniční dopravy na životní prostředí. Pro zavedení v těchto 

opatření v jiných oblastech je třeba individuální přístup, ne v každé oblasti budou výsledky 

shodné (třeba zahrnout velké množství faktorů). Při celkovém snížení rychlosti cca na 80km/h 

dochází k velkým poklesům hladin hluku. Pří této rychlosti dochází k optimálnímu spalování 

motoru a tím i k nižší tvorbě emisí. 
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15.2 Mobilní systém řízení dopravy a sběru dat  

Ze zahraničních studií vyplývá, že pokud jsou jednotlivé senzory umístěny 500 m od 

sebe, můžeme získávat naprosto přesné informace (model dopravního proudu, dojezdové 

časy, údaje o zpoždění, systém detekující nehodovou událost apod.), které mohou sloužit 

k sofistikovanému liniovému řízení dopravního proudu pomocí ITS.  

Tyto senzory mohou být od sebe vzdáleny až na maximálně 1,5 km, aby byly splněny 

výše jmenované skutečnosti ve své nejméně efektivní konfiguraci.  

Aktivní management dopravního proudu je statická aplikace, která je instalována 

nastálo na určitém úseku silniční sítě. Mobilní systém může fungovat jako mobilní aktivní 

management dopravního proudu na malém úseku silniční sítě, který se dá variabilně 

doplňovat o potřebné telematické prvky a relativně snadno přemisťovat na další potřebná 

místa.  

Mobilní zařízení má velkou výhodu ve své jednoduchosti přesunu a nastavení všech 

instalovaných komponent v krátném čase. Samozřejmostí je bezdrátový přenos dat a 

nezávislost na připojení k elektrické síti. Stanici je možno použít ve formě trvalé aplikace, 

nebo jako mobilní telematický systém.   

Je nástrojem k pořizování dopravních dat v on-line režimu v krizových místech, kde 

budou nahrazovat chybějící stacionární telematické zařízení, nebo k dočasnému 

shromažďování údajů o dopravní situaci včetně meteorologických informací ve 

vybraném profilu silniční sítě.  

 

15.2.1 Funkce systému 
Vývoj telematické stanice je směřován na tzv. „plug and play“, tzn. systémy mohou 

být jednoduše přemístitelné a nastavitelné, tak aby nároky na obsluhu těchto zařízení byly 

sníženy na montážní minimum pro oblast instalace.  

Mobilní teleskopická tyč s detektory je osazena bezdrátovými technologiemi přenosu 

dat s možností zasílaní obrazu z místa nasazení systému. Stanice je IP-adresovatelná a má 

schopnost poskytovat údaje v různých formátech, které mohou být specifikovány dle místních 

požadavků. Zároveň bezdrátově komunikuje s jinými stanicemi a to i s mobilními 

zobrazovacími jednotkami pro účely změn piktogramů, nebo krátkých sdělení. Stanice zasílá 
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informace z jiné části silniční komunikace do vyhodnocovací jednotky, která je umístěna na 

zobrazovacích zařízeních, následně tak mohou velice účinně informovat řidiče o stavu 

dopravy, klimatických podmínkách ve směru jejich jízdy, aktuálním stavu ovzduší, imisní 

limity popř. jejich překročení, hladiny hluku atd..  

Systém je osazen GPS jednotkou pro kontrolu lokalizace. 

Zdrojem energie jsou akumulátory, které budou dobíjeny hybridním dálkově 

ovládaným methanolovými palivovými články, které neprodukují jakékoliv exhalace ani hluk. 

Součástí systému je rovněž  sluneční kolektor.  

 

 
Obrázek 19: Funkční architektura mobilního systému 
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Obrázek 20: Mobilní telematická stanice 
 

15.2.2 Předpokládané investice k zavedení systému do praxe 
• Cca 800 000,-Kč jeden kus. 

 

15.2.3 Návrh aplikací opatření 
• V místech pracovních zón pro videodohled. 

• Součástí složitějších řídících systémů pro management dopravního proudu a 

management řízení dopravy ve městech. 

• Na místech objízdných tras.  

• Na místech sezónních tras. 
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• Při speciálních akcích. 

• Jako mobilní liniové řízení pro místa se zvýšeným výskytem kongescí v určitých 

časech. 

• Možnost mobilně přemisťovat podle lokální zhoršené situace.  

• Dynamické navádění. 

• Dočasná uzavíra určitých jízdních pruhů možnost  

 

15.2.4 Predikce dopadu opatření na snížení zatížení životního prostředí a 
prašnosti 

• Tento systém je unikátní, modulární kombinovatelný. 

• Předpokládaný dopad na snížení PM10 při přihlédnutím k místním podmínkám a 

specifickým podmínkám aplikace se předpokládá na cca 10%-20% snížení PM10 při 

aplikaci mobilní liniové řízení dopravního proudu. 

