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Anotace 

 V předložené práci jsou kvantifikovány emise z dopravy na třech velkých 

křižovatkách v Ostravě. První část práce je věnována legislativě a monitoringu kvality 

ovzduší. Následně jsou popsány emisní látky z dopravy a jejích podíl na celkovém 

znečištění ovzduší. A dále s tím související možnosti snížení emisí a opatření v sektoru 

dopravy. V další části je zpracována praktická část, jsou stanoveny intenzity dopravy a 

kvantifikovány emise. Na závěr jsou vytvořeny dvě modelové situace a jejich  srovnání s 

reálnými daty. 
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Summary 

 In the presented diploma work,  the traffic emissions from three busy crossroads of 

Ostrava are quantified.  The first part dissertates about the legislation and monitoring of air 

quality. Then, the traffic emission pollutants and their participation in overall air pollution 

are described. Further, the feasible paths to elimination of the emmisions and restrictions in 

traffic sector are presented. In the next part, the experimental section is elaborated, the 

traffic intensity is evaulated and emissions are quantified. In the end, two model situations 

are contemplated and their comparison with real data is performed. 
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1 ÚVOD 

 

 Doprava přestavuje v České republice jeden z hlavních faktorů negativního 

působení na životní prostředí, ale přesto je neoddělitelnou součástí života společnosti jak u 

nás, tak v jiných vyspělých zemích. Největších negativ dosahuje silniční doprava, a to z 

důvodu výfukových plynů, které obsahují velké množství znečišťujících látek. Ty mohou 

mít toxické, genotoxické nebo až karcinogenní účinky. Další, jako např. oxid uhličitý, 

přispívají k dlouhodobému oteplování planety. Nejsou to ale jen znečišťující látky, které 

nepříznivě působí na živé organismy a lidské zdraví, ale i hluk, vibrace a kontaminace. V 

neposlední řadě je to také velký zábor půdy, v nejhorším případě zábor zemědělské půdy 

při výstavbách a rekonstrukcích silnic a dálnic.  

 Vliv dopravy na životním prostředí je nejlépe monitorován a kvantifikován v 

oblasti ovzduší. Monitoring je prováděn v České republice již více než třicet let. Metodika,  

jak stanovovat emise z dopravy, se vyvíjela a přizpůsobovala spolu s přijatými zákony, 

vyhláškami a normami. Původní metodika z roku 1990 byla modifikována v roce 2006 až 

2007 na dnes přijatou a rozšířenou Metodiku stanovení emisí látek znečišťující ovzduší z 

dopravy. Tato metodika byla vytvořena pod záštitou Centra dopravního výzkumu Brno. 

 Spolu s metodikou se v současnosti používá na základě sdělení MŽP program 

MEFA. Jde o způsob, jak stanovovat emisní faktory silniční dopravy pomocí softwaru 

volně stažitelného na stránkách ministerstva životního prostředí. Tento program byl použit 

v diplomové práci pro vypočítání emisních faktorů pro osobní automobily, lehká vozidla, 

těžká vozidla a autobusy. 
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2 ZPŮSOBY STANOVOVÁNÍ EMISÍ A SOUVISLOSTI S 

LEGISLATIVOU 

 V následujících podkapitolách je popsána metodika stanovování emisí v České 

republice a detailněji zapracována legislativa ochrany ovzduší a jeho kvality. 

 

2.1 Metodika stanovení emisí látek znečišťující ovzduší z 

dopravy 

 Tato metodika stanovuje pouze emise vzniklé při provozu dopravních prostředků. 

Lze ji použít pro stanovení emisí nejen na celostátní úrovni, ale i v regionálním měřítku. Je 

také vhodná pro emisní prognózy v časovém horizontu. 

 Metodika rozděluje dopravní prostředky do 23 kategorií podle kritérií jako druh 

dopravy, používané palivo, vybavení vozidel účinnými katalyzátory apod. Podrobnější 

informace o vstupech a výstupech nám dává schematické zobrazení metodiky na obrázku 

č. 1. (Metodika stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy) 

 

 

 

Obr. č. 1: Postup stanovení roční emisní zátěže. 

Zdroj: Metodika stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy 
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 Součástí metodiky je databáze emisních měření, která obsahuje jak naměřené 

hodnoty ve zkušebnách v České republice, tak doporučené hodnoty z mezinárodních 

statistik a metodik (např. COPERT).  Metodika umožňuje kalkulaci emisí jakýchkoliv 

polutantů za předpokladu znalosti naměřených emisních faktorů, které jsou uveden v 

přiložené databázi. (Metodika stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy) 

 Jde o polutanty: 

 látky přispívající k dlouhodobému oteplování atmosféry: oxid uhličitý (CO2), 

metan (CH4), oxid dusný (N2O), 

 látky s emisními limity danými legislativou: oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku 

(NOx), uhlovodíky (CxHy) a pevné částice (PM), 

 látky nelimitované s nepříznivými zdravotními účinky: oxid siřičitý (SO2), olovo 

(Pb) a další těžké kovy, polyaromatické uhlovodíky (PAU) a polychlorované 

dibenzodioxiny (PCDD) a dibenzofurany (PCDF). (Dufek et al. 2002) 

 

2.2 Legislativa ČR ve vztahu doprava a ŽP 

 Ochrana ovzduší v České republice je pod záštitou zákona č. 86/2002 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, a řadou vyhlášek a nařízení vlády. Mezi hlavní nástroje tohoto zákona 

patří imisní limity a emisní stropy.  Emisní stropy jsou stanoveny nařízením vlády č. 

417/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů a platí pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, těkavé 

organické látky a amoniak. Imisní limity jsou dány nařízením vlády č. 597/2006 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a oxidy dusíku, oxid uhelnatý, 

suspendované částice, benzen, olovo, nikl, rtuť, kadmium, arsen, nikl, amoniak a 

polyaromatické uhlovodíky vyjádřené jako benzo(a)pyren. Dále pro prašný spad a 

troposférický ozon. (Kurfürst et al. 2008) 

 Ačkoliv doprava patří mezi hlavní zdroje znečišťování ovzduší, rozsah 

limitovaných polutantů je podstatně nižší než u polutantů, pro které platí imisní limity. 

Proto právě tyto emise z dopravy mají zaznamenán největší nárůst v průběhu let (od roku 

1990) a také nejhorší účinky na lidské zdraví i celé životní prostředí. (Hemerka, Vybíral 

2008) 
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 Dalším důležitým pojmem legislativy je emisní faktor vozidel, který přestavuje 

množství emisí, které je vyprodukováno vozidlem za jednotku délky (g.km
-1

), množství 

spotřebovaného paliva (g.kg
-1

 paliva), jednotku spotřebované energie (g.MJ
-1

) nebo na 

jednotku výkonu motoru (g.kWh
-1

). Pro účely výpočtů celkových dopravních emisí na 

úseku silnice nebo na celé komunikaci se nejčastěji používají emisní faktory na 1 ujetý 

kilometr (g.km
-1

). Databáze emisních faktorů je součástí Metodiky stanovení emisí látek 

znečišťující ovzduší z dopravy. (Kurfürst et al. 2008) 

 

2.3 Monitoring kvality ovzduší 

 V průběhu 60. let s nárůstem znečištění ovzduší na našem území docházelo k 

zavádění  monitorovacích sítí. Ty spadaly pod správu Českého hydrometeorologického 

ústavu (ČHMÚ). Vedle sítí ČHMŮ vznikaly i sítě hygienické služby, v resortu zemědělství 

i lesnictví a další. Až koncem 90. let minulého století byly uvedeny do provozu první sítě 

AIM (automatizovaný imisní monitoring). Tyto sítě dnes sledují celé spektrum 

znečišťujících veličin - PM10, NO2, CO, NOx, SO2, O3 a další. (Braniš et al. 2009) 

 V současné době jsou  volně přístupná data z AIM na stránkách ČHMÚ, kde 

najdeme monitorované znečišťující látky pro jednotlivé kraje s časovým průběhem během 

celého roku a také celkový tabelární přehled pro roční čtvrtletní a měsíční monitorování. 

 

2.3.1 Informační systém kvality ovzduší 

 Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vytváří na území našeho státu již od 

roku 1992 Informační systém kvality ovzduší (ISKO) jako nástroj pro hodnocení a 

sledování stavu a vývoje znečištění a znečišťování ovzduší. Hlavním úkolem oddělení 

ISKO je sběr, archivace a následné zpracování koncentrací znečišťujících látek ve 

venkovním ovzduší. Dále také dat o chemickém složení srážek a doprovodných 

meteorologických dat naměřených na monitorovacích stanicích ČHMÚ. (Braniš et al. 