• Významný prvek při sběru dat. 

• Možnost modulárního doplnění o další senzory např. kontinuální měření PM10 – 

environcheck.  

 

15.2.5 Závěry 
Nasazení mobilních systémů pro řízení dopravního proudu a sběr dat bude mít v 

budoucnu velký význam. Jeho nasazení ve městech bude hrát významnou roli jak z hlediska 

vhodného systému pro sběr dat, tak i systému pro řízení dopravního proudu ve výjimečných 

situacích (zhoršená imisní situace- možné rychlé nasazení na nejvíce postižené úseky s velkou 

hustotou osídlení. Možné odklony dopravy, zajištění jednosměrného provozu, dočasné 

uzávěry, navádění na objízdné trasy.  

 

15.3 Management parkování 

S přibývajícím počtem automobilů se problematika managementu parkování stává 

aktuálním tématem. Světelné tabule informují kolik je na daném parkovišti volných míst. 

Díky mobilním sítím a datového přenosu je možné tuto informaci zobrazit také na vzdálených 

světelných tabulích a napomoci tak přijíždějícím si pružně vybrat požadované parkoviště 
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podle cíle své cesty a aktuálního stavu volných parkovacích míst. Existují i systémy, které k 

tomuto účelu používají parkovací hodiny, které evidují, zda-li dané místo je volné a 

prostřednictvím datových přenosů se “nabízí” řidičům.  

Moderní automobily jsou dnes vybaveny vyspělou elektronikou, která pomocí 

palubních systémů komunikuje s řidičem. Výjimkou nejsou navigační systémy vybavených 

přijímači TMC (Traffic Message Channel, GPRS), které dokáží na základě aktuální dopravní 

situace přeplánovat trasu a dynamicky tak reagovat. S rozvojem mobilních technologií se 

nabízí celá řada dalších možností (např.mobilní telefon nebo kapesní počítač PDA). Tyto 

zařízení umožňujících aktualizovat jak vlastní navigační programy, tak i jejich mapové 

podklady. Pro zlepšení aktuální informovanosti řidiče o nejdostupnějších volných 

parkovacích místech v okolí jeho bodu zájmu. 

 

15.3.1 Funkce systému 
Základní rozsah funkčnosti: 

1) Klientská aplikace – umožňuje uživateli především získat informace o daném 

parkovišti, možnost výběru parkovacího místa a navigaci na něj 

2) Server (backend) – základní infrastruktura celého systému, umožňuje zejména 

uložení a načtení dat o daném parkovišti včetně správy map a zajišťuje komunikaci a 

předávání dat mezi klienty a frontend aplikací serveru. 

3) Server (frontend) – slouží k náhledu a správě informací o daném parkovišti jako 

celku. Tato aplikace je funkčně nezávislá na fyzickém umístění backendu serveru a zobrazuje 

zejména informace o aktuálním stavu parkoviště s možností různých informačních náhledů na 

dané prvky. 

Vytvoření těchto systémů je prvním krokem k vybudování tzv. metropolitnímu 

parkovacímu systému, kdy přidáním centrálního serveru parkovišť a propojením s globálními 

navigačními systémy vznikne síť řízených parkovišť pro danou oblast, kdy např. informace o 

aktuálním stavu, objednávání míst, využití zpětnovazebních informací zodpovědnými 

osobami a účastníky provozu posune problém parkování do poněkud jiných dimenzí. 
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Obrázek 21: Architektura systému management parkování 
 

15.3.2 Předpokládané investice k zavedení systému do praxe 
• 1 parkovací dům cca 6 000 000,-Kč s naváděcími technologiemi. 

 

15.3.3 Návrh aplikací opatření 
• Města nad 100 000 obyvatel 

 

15.3.4 Predikce dopadu opatření na snížení zatížení životního prostředí a 
prašnosti 

• Nezbytnost zavést politiku parkování ve větších městech. 

• Stanovit zóny, kde bude výstavba garáží a parkovišť zakázána (budoucí oblasti bez 

aut). 

• Zavádění automatizovaných parkovacích domů, kde nedochází k tvorbě emisí 

popojížděním po parkovišti – auto je automaticky umístěno na volné místo, odpadá 

problém hledání, nedochází k tvorbě emisí. 

• Při zavedení vhodného managementu parkování obzvláště v centrech měst dochází 

k ke snížení popojíždění automobilů o 20-30% a tím snížení celkových emisí 

automobilů o 20-30%. 

• Předpokládané snížení tvorby PM10 částic při hledání parkovacího místa cca 5-15%. 
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15.3.5 Závěry 
Podstata popsaného systému inteligentního parkování spočívá v možnosti rezervace 

parkovacího místa z navigačního systému instalovaném ve vozidle a nechat se na toto místo 

dovést. Z čehož plyne úspora paliva hledáním volného místa. Dle dostupných studií se tím 

může ušetřit až 20% emisí z dopravy v centrech měst. 

Vjezdové parkovací domy jsou však také přímo i trvalým stacionárním zdrojem emisí 

z výfukových plynů. A to se všemi velmi vážnými environmentálmi dopady na ovzduší a na 

zdraví občanů v přilehlém okolí vjezdových garáží v daném místě města.  

Příjmy za parkování jsou často důležitým zdrojem financování ostatních druhů 

dopravy.   

Regulování výstavby nových parkovacích ploch musí být součástí celkové aktivní 

dopravní strategie každého města, neboť je dlouhodobě efektivní. Poplatky za parkování 

podstatně redukují intenzitu automobilové dopravy v centru města průměrně o 20 až 30 %.    

 

15.4 Emisní zóny na základě klasifikace EURO 

Cílem emisních zón je zlepšení kvality ovzduší, protože zavedení opatření emisních 

zón odrazuje vozidla generující nejvíce škodlivin od vjezdu do této oblasti. Týká se to starých 

dieselových nákladních automobilů, autobusů, velkých dodávek, minibusů, a jiných 

specializovaných vozidel, která jsou odvozena od nákladních aut a dodávek. 

 

15.4.1 Funkce systému 
Na vjezd do nízkoemisních zón upozorňuje řidiče informační tabule po stranách 

vozovky. 

Na hranicích nízkoemisních zón nebudou žádné závory ani stanice pro vybírání mýta. 

Zóna je sledována statickými a mobilními kamerami, které automaticky snímají registrační 

značku vozidel projíždějících jejím územím a porovnávají je s databází vozidel, jež buď 

splňují emisní normy nízkoemisních zón, mají výjimku či u nich byl uplatněn nárok na 100% 

osvobození od placení denního poplatku, nebo za která byl zaplacen denní poplatek. 

Cílem opatření je snížení znečištění v závislosti klasifikace vozidla podle emisních 

norem. 
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Zóny mohou být dány: 

• Geografickým vymezením. 

• Časovými úseky. 

• Emisními standardy vozidel. 

• Typy vozidel. 

• Emisní normy požadované v emisní zóně. 

• Systémy používané v emisní zóně. 

• Pokuty za neoprávněný vjezd. 

Většina současných emisních zón, vyžadují, aby nákladní vozidla splňovala emisní 

parametry Euro 2, někteří (včetně Londýna mají požadavek na normy Euro 3). Některé 

systémy udělují povolení vjezdu starším vozidlům, které musejí být do vybaveny tak, aby 

splňovaly požadované emisní normy, zatímco jiné nikoli. Mnoho Italských režimů vyžaduje 

normu Euro 2 pro dieselové motory a normu Euro 1 pro benzínové motory.  

Některé současné EZ používají manuální zpoplatnění, jiné používají automatický 

systém. Manuální systém funguje typicky tak, že příslušný vůz se musí zaregistrovat a potom 

umístit známku na přední sklo, které je kontrolováno policií. Automatický systém používá 

stacionární nebo mobilní kamerový systém ANPR (automatické rozpoznávání registrační 

značky) a počet kontrolovaných značek s příslušnými vnitrostátními registračními čísly o 

vozidle.  

 

15.4.2 Předpokládané investice k zavedení systému do praxe 

• Administrativní náklady. 

• 1 profil ANPR cca 1 000 000,-Kč. 

 

15.4.3 Návrh aplikací opatření 

• Města nad 100 000 obyvatel. 

15.4.4 Predikce dopadu opatření na snížení zatížení životního prostředí a 

prašnosti 

• Celkové snížení emisí z dopravy. 
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• Pro snížení PM10 částic odhad v intervalu 5-15%. 

• Při zavedení opatření v oblastech s vysokou koncentrací starších dieselových 

automobilů se předpokládá snížení PM10 částic o 10-25%. 

• Menší hustota dopravy. 

• Z vybírání poplatků možno financovat doplnění stávajících systémů, možné investice 

do další ochrany životního prostředí v daných oblastech. 

 

15.4.5 Závěry 

Na základě zavedení emisních zón dle klasifikace Euro dochází k poklesu celkových 

emisí z dopravy. Z daných oblastí jsou odstraněny vozidla, která nesplňují dané emisní třídy a 

tím dochází k nižší produkci emisí a následně PM10 částic. 

Z vybraných poplatků z těchto zón je možné financovat další investice do předcházení 

vzniku emisí a rozvíjení managementu dopravy ve městech.  

 

15.5 Zpoplatnění vjezdu do měst 

Podle ekonomické teorie cílem politiky zpoplatnění vjezdu do měst je využití 

cenového mechanismu, aby si uživatelé byli více vědomi nákladů, které na sebe ukládají při 

konzumaci v nejvyšším zatížení a že by měli platit za další přetížení, které vytvářejí a zároveň 

tak podpořit přerozdělení poptávky v prostoru a čase. Nebo podpořit přechod od individuální 

dopravy do dopravy veřejné.  