2009) 

 Tento nástroj vytváří každoročně výsledky v podobě databází, konkrétně jde o 

,,Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech´´ a ročenka ,,Znečistění ovzduší na 

území České republiky´´. V tabelární ročence jsou publikovány naměřené verifikované 
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údaje o stavu znečištění ovzduší oxidem siřičitým, oxidy dusíku, prašným aerosolem, 

těžkými kovy, ozonem a dalšími sledovanými znečišťujícími látkami, včetně dat o 

chemickém složení srážkových vod. Grafická ročenka obsahuje celoúzemní hodnocení 

stavu a vývoje emisní, imisní a depoziční situace v České republice v grafické podobě 

(plošné a bodové mapy znečištění, grafy, tabulky) s doprovodnými 

texty. (http://www.chmu.cz) 

 ISKO také zpracovává příspěvky a podklady pro MŽP, podklady pro přípravu 

zprávy o stavu životního prostředí a Statistickou ročenku životního prostředí České 

republiky, ročenku Praha - životní prostředí a další materiály týkající se stavu ovzduší v 

ČR. (http://www.chmu.cz) 

 Obecně se systém ISKO skládá ze třech databází: 

 agenda emisí látek znečišťujících ovzduší (REZZO) 

 agenda imisí látek znečišťujících ovzduší (dříve IIS) 

 agenda atmosférické depozice, která se dělí na: 

o agenda suché depozice SO2 a NOx, 

o agenda mokré depozice SO2 a NOx, 

o agenda kvality srážkových vod. (Hemerka et al. 2008) 

 

2.3.2 Registr emisí a zdrojů znečišťování  

 Registr emisí a zdrojů znečišťování tzv. REZZO je jednou ze třech řešených agend 

systému ISKO. Jeho hlavní náplní je evidence zdrojů ovzduší znečišťujících látek, v 

souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů. Tyto 

zdroje jsou rozděleny na stacionární a mobilní, přičemž stacionární jsou děleny na 

kategorie podle velikosti a významu. Dílčí soubory REZZO 1 - 3 zahrnují stacionární 

zdroje, REZZO 4 mobilní. (http://www.enviwiki.cz/wiki/REZZO) 

 Rozdělení zdrojů znečišťování ovzduší: 

 REZZO 1 - zvláště velké a velké stacionární zdroje 

Jedná se o stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu vyšším než 5 MW a 

zařízení zvlášť závažných technologických procesů. Jedná se hlavně o velké elektrárny, 

spalovny a další bodové zdroje. Sledují se jednotlivě. Provozovatelé těchto zdrojů jsou 



Veronika Žarloková: Výpočet emisí jako produktu silniční dopravy ve městě Ostrava 

 
 

 
2012                                                                                                                                       6 

 

povinni aktualizovat databázi každoročním odevzdáváním formulářů dle vyhlášky 

356/2002 Sb. Česká inspekce životního prostředí provádí kontroly těchto údajů. Zahrnují 

cca 3500 spalovacích zdrojů a provozoven, 

 

 REZZO 2 - střední stacionární zdroje znečišťování 

Stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu od 0,2 do 5 MW, zařízení 

závažných technologických procesů, uhelné lomy a plochy s možností hoření, zapaření 

nebo úletu znečišťujících látek. Sledují se jednotlivě. Podobně jako u REZZO 1 jsou data 

aktualizována pomocí formulářů. Cca 30000 spalovacích zdrojů a zařízení, 

 REZZO 3 - malé stacionární zdroje znečišťování 

Stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu, nižším než 0,2 MW zařízení 

technologických procesů, nespadajících do kategorie velkých a středních zdrojů, plochy, 

na kterých jsou prováděny práce, které mohou způsobovat znečišťování ovzduší, skládky 

paliv, surovin, produktů a odpadů a zachycených exhalátů a jiné stavby, zařízení a činnosti, 

výrazně znečišťující ovzduší. Jedná se hlavně o plošné zdroje, sledují se hromadně. Emise 

z domácích topenišť jsou odhadovány díky informacím poskytnutým regionálními 

energetickými a teplárenskými závody, 

 REZZO 4 - mobilní zdroje znečišťování 

Jde o pohyblivá zařízení se spalovacími nebo jinými motory, zejména silniční motorová 

vozidla, železniční kolejová vozidla, plavidla a letadla. Informace o emisích z mobilních 

zdrojů jsou získávány z Centra dopravního výzkumu Brno (CDV). Dále jde o emise ze 

zemědělských a lesních zdrojů, ze stavebních strojů, vnitropodnikové dopravy a vozidel 

armády. Informace z tohoto registru vstupují do informačního systému EU a EHK OSN. 

(Hemerka et al. 2008), (Braniš et al.2009) 
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2.3.3 Normy EURO 

 Emisní norma EURO platná v zemích Evropské unie stanovuje limitní hodnoty 

výfukových exhalací. První norma zabývající se množstvím výfukových zplodin vznikla 

v Kalifornii v roce 1968. V Evropě začala platit první emisní norma až v roce 1971 – EHK 

15. První Euro se objevilo v roce 1992 pod EHK 83, který se stal základem i pro dnes 

platné předpisy. EHK 83 byl pětkrát novelizován se zvyšujícími požadavky na snižování 

hodnot výfukových plynů.  Od té doby téměř pravidelně každé čtyři roky vyjde nová 

emisní norma Euro. Čím vyšší číslo, tím větší přísnost normy. Přehled jednotlivých norem 

EURO je zobrazen v následujících tabulkách č. 1 a č. 2. (Kurfürst et al. 2008) 

 

Tab. č. 1: Limity emisí výfukových plynů EURO pro osobní a lehká nákladních vozidla [g.km
-1

] 

 

 

*osobní automobily s přímým vstřikováním 

Zdroj: Kompendium ochrany ovzduší 
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Tab. č. 2: Limity emisí výfukových plynů EURO pro těžká nákladních vozidla a autobusy [g.kWh
-1

] 

 

 

Zdroj: Kompendium ochrany ovzduší 

 

Emisní limity pro spalovací motory: 

 EURO 1: Norma je platná od roku 1993 a byla docela benevolentní. Naftovým a 

benzinovým motorům určovala limit na CO přibližně 3 g/km a emise NOx a HC se sčítaly. 

Omezení emisí pevných částic se dotklo jen dieselových motorů. Benzínové motory musí 

jezdit na bezolovnatá paliva. 

 EURO 2: Odděluje od sebe oba typy motorů - naftové motory měly zvýhodnění v 

emisích NO2 a HC, limit platil pro jejich součet. Benzínové motory naopak měly povolené 

vyšší emise CO. Norma nařizovala i snížení obsahu pevných olovnatých částic ve 

výfukových plynech. 

 EURO 3: Platí od roku 2000, Evropská komise přitvrdila. U dieselů snížila obsah 

PM o 50% a stanovila pevný limit pro emise NO2 na 0,5 g/km. Nařídila snížení emisí CO o 

36%. Benzínové motory musí splňovat přísné podmínky pro emise NO2 a HC. 

 EURO 4: V současné době platná norma emisní limity ještě zpřísnila. Snížila obsah 

pevných částic a emisí oxidu dusíku ve výfukových plynech automobilů na polovinu oproti 

předchozí normě Euro 3. V případě naftových motorů pak došlo k výrazné redukci CO, 

NO2, nespálených uhlovodíků a pevných částic.  

 EURO 5: Nová norma EURO 5 postihuje více dieselové motory a snaží se je 

srovnat s motory benzínovými. Snižuje emisní limit pro PM na pětinu oproti současnému 
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stavu, což se dá splnit jen při instalaci filtrů pevných částic. Rovněž se musí použít nové 

technologie pro dosažení limitů na NO2. Naopak mnoho dnes nově vyráběných 

benzínových motorů směrnici EURO 5 splňuje. V jejich případě půjde o 25% snížení 

limitů na HC a NO2. Emise CO zůstávají nezměněny. Do benzínových motorů s přímým 

vstřikem paliva se musí montovat filtry na olovnaté částice. Zavedení původně plánované 

v roce 2008, ale kvůli nátlaku ze strany automobilového průmyslu se zavedení této normy 

oddálilo. Navíc se tato opatření budou týkat od září 2009 jen nových modelů, starší modely 

s dobíhající výrobou ji plně pocítí až od roku 2011. (Zouzalík 2009) 

 EURO 6: Norma EURO 6 bude platná od 1. září 2014 co se týče schvalování a od 

1. září 2015 co se týče registrace a prodeje nových typů vozidel. Všechna vozidla 

vybavená naftovým motorem budou muset od vstupu normy Euro 6 v platnost splňovat 

požadavek na významné snížení emisí oxidů dusíku. Např. mezní hodnota emisí osobních 

vozů a ostatních vozidel určených k přepravě bude 80 mg/kg (což představuje snížení o 

dalších více jak 50 % v porovnání s normou Euro 5). Mezní hodnoty kombinovaných emisí 

uhlovodíků a oxidů dusíku naftových vozidel budou rovněž sníženy, např. na 170 mg/km 

co se týče osobních vozů a ostatních vozidel určených k přepravě. 