Je-li zboží nebo služba poskytována zdarma, lidé ji mají tendenci požadovat víc, než 

kdyby museli zaplatit cenu, která odráží veškeré náklady. Zpoplatnění, proto vychází z 

předpokladu základního ekonomického konceptu: určit cenu za vzácný zdroj (infrastruktura) a 

tím ohodnotit jeho využití, o čemž svědčí ochota uživatelů platit za tento zdroj. 
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15.5.1 Postup navrhování a zpracování studie proveditelnosti pro systém 

zpoplatňování center měst 

Při úvahách o zavedení zpoplatnění do center měst je důležité identifikovat klíčové 

úkoly: 

• Efektivní strukturu zpoplatňování. 

• Zpoplatnění musí být nestranné a musí respektovat soukromí. 

• Zpoplatnění musí přispět k ekonomickému růstu a produktivitě. 

• Zpoplatnění musí přinést užitek životnímu prostředí. 

• Návrhy struktury různých režimů zpoplatnění. 

• Odhady vlivů jednotlivých režimů, různé scénáře. 

• Zjištění vztahů mezi již existujícími systémy zpoplatnění a těmi navrhovanými. 

• Zpracování legislativní problematiky. 

• Návrhy vhodných technologií, jejich kompatibilita s již existujícími systémy 

zpoplatnění v zahraničí, ceny realizace a provozní náklady. 

• Návrhy postupu implementace zpoplatnění do praxe. 

Před zavedením opatření nutno zpracovat studii proveditelnosti. 

Cíle studie proveditelnosti: 

• Zjistit, zda bude zpoplatnění funkční a jak bude funkční. Cílem není říci, zda 

zpoplatnění zavést či nikoliv. 

• Vyhodnotit klíčové záležitosti.  

• Důležitost veřejného mínění 

o „Proč?“ - předpovědět vývoj dopravy (kongesce…) v případě nezavedení 

zpoplatnění, 

o „Jak?“ - technologie, modelování, 

o „Kdo, Co?“ - různost rolí centrální a regionální samosprávy, 

o „Kdy?“ - možné časové scénáře implementace. 

Důležitost veřejného mínění: 
• Podpora veřejnosti je pro úspěch zpoplatnění klíčová podmínka. 
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• Veřejnost akceptuje zpoplatnění, pokud je jasně vidět, že zpoplatnění řeší problémy, 

které vyřešit potřebují. 

• Důvěra veřejnosti v navržené schéma je klíčová. 

• Je nutné co nejdříve rozpoutat celonárodní debatu o zpoplatňování. 

Součástí studie by měl být popis součastného stavu – intenzity dopravy, kongesce – 

popis vzniku, oblasti s výskyty kongescí, popis situací, odhad ekonomických ztrát z kongescí 

v porovnání se ztrátami na životním prostředí a se ztrátami způsobenými nehodovostí. 

Rozhodování o podobě zpoplatnění a o vhodné technologii: 

• Rešerše již používaných systémů a technologií. 

Na základě všech výše uvedených poznatků se přistupuje k zpracovávání možných 

scénářů, které se vzájemně porovnávány. 

 

15.5.2 Funkce systému 

Technologie využité ke zpoplatnění  

• ANPR- technologie založená na automatickém rozpoznávání registračních značek 

(Londýn). 

• DSRC – mikrovlnná technologie (převážně 5,8 GHz (Stockholm, Singapore). 

• GNSS – satelitní systém (Seattle). 

 

15.5.3 Předpokládané investice k zavedení systému do praxe 

• Řádově milióny-miliardy korun českých. 
 

15.5.4 Návrh aplikací opatření 

• Velké městské aglomerace s velmi vysokým stupněm rozvinutosti veřejné hromadné 

dopravy (nutno počítat s velkými nárůsty městské hromadné dopravy). 
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15.5.5 Predikce dopadu opatření na snížení zatížení životního prostředí a 

prašnosti 

• Velký úbytek osobních automobilů (v závislosti na stanoveném poplatku za vjezd a 

ochotě platit za tuto službu).  

• Velký přesun cestujících veřejnou hromadnou dopravu. 

• Přesuny dopravy mimo zpoplatněné časy. 

• Pokles celkových emisí znečišťujících látek z dopravy. 

• Pro emise částic PM10 se předpokládá snížení 5-15% v závislosti na poklesech 

objemu dopravy. 