(http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/l28186_en.htm) 
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3 EMISE ZE SILNIČNÍ DOPRAVY 

 V následující kapitole jsou charakterizovány jednotlivé znečišťující látky 

pocházející ze sektoru dopravy a jejich podíl na celkovém znečištění. 

 

3.1 Charakteristika škodlivin z dopravy a jejich dopad na ŽP 

 Emise produkované dopravou jsou důsledkem spalování pohonných hmot. Ať už se 

jedná o benzínové či naftové motory, jejich výfukové plyny obsahují až sto chemicky 

rozpoznatelných látek. A množství těchto exhalátů je až desetinásobně větší, než z jiných 

zdrojů znečišťování (topení, průmysl). Ze samotného spalování benzínů a nafty se 

dostávají do okolního vzduchu především oxidy dusíku (NOx), polycyklické aromatické 

uhlovodíky (PAU), oxid uhelnatý (CO), v menší míře oxid siřičitý (SO2) a emise olova 

(dnes již používaný bezolovnatý benzín). Je třeba věnovat pozornost i jiným, neméně 

škodlivým exhalátům, a to různým uhlovodíkům, aldehydů, fenolům, dehtu, sazím a i celé 

řadě kovů např. paladiu (Pd). (Kurfürst et al. 2008) 

 

Tab. č. 3: Produkce emisí vybraných škodlivin z dopravy od roku 1990 po rok 2001. 

 

Zdroj: Environmentální a zdravotní rizika polutantů produkovaných dopravou 

 Mnoho těchto látek je do ovzduší emitováno i z jiných zdrojů, než je samotný 

výfuk automobilu. Může se jednat o otěr pneumatik, brzdového obložení a opotřebováním 

jednotlivých součástí automobilu. (Kurfürst et al. 2008) 
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3.1.1 Oxid uhličitý CO2 

 Základní charakteristika 

 Jde o bezbarvý plyn se slabě kyselým zápachem. Svou hustotou je cca 1,5krát těžší 

než vzduch. Patří mezi nehořlavé plyny s minimálním reakčním potenciálem. Je to 

konečný výsledek hoření za podmínky dostatečného přístupu vzduchu. 

 Zdroje emisí 

 Celá řada průmyslových provozů exhaluje oxid uhličitý do ovzduší. Patří sem 

koksárenství, hutnictví, cementárny, rafinerie olejů a další. V dopravě vzniká spalováním 

motorových paliv obsahujících uhlík. 

 Dopad na životní prostředí 

 Podílí se ve větším měřítku na existenci antropogenního skleníkového efektu a 

následně k oteplování planety. Nelze ho sice považovat za přímo nebezpečnou jedovatou 

látku (vyjma přímého nadýchání), avšak jeho dopady na globální klima jsou velmi 

závažné. (http://www.irz.cz/node/78) 

 Vývoj emisí CO2 z dopravy a přepravních výkonů 

 Dle grafu na obrázku č.2 je patrný zvyšující se trend emisí oxidu uhličitého. 

Největší množství emisí CO2 vyprodukuje individuální doprava (ID) a silniční nákladní 

doprava.  

 

Obr. č. 2: Vývoj a prognóza emisí oxidu uhličitého z dopravy. 

Zdroj: Kompendium ochrany ovzduší 
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 Podíl emisí CO2 neustále narůstá, jak znázorňuje také tabulka č. 15. Zvyšující se 

trend v jednotlivých letech 2005 až 2010 je vidět u hlavně u silniční veřejné osobní 

dopravy. 

Tab. č. 5: Emise oxidu uhličitého (CO2) za jednotlivé druhy dopravy (tis. t). 

 

Zdroj: Ročenka dopravy 2010 

 

3.1.2 Oxid uhelnatý CO 

 Základní charakteristika 

 Bezbarvý a prudce jedovatý plyn, jehož hmotnost je srovnatelná se vzduchem. Je 

bez zápachu. Může způsobovat zvýšení koncentrace troposférického ozónu
25

 a metanu tím, 

že napomáhá přeměně NO na NO2, což je základní krok ke vzniku ozónu. 

 Zdroje emisí 

 V dopravě vzniká spalováním motorových paliv obsahujících uhlík za vysokých 

teplot nebo za nedostatečného přístupu kyslíku. Je téměř okamžitě oxidován na výše 

zmíněný oxid uhličitý. A tak jako u něho, je výstupem u mnoha technologických provozů - 

hutnictví, slévárenství, výroba keramiky atd. 

 Dopad na životní prostředí 

 Oxid uhelnatý v atmosféře reaguje fotochemickými reakcemi s jinými látkami, 

zvyšuje tak podíl metanu a přízemního (škodlivého) ozonu v atmosféře. Je to látka se 

závažnými zdravotními riziky. Je pokládán za skleníkový plyn. 

(http://www.irz.cz/node/77) 
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 Vývoj CO z dopravy a přepravních výkonů 

 Na produkcích CO se podílí především individuální doprava (ID) a  silniční 

nákladní doprava. Snižování emisí CO u ID má za následek zvyšující se převaha vozidel 

vybavených katalyzátory. Zřejmý trvalý nárůst je u letecké dopravy, v souvislosti se 

zvyšováním přepravních výkonů. Viz graf na obrázku č. 3. 

 

Obr. č. 3: Vývoj a prognóza emisí oxidu uhelnatého z dopravy. 

Zdroj: Kompendium ochrany ovzduší 

 

 Tabulka č. 7 znázorňuje emitovaný oxid uhelnatý z jednotlivých druhů dopravy. 

Setkáváme se tu s klesajícím trendem, nejvíce patrný je u silniční nákladní dopravy. 

 

Tab. č. 7: Emise oxidu uhelnatého (CO) za jednotlivé druhy dopravy (t). 

 

Zdroj: Ročenka dopravy 2010 
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3.1.3 Oxidy dusíku 

 Základní charakteristika 

 Skupina těchto oxidů zahrnuje oxid dusnatý (NO, bezbarvý plyn bez zápachu) a 

oxid dusičitý (NO2, červenohnědý plyn štiplavého zápachu). Dále do této skupiny patří 

oxid dusitý (N2O3), tetraoxid dusíku (N2O4) a oxid dusičitý (N2O5). Další oxidy dusíku se 

vyskytují v menších množstvích a nepředstavují významné riziko. 

 Zdroje emisí 

 Tyto emise vznikají při spalování paliva se vzduchem za vysokých teplot. Tvoří se 

antropogenní činností v chemických provozech, např. při výrobě kyseliny dusičné. Do 

ovzduší jsou emitovány také biologickými pochody. 

 Dopady na životní prostředí 

 Oxidy dusíku se podílejí na vytváření fotochemického smogu.  Po reakci se 

vzdušnou vlhkostí tvoří  slabou kyselinu dusičnou, která je součástí kyselých srážek. Ty 

mají negativní účinky na vegetaci, okyselují vodní toky a půdu a narušují stavby. 

(http://www.irz.cz/node/79) 

 Vývoj oxidů dusíku z dopravy a přepravních výkonů 

 Na produkci emisí NOx z dopravy se nejvíce podílí silniční nákladní doprava a 

veřejná osobní doprava. Silniční nákladní doprava zaznamenává neustálý nárůst emisí, 

který je způsoben zvyšováním přepravních úkonů. Především zvyšující se podíl vozidel 

vybavených katalyzátory má vliv na snižující se produkci emisí NOx od roku 2000. Naopak 

je znázorněn klesající trend individuální dopravy (ID), což je znát i z tabulky č. 6. 

 

Obr. č. 4: Vývoj a prognóza emisí oxidu dusíku (mimo N2O) z dopravy. 

Zdroj: Kompendium ochrany ovzduší 
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Tab. č. 6: Emise NOx za jednotlivé druhy dopravy (t.) 

 

Zdroj: Ročenka dopravy 2010 

 

3.1.4 Metan CH4 

 Základní charakteristika 

 Jde o bezbarvý plyn bez zápachu. V určitých koncentracích se vzduchem může být 

výbušná. Hořlavá látka lehčí než vzduch. 