 

15.5.6 Závěry 

Zpoplatnění vjezdu do měst a do center měst je velmi účinný nástroj ke snižování 

celkového zatížení emisemi z dopravy a pro snížení prašnosti. Vlivem zpoplatnění dochází 

k velkým přesunům cestujících na jiné formy dopravy. Z výsledů zavedení zpoplatnění 

v centrální zóně Londýna vyplývá, že dochází k velkým nárůstům cyklistické dopravy a také 

pěší dopravy. Tyto druhy dopravy jsou z pohledu životního prostředí a dopadů na zdraví 

populace velmi pozitivní a dají se hodnotit jako velmi přínosné pro celou společnost a pro 

vyčíslování celospolečenských nákladů při zvažování zavedení opatření. 

Při uvažování o zavedení zpoplatnění je nezbytné mít jasný cíl (řešit problém, který 

obyvatele opravdu trápí) - nejvhodnějším cílem je snížení kongescí, na jejíchž redukci má 

zpoplatnění prokazatelný vliv. 

Je důležité vypracovat studii proveditelnosti, která porovná různé varianty zpoplatnění 

a doporučí vhodnou technologii, rozsah zpoplatněné oblasti, výši mýtného atd. 

Klíčovou roli pro úspěšné fungování zpoplatnění hraje akceptování zpoplatnění 

veřejností. Před zavedením zpoplatnění je nutná intenzivní informační kampaň, která by 

neměla přestat po spuštění zpoplatnění. 

Nezbytné je, aby výnosy získané zpoplatněním byly transparentně investovány zpět do 

dopravního systému, nejlépe na podporu městské hromadné dopravy, nástrojů vedoucích 

k snížení znečištění ovzduší v nejzatíženějších oblastech. 
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Při návrhu zpoplatnění je vhodné používat moderní metody modelování dopravního 

chování, které jsou schopny předpovědět chování účastníků silničního provozu v případě 

zavedení zpoplatnění a pomoci tak vhodně stanovit výši mýtného, dobu a oblast zpoplatnění. 

 

15.6 Management městské hromadné dopravy v návaznosti na vylepšený 

sběr informací o stavu  určitých veličin 

Jedná se systém, který zajišťuje integraci subsystémů tak, aby byly schopny 

poskytovat nejlepší služby mobilitě obyvatel, stejně jako ochraně městského životního 

prostředí.  

Díky spolupráci subsystémů je možno každých pár minut monitorovat provoz, 

vytvářet hodinové prognózy mobility, testovat účinky znečištění vzduchu a vybírat obecnou 

strategii pro následující období, aby tak bylo dosažena a udržena uživatelská rovnováha, 

slučitelná s podmínkami ochrany životního prostředí. 

Hlavním cílem managementu městské hromadné dopravy je udržitelnost. To znamená 

zabezpečit, aby byli uspokojeny existující potřeby dopravy lidí i organizací, včetně přepravy 

zboží, a současně splněny cíle environmentální integrity, sociální spravedlnosti a ekonomické 

efektivity. 

Můžeme ho rozdělit na několik konkrétních cílů: 

• Podporovat změnu postoje a chování k většímu využívání trvale udržitelných způsobů 

dopravy, tj. veřejné dopravy, kolektivní dopravy, pěší chůze, cyklistické dopravy a 

kombinací různých druhů dopravy. 

• Zlepšit přístup všech lidí a organizací posílením podmínek pro trvale udržitelné 

způsoby dopravy. 

• Uspokojovat dopravní potřeby prostřednictvím efektivnějšího a integrovaného 

používání (existující) dopravy a územní infrastruktury. 

• Omezit růst dopravy snížením počtu, délky a potřeby cest motorovými vozidly. 

• Zlepšit spolupráci mezi způsoby dopravy a ulehčit propojení a interoperabilitu 

existujících dopravních sítí. 

• Zvýšit ekonomickou efektivnost celého dopravního systému. 
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15.6.1 Funkce systému 

Jedná se o kombinaci jednotlivých subsystémů [36]: 

• Systém řízení veřejné dopravy . 

o Je řízen určitým počtem displejů s informacemi o čekací době na zastávkách, 

dále jsou zahrnuty palubní přístroje ohlašující příští zastávku (jednodušší 

orientace pro cestujícího, větší komfort při využívání MHD). 

• Systém řízení městské hromadné dopravy (preference MHD). 

o Řídí semafory pomocí regulace reagující na provoz v souladu s místními on-

line měřeními, zařizuje veřejné dopravě přednost na semaforech (možnost 

využití systémů preference MHD, on-line snímání polohy autobusu). 

• Systém kontroly životního prostředí.  

o Předvídá stav životního prostředí v krátkodobém horizontu, k čemuž využívá 

předpověď počasí, dopravní data a údaje přicházející ze stanic pro měření 

znečištění. 

o Možnost nasazení senzorů na flotilu autobusů. 

 

 
Obrázek 22: Ukázka funkční architektury projektu MORYNE 
Zdroj: www.fp6-moryne.org 
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Jedná se o kontinuální sledování pomocí senzorů umístěných na autobusech městské 

hromadné dopravy. Jsou získávaná data o životním prostředí v tomto případě: 

• Videonahrávka cesty, vizuální data o dopravě na jednotlivých komunikacích on-line. 

• Teplota silnice. 

• Teplota vzduchu. 

• Vlhkost vzduchu. 

• Vlhkost silnice. 

• Možnost obohacení systému o další senzory např. kontinuální měření PM10 částic. 

Mezi další výhody systému patří snadné řízení provozu a řízení linek autobusů a 

možnosti ovlivňování jejich tras v návaznosti na lokální situaci na daných úsecích.  

Jsou dostupné informace o dopravních zácpách, mlze, náledí a aktuálních stavu 

ovzduší v závislosti na sledovaných složkách. 

Informace k řidičům osobních aut mohou být předávány pomocí SMS, Web, Rádio, 

VMS, atd. 

Pro zvýšení spolehlivosti tohoto systému v reálném čase se doporučuje nasazovat 

systém v kombinaci s daty z plovoucích vozidel a SIM karet. 

Další možnosti systému: 

• Povolení pro vjezd do vyhrazených pruhů i osobní dopravě, či oprávněným vozidlům 

(taxi, krizové řízení).  

• Kontrola vyhrazených pruhů pomocí on-line sledování a řízení provozu může značně 

přispět k plynulosti dopravy a snížit tvorby kongescí. Při kombinaci tohoto systému 

s mobilním řízením dopravního proudu značně přispěje ke snížení emisí PM10 částic a 

jiných znečišťujících látek produkovaných dopravou. 

• Řízení veřejné dopravy. 

• Lepší informace o poloze a rychlost autobusu. 

• Sběr informací o životním prostředí. 

• Zvýšení bezpečnosti provozu. 

• Zlepšení informací pro cestující a tím i zvýšení komfortu využívání městské hromadné 

dopravy. 

 

2009  - 131 -  



Zuzana Šitavancová: Prašnost z dopravy a její vlivy v urbanistické aglomeraci 

15.6.2 Předpokládané investice k zavedení systému do praxe 

• Záleží na mnoha faktorech 

o Velikost měst. 

o Stupeň zavedení managementu řízení veřejné dopravy. 

o Stupeň zavedení managementu sběru dopravních a environmentálních dat. 

o Množství osazených linek autobusů. 

15.6.3 Návrh aplikací opatření 

• Městské aglomerace s vysokou intenzitou dopravy a již fungujícím systémem řízení 

městské hromadné dopravy. 

• Možnost napojení na stávající systém řízení veřejné dopravy, dovybavení flotily 

městských autobusů o environmentální čidla a kamerový systém a zajištění on-line 

komunikace mezi centry řízení městské hromadné dopravy a uživateli systému. 

15.6.4 Predikce dopadu opatření na snížení zatížení životního prostředí a 

prašnosti 

• Velkým přínosem tohoto systému je on-line sledování stavu na městských 

komunikacích, přenos informací do řídícího střediska v reálném čase. 

• Řízení městské dopravy je tímto způsobem pružnější a dochází k optimalizaci využití 

infrastruktury (využití preferenčních pruhů) a tím zvýšení plynulosti dopravy. 

• Odhad snížení emisí PM10 částic z dopravy ve městech s tímto systémem je 

v intervalu 10-20%. 

• Celkové snížení emisí produkovaných dopravou je v intervalu 5-15%. 

 

15.6.5 Závěry 

Jedná se o systém značně modulární s možností napojení všech zde zmiňovaných 

telematických opatření.  

Tento systém se je vhodným nástrojem k optimalizaci dosavadních systémů řízení 

městské hromadné dopravy a je také vhodným doplněním celkového dopravného řízení ve 

městech. 
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V kombinaci s dalšími navrhovanými systémy pro snížení znečištění ovzduší emisemi 

z dopravy a pro snížení prašnosti je možné dosáhnout velmi dobrých výsledků. Těmito 

systémy jsou převážně mobilní řízení dopravního proudu a detekce pohybu mobilních karet. 

Při aplikaci tohoto systému se předpokládá celkové snížení zatížení dopravy 

v městských aglomeracích. Přenos on-line informací řidičům osobních automobilů o kvalitě a 

stavu ovzduší v daných lokalitách města ovlivní jejich uvažování ve smyslu volby dopravního 

prostředku. 
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16 Nové poznatky a celkový přínos práce 
Mezi hlavní přínosy práce patří přehled možností využití telematiky a strategických 

nástrojů, který tento obor nabízí při ochraně životního prostředí ve městech. 

Výsledky disertační práce se jeví jako vhodný nástroj pro úředníky:  

• ministerstev (ministerstvo dopravy, ministerstvo životního prostředí, 

ministerstvo pro místní rozvoj), 

• úředníky krajských úřadů (doprava, životní prostředí, ovzduší), 

• města (aplikace konkrétních opatření). 