 Zdroje emisí 

 Metan je konečným produktem redukce organických látek. Uvádí se, že až 80% je 

biologického původu. Může pocházet z chovu dobytka, pěstování rýže, skládkování, ale 

také z koksárenství či z čističek odpadních vod, kde dochází ke stabilizaci anaerobního 

kalu.  

 Dopady na životní prostředí 

 Metan řadíme mezi skleníkové plyny. Pohlcuje infračervené záření a napomáhá tak 

k oteplování planety. Podílí se mimo jiné i na rozkladu stratosférického ozonu. 

(http://www.irz.cz/node/68) 

 Vývoj metanu z dopravy a přepravních výkonů 

 Obrázek č. 5 poukazuje na velké emitování metanu z individuální dopravy a v 

menší míře silniční nákladní dopravy. 
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Obr. č. 5: Vývoj a prognóza emisí metanu z dopravy. 

Zdroj: Kompendium ochrany ovzduší 

 

 Tabulka č. 7 ukazuje emise metanu za jednotlivé druhy dopravy. V roce 2010 je 

zřejmý pokles emisí ze všech jednotlivých druhů, popř. trend stagnace. 

Tab. č. 7: Emise metanu (CH4) za jednotlivé druhy dopravy (t). 

 

Zdroj: Ročenka dopravy 2010 
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3.1.5 Oxid siřičitý SO2 

 Základní charakteristika 

 Tento oxid je bezbarvý štiplavý plyn, který se ve vodě rozpouští za vzniku kyselého 

roztoku. Je nehořlavý.  

 Zdroje emisí 

 Patří sem několik technických odvětví, jako výroba tepelné a elektrické energie, 

rafinerie ropy, zpracování kovů. Z dopravy jde zejména o spalování motorových paliv 

obsahující síru. 

 Dopady na životní prostředí 

 Oxid siřičitý způsobuje celou škálu negativních vlivů, ale významnou roli hraje 

jeho schopnost oxidace na oxid sírový, který se váže na vzdušnou vlhkost a dává vznik 

kyselině sírové, které spolu se srážkami působí jako mokrá depozice na vegetaci, půdu a 

vodní toky. Dochází tak k úhynu lesních porostů i průmyslových plodin. 

(http://www.irz.cz/node/80) 

 Vývoj oxidu siřičitého z dopravy a přepravních výkonů 

 Největších hodnot emitovaného oxidu siřičitého dosahuje ID - individuální doprava 

a silniční doprava. Z tabulky č. 8 i z grafu na obrázku č. 6 je vidět klesající trend k roku 

2010. 

 

Obr. č. 6: Vývoj a prognóza emisí oxidu siřičitého z dopravy. 

Zdroj: Kompendium ochrany ovzduší 
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Tab. č. 8: Emise oxidu siřičitého (SO2) za jednotlivé druhy dopravy (t). 

 

 

Zdroj: Ročenka dopravy 2010 

 

3.1.6 Polycyklické aromatické uhlovodíky PAU 

 Základní charakteristika 

 Tyto uhlovodíky zahrnují celou skupinu látek vyznačující se tím, že ve své 

molekule obsahují kondenzovaná aromatická jádra a nenesou žádné heteroatomy ani 

substituenty. Patří sem naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, 

fluoranten, pyren, benz(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, 

benzo(a)pyren, atd. 

 Zdroje emisí 

 Vznikají nedokonalým spalováním látek obsahující uhlík. Běžným antropogenním 

zdrojem těchto látek je motorová nafta, asfalt, černouhelný dehet a jeho výrobky. Je 

známo, že se uvolňuje při stavbě silnic a výrobě střešních krytin. Ve větší míře také v 

koksárenství, při výrobě hliníku a další. PAU pocházející z dopravy jsou přehledně 

popsány v tabulce č. 9. 

 

 

 

 

 

 



Veronika Žarloková: Výpočet emisí jako produktu silniční dopravy ve městě Ostrava 

 
 

 
2012                                                                                                                                       19 

 

Tab. č. 9: Identifikace zdrojů PAU. 

 

Zdroj: Kompendium ochrany ovzduší 

 

 Dopady na životní prostředí 

 Velkým problémem této skupiny látek je jejich toxicita, karcinogenita a mutagenita. 

Dokáží se šířit na velké vzdálenosti a mimo jiné ovlivňovat reprodukci. 

(http://www.irz.cz/node/86) 

 Vývoj PAU z dopravy a přepravních výkonů 

 Stoupající trend těchto uhlovodíků je vidět hlavně na grafu obrázku č. 7, kde 

nejvyšších hodnot dosahují ID a silniční nákladní doprava. 

 

Obr. č. 7: Vývoj a prognóza emisí PAU z dopravy. 

Zdroj: Kompendium ochrany ovzduší 
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Tab. č. 10: Emise PAU za jednotlivé druhy dopravy (kg). 

 

Zdroj: Studie o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí v České republice za rok 2009 

3.1.7 Olovo Pb 

 Základní charakteristika 

 Olovo patří mezi měkké, lesklé kovy s modrostříbrnou barvou. Je odolné vůči 

korozi a velmi dobře tažné a kujné. Má velkou hustotu a nejstálejší je dvojmocné olovo. 

 Zdroje emisí 

 Tento kov se do ovzduší dostával v minulosti z olovnatých benzínů, avšak k 

1.1.2001 byl jejich prodej zrušen. Hlavním antropogenním zdrojem jsou spalovací procesy, 

k lokálnímu znečištění dochází i při těžbě a zpracování olova. Zdrojem olova ve vodách 

mohou být odpadní vody ze zpracování rud, z barevné metalurgie, z výroby akumulátorů a 

ze sklářského průmyslu, dále také důlní vody. Dalším zdrojem mohou být pláště 

pneumatik. 

 Dopady na životní prostředí 

 Jeho nebezpečí spočívá v jeho vysoké toxicitě a schopnosti akumulace v biomase 

organismů, v sedimentech a kalech. (http://www.irz.cz/node/74) 

 Vývoj olova  z dopravy a přepravních výkonů 

 Díky legislativní změně, kdy k 1.1.2001 byl zrušen prodej olovnatých benzínů, se 

setkáváme pouze s klesajícím trendem vývoje tohoto kovu. 
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Obr. č. 8: Vývoj a prognóza emisí olova z dopravy. 

Zdroj: Kompendium ochrany ovzduší 

 

Tab. č. 11: Emise olova (Pb) za jednotlivé druhy dopravy (t). 

 

Zdroj: Ročenka dopravy 2010 

 

3.1.8 Suspendované pevné částice PM 

 Základní charakteristika 

 Jde o částice pevného a kapalného skupenství o velikosti od několika nanometrů až 

po 0,5mm. Vyznačují se širokou škálou chemických vlastností, dobou setrvání v atmosféře 

a jejich účinků na biotu i abiotu. (Kurfürst et al. 2008) 

 Zdroje emisí 

 Hlavním zdrojem emisí těchto částic (frakce PM10) je silniční doprava. Částice 

vznikají buď přímo při spalovacích procesech v automobilových motorech anebo 

mechanickým obrusem různých částí vozidel (pneumatiky, brzdové a obložení apod.), 

korozí karosérie, doprovodného zařízení nebo resuspenzí. Na emisích částic z dopravy se 

podílí i posypové materiály a částice, které jsou následně resuspendovány provozem 
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automobilů nebo větrem. PM obsažené ve výfukových plynech se nachází převážně v 

jemné frakci aerosolů (PM2.5), zatímco abrazní a resuspensní procesy produkují většinou 

částice v rozmezí velikostí 2.5-10 μm (PM2.5-10). (Adamec et al. 2010) 

 Dopady na životní prostředí 

 Vliv pevných částic na biotu se odvíjí hlavně od skutečnosti, jaká nebezpečná látka 

je na ně navázána - např. benzo(a)pyren, těžké kovy atd. (Kurfürst et al. 2008) 

Polétavost prachu nebezpečného pro zdraví člověka závisí na zdroji a složení prachu: 

 částice větší jak 10 μm se zachytí na nosní sliznici, 

 menší částice PM10 se usazují na průduškách, 

 nejnebezpečnější částice PM2,5 a PM1,0 mohou putovat až do plicních sklípků. 

(http://hluk.eps.cz/hluk/emise/poletavy-prach-%E2%80%93-neviditelna-hrozba/) 

 Vývoj pevných částic  z dopravy a přepravních výkonů 

 Největší část zaujímají emise PM ze silniční nákladní dopravy. Což je vidět na 

obrázku č. 9.  

 

Obr. č. 9: Vývoj a prognóza emisí pevných částic. 

Zdroj: Kompendium ochrany ovzduší 
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Tab. č. 12: Emise pevných částic za jednotlivé druhy dopravy (t). 

 

Zdroj: Ročenka dopravy 2010 

3.2 Podíl emisí z dopravy na celkovém znečištění ovzduší 

 Nástrojem pro národní emisní bilanci je Registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší 

(REZZO), provozovaný Českým hydrometeorologickým ústavem od roku 1993. Podíl 

emisí pocházející z dopravy je znázorněn v tabulce č. 13. Největší podíl vykazuje oxid 

uhelnatý (r. 2003), s podílem cca 43%. 

Tab. č. 13: Podíl emisí z motorové dopravy na celkovém znečištění ovzduší hlavními znečišťujícími látkami 

[%]. 

 

Zdroj: Kompendium ochrany ovzduší 
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4 VÝZNAM ZNEČIŠTĚNÍ Z DOPRAVY VE MĚSTECH 

 Tato kapitola se zaměřuje mimo jiné na možnosti snižování emisí v dopravě a také 

na emisní bilance jednotlivých znečišťujících látek z Národního programu snižování emisí. 

 

4.1 Vývoj silniční dopravy 

 Významným faktorem ovlivňujícím stav znečištění ovzduší je stupeň 

automobilizace. V České republice bylo k 31.12.2011 v ČR registrováno celkem 7 358 727 

ks vozidel všech kategorií. K 31.12.2010 to bylo 7 221 943 ks. Celkový roční nárůst 

registrací činil 136 784  ks vozidel. S tímto narůstajícím trendem lze počítat i do budoucna. 

Je samozřejmostí, že v důsledku takovéto intenzity individuální dopravy vzrůstá i podíl 

znečištění ovzduší. Česká republika patří mezi země s velmi vysokým počtem vozidel na 

obyvatele. Je však na druhou stranu třeba počítat s obměnou zastaralého vozového parku v 

důsledku zvyšujících se požadavků na předpisy EURO. Průměrný věk celého vozového 

parku v České republice přesáhl 17 let a k 31.12.2011 činil 17,32 roku. 

(http://www.autosap.cz/sfiles/a1-9.htm#koment)  

 Souhrnný přehled jednotlivých silničních vozidel v ČR od roku 2005 do roku 2010 

je v tabulce č. 14. 

Tab. č. 14: Souhrnný přehled o silničních vozidlech registrovaných v ČR. 

 

Zdroj: Ročenka dopravy 2010 
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4.2 Možnosti snížení znečištění z dopravy 

 Při snaze o omezení místního znečištění ovzduší bývá doprava samozřejmou 

volbou k opatřením. Řešení místních problémů může být dosaženo snižováním dopravních 

emisí užíváním modernějších méně škodlivých vozidel a také snižováním intenzity 

dopravy, například pomocí podpory veřejné dopravy. Místní problémy může rovněž 

pomoci vyřešit územní plánování v podobě přesměrování dopravy s cílem zamezení 

vytváření problémových míst nebo prostřednictvím oddělení frekventovaných silnic od 

obytných oblastí. (Kurfürst et al. 2008) 

 

4.2.1 Zavádění nízkoemisních vozidel a alternativních paliv 

 Další rozvoj silniční dopravy využívající v převážné míře paliva vyráběná z ropy 

není trvale udržitelný vzhledem ke konečným ropným zásobám a k negativnímu 

ovlivňování kvality životního prostředí emisemi škodlivin ve výfukových plynech vozidel. 

Je nezbytné zvýšit ve vozovém parku podíl tzv. nízkoemisních vozidel, která jsou šetrnější 

k životnímu prostředí. Pro pohon těchto vozidel je v současnosti připravena řada alternativ, 

která jsou schopna přispět ke snížení spotřeby energie a množství škodlivých emisí. 

(http://www.cdv.cz/text/szp/altern/nizkoemisni_vozidla.htm) 

 Alternativní paliva umožňují omezování limitovaných emisí (jako oxid uhelnatý, 

uhlovodíky, oxidy dusíku, pevné částice) i nelimitovaných (např. polyaromatické 

uhlovodíky) znečišťujících látek a skleníkových plynů (zejména oxidu uhličitého). 

(http://www.mzp.cz/cz/alternativni_paliva_doprave) 

 Vozidla využívající alternativní pohony a paliva se dělí do tří základních skupin 

podle technické náročnosti úprav: 

 spalovací motory bez úprav - využití alternativních kapalných paliv - bionafta a 

paliva s využitím alkoholů, 

 zážehové spalovací motory s přestavbou na pohon plynem - LPG, CNG, vodík, 

metan a bioplyn, 

 vozy s novou konstrukcí, popř. s velmi náročnou přestavbou - hybridní a elektrický 

pohon. (Lapčík 1996) 
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4.2.2 Možná opatření v dopravě  

 Mezi tyto opatření patří celá řada možností, jak snížit negativní vliv dopravy na 

životní prostředí. Tyto opatření lze rozdělit dle úrovně na celostátní, regionální a lokální a 

jsou v kompetenci MD a také MŽP, v menší míře MPaO. Konkrétně jde o uplatňování 

emisních limitů Evropské unie na nová vozidla, operativní kontrola emisních parametrů 

vozidel, podpora zavádění vozidel a alternativním vozidel. To vše by se mělo realizovat na 

celostátní úrovni. Na regionální a lokální úrovni jde o zavedení placených úseků, 

omezování vjezdu do některých lokalit, zlepšování kvalit MHD, regulace parkování, 

výstavba nových komunikací a další. (Kurfürst et al. 2008) 

 

4.2.3 Podíl jednotlivých sektorů na vybrané emise 

  

Emisní bilance oxidů dusíku 

 Významným pozitivním jevem je klesající resp. stagnující trend emisí oxidů dusíku 

z rozhodujících sektorů: veřejné energetiky resp. silniční dopravy. Což naznačuje i tabulka 

č. 15, která vykresluje podíly jednotlivých sektorů na emisích oxidů dusíku. 

 

Tab. č. 15: Podíl jednotlivých sektorů na národních emisích NOx [kt/rok] 

 

Zdroj: Národní program snižování emisí 
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Emisní bilance oxidu siřičitého 

 Emise oxidu siřičitého pocházejí převážně z velkých a zvláště velkých spalovacích 

zdrojů. Jde o hlavně o sektor veřejné a průmyslové energetiky. U obou těchto sektorů lze v 

období 2000 až 2005 vysledovat klesající trend. Na druhé straně dochází k pozvolnému 

nárůstu emisí oxidu siřičitého ze sektoru vytápění domácností. Příčinou může být postupný 

návrat ke spalování tuhých fosilních paliv.  

 

Tab. č. 16: Podíl jednotlivých sektorů na národních emisích SO2 [kt/rok] 

 

Zdroj: Národní program snižování emisí 

 

Emisní bilance PAU 

 Emisní bilance polycyklických aromatických uhlovodíků, zobrazena v tabulce č. 

17, nám negativně zobrazuje sektor vytápění domácností. Tento sektor je z důvodů 

nekvalitního spalování tuhých paliv v nevyhovujících domácích topeništích dlouhodobě 

nejvýznamnějším zdrojem těchto karcinogenních látek. 

Tab. č. 17: Podíl jednotlivých sektorů na národních emisích PAH [t/rok] 

 

Zdroj: Národní program snižování emisí 
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Emisní bilance primárních částic 

 Primární částice PM10 (tabulka č. 18) a PM2,5 (tabulka č. 19) jsou emitovány 

zejména spalovacími procesy. Konkrétně jde o spalování uhlí a biomasy ve stacionárních 

zdrojích a spalování pohonných hmot v motorech. Nejvýznamnější jsou energetické 

sektory (veřejná a průmyslová energetika, vytápění domácností), které tvoří přibližně dvě 

třetiny celkových emisí PM10. Nejvýznamnějším sektorem je pak vytápění domácností. 

 

Tab. č. 18: Podíl jednotlivých sektorů na národních primárních emisích PM10 [kt/rok] 

 

Zdroj: Národní program snižování emisí 

 

Tab. č. 19: Podíl jednotlivých sektorů na národních primárních emisích PM2,5 [kt/rok] 

 

Zdroj: Národní program snižování emisí 
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5 VÝPOČET SOUČASNÝCH EMISÍ Z DOPRAVY 

 V této samotné praktické části jsou kvantifikovány emise ze třech velkých 

křižovatek ve městě Ostrava, ale také vypočteny intenzity dopravy a vymodelovány dvě 

situace, které jsou posléze srovnány s reálnými daty. 