V této práci je ve smyslu morfologické analýzy předložen: 

1. přehled možností využití telematiky a strategických nástrojů při ochraně životního 

prostředí ve městech 

o Ovlivňování provozu pomocí informací, komunikace, řízení a regulace, 

monitorování. 

o Sociálními, ekonomickými a ekologickými dopady řízení dopravy 

pomocí informačních a komunikačních technologií. 

o Zavedení cenové politiky jako nástroje vhodného k snížení objemu 

znečištění ovzduší silniční dopravou. 

o Dlouhodobá strategická opatření. 

o Pozitivní stimulace mobility obyvatel. 

2. Přehled využití telematických aplikací vhodných ke snížení prašnosti ve světě a EU a 

to ve smyslu nejvhodnějších opatření s přehlednutím k místním podmínkám daných 

států, kde bylo opatření zavedeno. Byla vypracována závěrečné doporučení na základě 

konzultací daných opatření s projektovými manažery v konkrétních zemích. 

3. Byl vytvořen přehled tarifních systémů, byl proveden rozbor ve smyslu funkce 

zpoplatnění jako ekonomického nástroje v dopravě, systémových aspektů tarifů, 

proveden rozbor technologií využívaných pro zpoplatnění. Závěrem byly shrnuty 

eventuality zpoplatnění. 
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4. Došlo k vytvoření návrhu jednoduchého schématu výpočtu externích nákladů 

z dopravy. 

5. Byl představen koncept elektronického dálničního kupónu a jeho potenciálu jako 

systémového prvku při zavedení zpoplatnění na určitých lokalitách. Byl proveden 

rozbor elektronického dálničního kupónu jako kvalitního zdroje dopravních dat 

vhodných pro řízení provozu. Byly shrnuty silné stránky tohoto systému z pohledu 

telematiky. Výzkum byl dále zaměřen na problematiku detekce vozidel na 

nezpoplatněných komunikacích, kde se vlastní výzkum soustředil na možnosti 

zpoplatnění ve městech včetně ekonomické analýzy v určitých množstvích profilů. 

Dále byla zkoumána problematika zpracování a vyhodnocování statistik a celkově 

sběru dat. Byla zkoumána problematika sběru dat pomocí technologie CEN DSRC 5,8 

GHz a následná datová fúze s relevantními zdroji dat. Byla navržena architektura 

modulu „sběr dat“ projektu eDK - fůze tří technologií. Byla představen technologie 

CFCD – Cellular Floating Car Data. Došlo k představení fůze tří detekčních 

technologií za účelem eliminování „datově prázdných oken“. Došlo ke shrnutí přidané 

hodnoty navržené architektury a byly formulovány závěry. 

6. Došlo k vytvoření přehledu možností využití telematiky a strategických nástrojů při 

ochraně životního prostředí ve městech. Došlo k hodnocení telematických opatření 

s prokazatelným vlivem na životní prostředí ve městech a snižování prašnosti. U 

každého ze 6 uvedených opatření byly zkoumány funkce systému, byl vytvořen odhad 

ceny na základě předpokládané investice k zavedení systému do praxe a zvážení 

optimálních cen daných komponent v rámci EU, byl vytvořen návrh aplikací opatření. 

Na základě analýz a konzultací s odborníky a projektovými manažery v této oblasti 

byla vytvořena predikce dopadů opatření na snížení zatížení životního prostředí a 

prašnosti . Byl vytvořen závěr, který shrnuje dopad opatření na ŽP a prašnosti a 

doporučuje nejvhodnější možnosti zavedení konkrétního opatření. Telematická 

opatření s prokazatelným vlivem na životní prostředí ve městech a snižování 

prašnosti: 

• Liniové řízení dopravního proudu. 

• Mobilní systém řízení dopravy a sběru dat. 

• Management parkování. 

• Emisní zóny na základě klasifikace EURO. 
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• Zpoplatnění vjezdu do měst. 

o Postup navrhování a zpracování studie proveditelnosti pro systém 

zpoplatňování center měst. 

• Management městské hromadné dopravy v návaznosti na vylepšený sběr 

informací o stavu  určitých veličin. 

Pro přehlednost a zjednodušení celé problematiky i zápisu musely být některé zjevně 

nerealizovatelné varianty eliminovány a v této práci je již předkládán jejich předvýběr, 

přičemž jsou dle možnosti popsány. 
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17 Závěr 
Česká republika patří mezi země EU s nejhorší kvalitou ovzduší. 

V součastné době ministerstvo životního prostředí uvolnilo k připomínkování návrh 

nového zákona o ochraně ovzduší, který má přinést v příštích letech zásadní zlepšení kvality 

ovzduší a především efektivnější ochranu obyvatel České republiky před imisní zátěží. 

Jedním z bodů tohoto zákona je i snižování limitních koncentrací  (PM10 a PM2,5) a 

benzo(a)pyrenu. Významný podíl na těchto emisích má vytápění domácností a silniční 

doprava (30 % celkových emisí jemného prachu). 