 

5.1 Oblast výzkumu a časový harmonogram 

 

 Výzkum byl proveden formou sčítání dopravy dle Centra dopravního výzkumu 

Brno. Sčítání se uskutečnilo na třech velkých křižovatkách v Ostravě. Vozidla se počítala 

po dobu třech týdnů v měsíci lednu r. 2012, a to vždy v pondělí, čtvrtek a neděli v časech 

od osmi do devíti, od čtrnácti do patnácti hodin a večer od osmnácté do devatenácté 

hodiny. Níže jsou zobrazeny grafy s odpovídajícími počty sečtených aut. Počty 

zaznamenaných vozidel je uveden tabulkově v příloze 1 - 9. 

 

1. Křižovatka ul. Opavská a 17. listopadu - 9., 12., 15.1, 2012 

2. Křižovatka ul. Českobratrská a Sokolská třída - 16., 19., 22.1. 2012 

3. Křižovatka ul. Novinářská, Novoveská, Hornopolní - 23., 26., 29.1. 2012 

 

Graf č. 1: Počet vozidel v jednotlivých počítaných časech na křižovatce ul. Opavská a 17. listopadu dne 

9.1. 2012 
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Graf č. 2: Počet vozidel v jednotlivých počítaných časech na křižovatce ul. Opavská a 17. listopadu 

dne 12.1. 2012 

 

 Graf č. 3: Počet vozidel v jednotlivých počítaných časech na křižovatce ul. Opavská a 17. 

listopadu dne 15.1. 2012 

 

Graf č. 4: Počet vozidel v jednotlivých počítaných časech na křižovatce ul. Českobratrská a 

Sokolská třída dne 16.1. 2012 
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Graf č. 5: Počet vozidel v jednotlivých počítaných časech na křižovatce ul. Českobratrská a 

Sokolská třída dne 19.1. 2012 

 

Graf č. 6: Počet vozidel v jednotlivých počítaných časech na křižovatce ul. Českobratrská a  

Sokolská třída dne 22.1. 2012 

 

Graf č. 7: Počet vozidel v jednotlivých počítaných časech na křižovatce ul. Novinářská, Novoveská, 

Hornopolní dne 23.1. 2012 
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Graf č. 8: Počet vozidel v jednotlivých počítaných časech na křižovatce ul. Novinářská, Novoveská, 

Hornopolní dne 26.1. 2012 

 

Graf č. 9: Počet vozidel v jednotlivých počítaných časech na křižovatce ul. Novinářská, Novoveská, 

Hornopolní dne 29.1. 2012 

 

 

5.2 Popisy jednotlivých kategorií vozidel 

 Při průzkumy byly monitorovány následující kategorie vozidel: osobní automobily, 

motocykly, lehká vozidla, těžká vozidla a autobusy. 

5.2.1 Osobní automobily (OA)  

 Zaznamenávaly se osobní automobily, trojkolky, čtyřkolky, lehké dodávky (pick-

up), mikrobusy, sanitky, osobní vozidla se zavazadlovým prostorem (kombi), motocykly s 

postranním vozíkem a osobní automobily s přívěsem. 
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 Do kategorie osobních automobilů patří také dodávky, které jsou určené především 

pro převoz osob, tzn. takové, které mají prosklený celý bok vozidla (většinou 3 okna za 

sebou). 

5.2.2 Motocykly (M) 

 Zaznamenávaly se jednostopá motorová vozidla: motocykly, skútry a mopedy. Při 

sčítání nebyly zjištěny žádná vozidla tohoto typu, proto se s nimi dále nepočítalo. 

5.2.3 Autobusy (A) 

 Zaznamenávaly se autobusy. 

5.2.4 Těžká vozidla (TV) 

  Zaznamenávaly se nákladní automobily o nosnosti nad 10 tun. Mají dvě zadní 

nápravy, např.: TATRA a různá speciální provedení těchto automobilů jako sklápěče, 

tahače, jeřáby, autobagry, cisterny, mrazicí a stěhovací vozy. Dále se sem započítávaly 

kamiony. 

5.2.5 Lehká vozidla (LV) 

 Zaznamenávaly se nákladní automobily o nosnosti (užitkové hmotnosti) do 3,5 tuny 

včetně -  všechny dodávky určené především pro převoz nákladu – tzn. mají 1/3 až 2/3 

boku vozidla bez oken. A dále nákladní automobily o nosnosti nad 3,5 t do 10 t včetně. 

 

5.3 Výpočtový software MEFA 

 Tento uživatelsky jednoduchý program umožňuje výpočet univerzálních emisních 

faktorů pro všechny základní kategorie vozidel poháněných jak kapalnými, tak 

alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž rychlost jízdy, 

podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel a umožňuje výpočet emisních 

faktorů pro široké spektrum znečišťujících látek (NOx, NO2, SO2, CO, PM10, CxHy, metan, 

propan, 1,3-butadien, styren, benzen, toluen, formaldehyd, acetaldehyd, 

benzo(a)pyren). Viz. obrázek č. 10. 

 Program MEFA počítá emisní faktory pro celkem 28 kategorií silničních vozidel, 

které se liší předpisem EURO, který musí splňovat (vozidla konvenční, EURO 1, EURO 2  
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a EURO 3), používaným palivem (benzín, diesel, LPG, CNG) a druhem dopravy (osobní, 

lehká nákladní, těžká nákladní a autobusy).  

 Lze jej volně stáhnout ze stránek Ministerstva životního prostředí - 

http://www.mzp.cz/cz/vypocet_emisnich_faktoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 10: Otevřené okno programu MEFA verze 02 

Zdroj: Foto autora 

 

5.3.1 Vstupní data programu 

 Výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla vyžaduje zadání následujících 

vstupních dat: 
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a) Výpočtový rok – 1995 až 2010 

 determinuje emisní úroveň vozidla (v daném výpočtovém roce lze zvolit pouze ty 

emisní úrovně, které již vstoupily v EU v platnost; viz tabulka v bodu Emisní 

úroveň) 

 reflektuje snižování obsahu síry v motorové naftě v rámci současných i 

připravovaných změn normativních kvalitativních parametrů motorových paliv v EU 

 reflektuje proces stárnutí katalytických konvertorů motorových vozidel, naopak 

nereflektuje proces stárnutí osobních automobilů konvenčních, bez katalyzátorů 

výfukových plynů (množství produkovaných emisí těchto vozidel rozhodující měrou 

závisí na technickém stavu pohonné jednotky a výfukového systému. Zhoršování 

technického stavu těchto vozidel lze jen velmi obtížně korelovat s jejich stářím, 

mnohem více odpovídá pečlivosti prováděné údržby) 

 v programu byl použit rok 2010 

 

b) Kategorie vozidla – osobní automobil (OA), lehký nákladní automobil (LDV), těžký 

nákladní automobil (HDV), autobus (BUS) 

 nejsou zahrnuty kategorie jednostopých a třístopých vozidel a speciálních vozidel 

(stavební stroje, zemědělská technika), které jsou z hlediska dopravní četnosti 

prakticky nevýznamné 

 v případě HDV (celková hmotnost >3,5 t) jsou jako standard uvažována vozidla 

s průměrnou vytížeností 50 % 

 do kategorie BUS jsou zahrnuty jak autobusy MHD, tak i dálkové autobusy 

 

c) Palivo – benzin, motorová nafta, stlačený zemní plyn (CNG), zkapalněné uhlovodíkové 

plyny (LPG) 

 kategorie benzin zahrnuje všechny druhy automobilových benzinů oktanových 

hodnot 91 až 98, včetně olovnatých 

 kategorie motorová nafta zahrnuje i směsnou bionaftu (obsahující 30 % hm. 

methylesterů řepkového oleje), jejíž emisní parametry jsou prakticky srovnatelné 

s běžnou motorovou naftou čistě ropného původu  
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 pohon plynnými palivy – LPG a CNG je uvažován pouze v případě kategorií vozidel 

OA a BUS 

 

d) Emisní úroveň – konvenční, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 

 kategorie konvenční se týká vozidel splňujících emisní limity platné ještě před 

emisními úrovněmi EURO. U těchto vozidel nebyla ještě realizována žádná 

technická opatření na pohonné jednotce či výfukovém systému za účelem snížení 

emisí škodlivin (např. katalytické konvertory výfukových plynů, recirkulace spalin, 

apod.) 

 časový harmonogram vstupu emisních limitů EURO v platnost v EU je uveden 

v následující tabulce 

Tab. č. 20: Časový harmonogram předpisů EURO 

Předpis EURO 

Platnost od r. 

Osobní automobily LDV HDV + BUS 

EURO 1 1993 1994 1992 

EURO 2 1996 1998 1996 

EURO 3 2000 2002 2000 

EURO 4 2005 2006 2005 

Zdroj: Autor 

 jako standard pro výpočet emisních parametrů kat. BUS s plynovým pohonem byly 

vzaty emisní parametry autobusů vybavených motory LIAZ M1.2C-ML636NGE 

(pohon CNG) a LIAZ M1.2C-ML636PBEM (pohon LPG). Tyto motory splňují v 

případě pohonu LPG emisní limit EURO 2 a v případě CNG emisní limit EURO 3 

 v programu byla použita konvenční úroveň, pouze v případě osobního automobilu 

jezdícího na LPG byla použita EURO úroveň 2, v případě autobusů na LPG EURO 2 

a autobusů na CNG EURO 3 
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e) Rychlost jízdy – hodnoty 5, 10, 20, ... 120, 130 km/h 

 rychlost jízdy vozidel v kategorii HDV a BUS je omezena pouze do 100 km/h 

 rychlostí vozidel nepřevyšující 20 km/h lze v řadě případů simulovat podmínky jízdy 

s velmi nízkou plynulostí, kdy může docházet ke snížení účinnosti katalytických 

konvertorů výfukových plynů v důsledku jejich chladnutí pod tzv. „light-off“ teplotu 

 v programu byla použita rychlost 5 km/h z důvodu toho, že se počítalo na 

křižovatkách, a tam se hlavně zastavuje a rozjíždí, tudíž rychlost bývá nejmenší 

 

f) Podélný sklon vozovky – hodnoty -10, -9, -8, ..., 0, ... +8, +9, +10 % 

 v programu bylo použito 0% podélné sklonění vozovky 

 

5.3.2 Emisní faktory 

 Emisní faktory se vypočítaly pomocí softwaru MEFA v. 02 pro všechny čtyři 

kategorie vozů. V případě osobních automobilů a autobusů bylo třeba zjistit poměr 

pohonných hmot ve vozovém parku ČR. Tuto evidenci vede Ministerstvo vnitra v 

Centrálním registru vozidel. Byl zjištěn tento procentuální poměr: 

Osobní vozidla jsou ve vozovém parku ČR zastoupena v poměru: 

 benzín 69,27 % 

 diesel 27,88 % 

 LPG 2,84 % 

 CNG 0,01 % 

 

Autobusy jsou zastoupeny v těchto poměrech: 

 diesel 97,01 % 

 LPG 1,12 % 

 CNG 1,87 % 

 

Příklad výpočtu poměru zastoupení paliva 

Počet všech registrovaných osobních automobilů na benzín / počet všech registrovaných 

osobních automobilů x 100 = procentuální zastoupení OA jezdících na benzín 
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Tab. č. 21: Emisní faktory pro osobní automobily 

  Benzín Diesel LPG CNG 

CO 1,28 0,9402 14,9537 1,8094 

NOx 2,9876 3,2516 1,7939 0,364 

NO2 0,0149 0,9769 0,009 0,0073 

SO2 0,0131 0,0061 0 0 

CxHy 16,8308 0,3947 28,1976 0,8486 

PM 0,0012 1,1479 0,0012 0,0007 

PM10 0,0011 1,102 0,0011 0,0007 

CH4 0,48 0,0118 0,5592 0,7809 

Propan 0,914 0,0002 9,343 0,0042 

1,3 - butadien 0,1003 0,0004 0,1128 0,0019 

Styren 0,187 0,0016 0,3132 0,0155 

Benzen 0,9555 0,0073 0,042 0,0013 

Toluen 2,5219 0,0016 0,1976 0,0059 

Formaldehyd 0,4208 0,059 0,5615 0,0042 

Acetaldehyd 0,1169 0,0275 0,4205 0,0009 

Benzo(a)pyren 0,0927 0,0532 0,0365 0,0205 

 

Tab. č. 22: Emisní faktory pro lehké vozidla   Tab. č. 23: Emisní faktory pro těžká vozidla 

 

 

 

 

 

  Diesel 

CO 14,4514 

NOx 12,0564 

NO2 3,6224 

SO2 0,0108 

CxHy 2,9972 

PM 2,3072 

PM10 2,2149 

CH4 0,0896 

Propan 0,0018 

1,3 - butadien 0,003 

Styren 0,012 

Benzen 0,0388 

Toluen 0,012 

Formaldehyd 0,448 

Acetaldehyd 0,2091 

Benzo(a)pyren 0,071 

  Diesel 

CO 158,8933 

NOx 162,7708 

NO2 48,8421 

SO2 0,0517 

CxHy 46,0041 

PM 19,6185 

PM10 18,4413 

CH4 1,3642 

Propan 0,046 

1,3 - butadien 0,0879 

Styren 0,1838 

Benzen 0,5917 

Toluen 0,1838 

Formaldehyd 6,9007 

Acetaldehyd 3,1844 

Benzo(a)pyren 0,1585 
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Tab. č. 24: Emisní faktory pro autobusy 

  Diesel LPG CNG 

CO 111,7811 1,8005 0,1419 

NOx 84,5546 6,9181 9,2114 

NO2 25,372 0,1384 0,1842 

SO2 0,0605 0 0 

CxHy 32,4805 44,3327 25,2269 

PM 24,0884 0,0349 0,025 

PM10 22,6431 0,0342 0,0245 

CH4 0,9631 1,6692 23,5794 

Propan 0,0325 11,9724 0,1261 

1,3 - butadien 0,062 0,1775 0,0503 

Styren 0,1298 0 0 

Benzen 0,4178 0,0308 0,0052 

Toluen 0,1298 0,0268 0,0074 

Formaldehyd 4,8721 3,4854 0,1264 

Acetaldehyd 2,2483 1,7737 0,0281 

Benzo(a)pyren 0,1585 0,0873 0,0586 

 

5.4 Výpočet emisí na křižovatkách [g/km/hod] 

 Po vyjádření emisních faktorů se spočetly emise pro jednotlivé vyhodnocované 

křižovatky, kde se zohlednila kategorie vozidla, den a hodina výpočtu a nakonec 

znečišťující látka. V tabulkách č. 25 až č. 36 jsou vyjádřeny celkové emise jednotlivých 

kategorií na příslušných křižovatkách. 

 Příklad výpočtu oxidu uhelnatého u osobního vozidla na křižovatce ul. Opavská a 

17. listopadu, 9.1. 2012 v čase od 8h do 9h: 

Emise CO [g/km/hod] = počet vozidel x poměr paliva - benzín / 100  x emisní faktor CO - 

benzín + počet vozidel x poměr paliva - diesel / 100 x emisní faktor CO - diesel + počet 

vozidel x poměr paliva - LPG / 100 x emisní faktor CO - LPG +  počet vozidel x poměr 

paliva - CNG / 100 x emisní faktor CO - CNG 

 

 

 

 



Veronika Žarloková: Výpočet emisí jako produktu silniční dopravy ve městě Ostrava 

 
 

 
2012                                                                                                                                       40 

 

5.4.1 Křižovatka ul. Opavská a 17. listopadu 

 

Tab. č. 25: Celkové emise OA na příslušné křižovatce za jednotlivé hodiny [g/km/hod] 

Znečišťující 

látka 8 - 9 hod. 14 - 15 hod. 18 - 19 hod. 

CO 1734,125118 1979,609255 1512,245226 

NOx 3335,852627 3808,078589 2909,033008 

NO2 311,839338 355,9835637 271,9397493 

SO2 11,87401984 13,55491557 10,3547487 

CxHy 13851,25845 15812,05365 12079,00124 

PM 353,6821635 403,7496929 308,4288195 

PM10 339,4984756 387,5581509 296,0599229 

CH4 387,5977236 442,4663668 338,0049114 

Propan 990,1407837 1130,305904 863,453079 

1,3 - butadien 80,21509801 91,57041134 69,95164173 

Styren 153,0373701 174,7014624 133,4563636 

Benzen 732,9179913 836,6704474 639,1417329 

Toluen 1931,714158 2205,169157 1684,552909 

Formaldehyd 356,9112004 407,4358349 311,2447038 

Acetaldehyd 110,843308 126,5343752 96,66099728 

Benzo(a)pyren 88,288652 100,7451971 76,96036123 
 

Tab. č. 26: Celkové emise LV na příslušné křižovatce za jednotlivé hodiny [g/km/hod] 

Znečišťující 

látka 8 - 9 hod. 14 - 15 hod. 18 - 19 hod. 