Disertační práce - Prašnost z dopravy a její vlivy v urbanistických aglomeracích může 

hrát významnou roli v praktickém naplňování tohoto zákona.  

Celkový přehled současné situace zkoumané problematiky, návrh konkrétních 

telematických projektů zaměřených na sběr dat, návrh kombinace 6 telematických aplikací 

s prokazatelnou účinností, forma určování negativních externalit a přehled možností jejich 

internalizace spolu s nastíněním související otázky vyvolaných socioekonomických efektů 

poskytne zodpovědným úřadům městských správ a samospráv, odborníkům a zainteresované 

veřejnosti dobrý nástroj při řešení palčivých problémů prašnosti z dopravy ve městech formou 

implementace inteligentních dopravních systémů.   
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Seznam zkratek 
 

ALI Autofahrer Leit und Informationsystem 

ANPR Automatic number plate recognition 

ARTS Advanced Road Telematice in the Southwest 

AVI Automated vehicle identification 

AVS Advanced Safety Vehicle 

CACS Comprehensive Automobile Traffic Control System 

CCTV Closed Circuit Television, uzavřený televizní okruh 

CEN The European Committee for Standardization 

CEN/ETSI The European Telecommunications Standards Institute 

CFCD Cellular Floating Car Data 

CO Oxid uhelnatý 

CO2 Oxid uhličitý 

CSD Celostátní sčítání dopravy 

DSRC Dedicated short range Communication 

eCALL Projekt Evropské komise, který má umožnit rychlou 
pomoc motoristům, kteří se stali účastníky dopravní 
nehody 

eDK Elektronický dálniční kupón 

EHS Evropské hospodářské společenství 

EHSV Evropský hospodářský a sociální výbor 

EK Evropská komise 

ERTMS The European Railway Traffic Management System 

ES Evropské společenství 

ETC Electronic Toll Collection 

EU Evropská Unie 
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EZ Emisní zóny 

Fs File server 

GHz Gigahertz 

GNSS Globální družicový polohový systém 

GPRS General Packet Radio Services 

GPS Global Positioning System 

GSM Global System for Mobile communications: 

HDP Hrubý domácí produkt 

HF Vysoká frekvence 

IAD Individuální automobilová doprava 

ID Identifikační kód 

IP Identifikace síťového rozhraní v počítačové síti 

IPA Analýza dráhy dopadu 

IRR Vnitřní míra únosnosti 

ITS Intelligent traffic systems 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JSDI Jednotný system dopravních informací 

KOM Návrh nařízení Rady o některých ustanoveních 

LAN Lokální síť, místní síť 

LF Nízká frekvence 

MD Ministerstvo dopravy 

MHD Městská hromadná doprava 

MP Městská policie 

MW Mikrovlnná frekvence 

NDIC Národní systém dopravních informací 

NMR Spektroskopie nukleární magnetické resonance 

2009  - 139 -  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5


Zuzana Šitavancová: Prašnost z dopravy a její vlivy v urbanistické aglomeraci 

NO Oxid dusnatý 

NOx Oxidy dusíku 

O3 Ozón 

OBU On board unit, palubní jednotka 

OCPs Organochlorové pesticidy 

OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 

OEM Original Equipment Manufacturer) 

OZKO Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 

PAHs Polycyklické aromatické uhlovodíky 

Pb Olovo 

PC Osobní počítač 

PCBs Polychlorované bifenily 

PCDDs Polychlorované dibenzo-p- dioxiny  

PČR Policie České republiky 

PDA Personal Digital Assistent 

PM1 Prachové částice frakce pod 1 µm 

PM10 Prachové částice frakce pod 10 µm 

PM2,5 Prachové částice frakce pod 2,5 µm 

RDS Radio Data System 

RFID Radio Frekvency Identification 

RZ Registrační značka 

SESAR The European air traffic control infrastructure 
modernisation programme 

SIM Karta v mobilním telefonu 

SO2 Oxid siřičitý 

SOX Oxidy síry 
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SP Vyjádřené preference 

SRA Švédské Road Administration 

TA Timing Advance 

TEN-T Transevropská dopravní síť 

TMC Traffic Message Channel 

TNO Nizozemskou výzkumnou organizací 

UHF Ultra high frekvency 

USA Spojené státy americké 

UTMS Universal Traffic Management System 

V2I Vehicle to infrastructure 

V2V Vehicle to vehicle  

vozokm Jednotka dopravního výkonu, vozokilometry 

VTMIS Vessel Traffic Management Information System 

WACC Vážený průměr ceny kapitálu 

WAN Wide Area Network 

WHO Světová zdravotnická organizace 

WORM Write once read many 

WTA Ochota přijmout kompenzaci 

WTP Ochota platit 

ŽP Životní prostředí 
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