CO 1026,0494 1271,7232 375,7364 

NOx 856,0044 1060,9632 313,4664 

NO2 257,1904 318,7712 94,1824 

SO2 0,7668 0,9504 0,2808 

CxHy 212,8012 263,7536 77,9272 

PM 163,8112 203,0336 59,9872 

PM10 157,2579 194,9112 57,5874 

CH4 6,3616 7,8848 2,3296 

Propan 0,1278 0,1584 0,0468 

1,3 - butadien 0,213 0,264 0,078 

Styren 0,852 1,056 0,312 

Benzen 2,7548 3,4144 1,0088 

Toluen 0,852 1,056 0,312 

Formaldehyd 31,808 39,424 11,648 
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Znečišťující 

látka 8 - 9 hod. 14 - 15 hod. 18 - 19 hod. 

 

Acetaldehyd 14,8461 18,4008 5,4366 

Benzo(a)pyren 5,041 6,248 1,846 

 

Tab. č. 27: Celkové emise HV na příslušné křižovatce za jednotlivé hodiny [g/km/hod] 

Znečišťující 

látka 8 - 9 hod. 14 - 15 hod. 18 - 19 hod. 

CO 476,6799 635,5732 0 

NOx 488,3124 651,0832 0 

NO2 146,5263 195,3684 0 

SO2 0,1551 0,2068 0 

CxHy 138,0123 184,0164 0 

PM 58,8555 78,474 0 

PM10 55,3239 73,7652 0 

CH4 4,0926 5,4568 0 

Propan 0,138 0,184 0 

1,3 - butadien 0,2637 0,3516 0 

Styren 0,5514 0,7352 0 

Benzen 1,7751 2,3668 0 

Toluen 0,5514 0,7352 0 

Formaldehyd 20,7021 27,6028 0 

Acetaldehyd 9,5532 12,7376 0 

Benzo(a)pyren 0,4755 0,634 0 
 

Tab. č. 28: Celkové emise A na příslušné křižovatce za jednotlivé hodiny [g/km/hod] 

Znečišťující 

látka 8 - 9 hod. 14 - 15 hod. 18 - 19 hod. 

CO 8568,6262 12039,46213 2386,199701 

NOx 6499,926432 9132,808025 1810,106095 

NO2 1944,887008 2732,689341 541,6141035 

SO2 4,636678352 6,514826545 1,291226883 

CxHy 2565,707814 3604,981865 714,5009102 

PM 1846,186153 2594,008393 514,1277895 

PM10 1735,417999 2438,372126 483,2809618 

CH4 110,1266457 154,7349072 30,66817981 

Propan 13,24960013 18,61652676 3,689762061 

1,3 - butadien 4,982706746 7,001018339 1,38758922 
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Znečišťující 

látka 8 - 9 hod. 14 - 15 hod. 18 - 19 hod. 

Styren 9,947782646 13,97726422 2,770268585 

Benzen 32,05478662 45,03900398 8,926649438 

Toluen 9,982383343 14,02588039 2,779904222 

Formaldehyd 376,659021 529,2297637 104,8923856 

Acetaldehyd 173,9159907 244,3629742 48,4323012 

Benzo(a)pyren 12,31101141 17,2977502 3,428382923 
 

5.4.2 Křižovatka ul. Českobratrská a Sokolská třída 
 

Tab. č. 29: Celkové emise OA na příslušné křižovatce za jednotlivé hodiny [g/km/hod] 

Znečišťující 

látka 8 - 9 hod. 14 - 15 hod. 18 - 19 hod. 

CO 1902,502058 1902,502058 1372,193379 

NOx 3659,751204 3659,751204 2639,622043 

NO2 342,1177492 342,1177492 246,7549026 

SO2 13,02694191 13,02694191 9,395776134 

CxHy 15196,16285 15196,16285 10960,34244 

PM 388,0233536 388,0233536 279,864652 

PM10 372,4624837 372,4624837 268,641262 

CH4 425,2319853 425,2319853 306,701647 

Propan 1086,27968 1086,27968 783,4870811 

1,3 - butadien 88,0036783 88,0036783 63,47328989 

Styren 167,8967155 167,8967155 121,0967212 

Benzen 804,0815349 804,0815349 579,9496265 

Toluen 2119,276241 2119,276241 1528,543327 

Formaldehyd 391,5659177 391,5659177 282,419752 

Acetaldehyd 121,6057708 121,6057708 87,70904228 

Benzo(a)pyren 96,82109961 96,82109961 69,83291883 

 

Tab. č. 30: Celkové emise LV na příslušné křižovatce za jednotlivé hodiny [g/km/hod] 

Znečišťující 

látka 8 - 9 hod. 14 - 15 hod. 18 - 19 hod. 

CO 1416,2372 1401,7858 361,285 

NOx 1181,5272 1169,4708 301,41 

NO2 354,9952 351,3728 90,56 

SO2 1,0584 1,0476 0,27 

CxHy 293,7256 290,7284 74,93 
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Znečišťující 

látka 8 - 9 hod. 14 - 15 hod. 18 - 19 hod. 

PM 226,1056 223,7984 57,68 

PM10 217,0602 214,8453 55,3725 

CH4 8,7808 8,6912 2,24 

Propan 0,1764 0,1746 0,045 

1,3 - butadien 0,294 0,291 0,075 

Styren 1,176 1,164 0,3 

Benzen 3,8024 3,7636 0,97 

Toluen 1,176 1,164 0,3 

Formaldehyd 43,904 43,456 11,2 

Acetaldehyd 20,4918 20,2827 5,2275 

Benzo(a)pyren 6,958 6,887 1,775 
 

Tab. č. 31: Celkové emise TV na příslušné křižovatce za jednotlivé hodiny [g/km/hod] 

Znečišťující 

látka 8 - 9 hod. 14 - 15 hod. 18 - 19 hod. 

CO 476,6799 317,7866 0 

NOx 488,3124 325,5416 0 

NO2 146,5263 97,6842 0 

SO2 0,1551 0,1034 0 

CxHy 138,0123 92,0082 0 

PM 58,8555 39,237 0 

PM10 55,3239 36,8826 0 

CH4 4,0926 2,7284 0 

Propan 0,138 0,092 0 

1,3 - butadien 0,2637 0,1758 0 

Styren 0,5514 0,3676 0 

Benzen 1,7751 1,1834 0 

Toluen 0,5514 0,3676 0 

Formaldehyd 20,7021 13,8014 0 

Acetaldehyd 9,5532 6,3688 0 

Benzo(a)pyren 0,4755 0,317 0 
 

Tab. č. 32: Celkové emise A na příslušné křižovatce za jednotlivé hodiny [g/km/hod] 

Znečišťující 

látka 8 - 9 hod. 14 - 15 hod. 18 - 19 hod. 

CO 2603,126947 2711,59057 867,7089823 

NOx 1974,661195 2056,938744 658,2203982 

NO2 590,8517493 615,4705722 196,9505831 
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Znečišťující 

látka 8 - 9 hod. 14 - 15 hod. 18 - 19 hod. 

SO2 1,408611145 1,467303276 0,469537048 

CxHy 779,4555384 811,9328525 259,8185128 

PM 560,8666795 584,2361245 186,9555598 

PM10 527,2155947 549,1829112 175,7385316 

CH4 33,45619616 34,85020433 11,15206539 

Propan 4,025194975 4,192911433 1,341731658 

1,3 - butadien 1,513733695 1,576805932 0,504577898 

Styren 3,022111184 3,148032483 1,007370395 

Benzen 9,738163024 10,14391982 3,246054341 

Toluen 3,032622788 3,158982071 1,010874263 

Formaldehyd 114,428057 119,1958927 38,14268567 

Acetaldehyd 52,83523767 55,03670591 17,61174589 

Benzo(a)pyren 3,740054098 3,895889685 1,246684699 
 

5.4.3 Křižovatka ul. Novinářská, Novoveská, Hornopolní 
 

Tab. č. 33: Celkové emise OA na příslušné křižovatce za jednotlivé hodiny [g/km/hod] 

Znečišťující 

látka 8 - 9 hod. 14 - 15 hod. 18 - 19 hod. 

CO 1353,309983 1409,960169 1254,17216 

NOx 2603,296969 2712,272191 2412,59033 

NO2 243,359193 253,546322 225,531717 

SO2 9,266476462 9,654375477 8,58765319 

CxHy 10809,51204 11262,00324 10017,6524 

PM 276,0133036 287,5673489 255,793724 

PM10 264,9443639 276,0350582 245,535649 

CH4 302,4809821 315,1429767 280,322492 

Propan 772,7051488 805,0509457 716,100004 

1,3 - butadien 62,59980425 65,22026117 58,0140046 

Styren 119,4302525 124,4296585 110,681292 

Benzen 571,9686684 595,9115428 530,068638 

Toluen 1507,508327 1570,613327 1397,07458 

Formaldehyd 278,5332417 290,1927727 258,129062 

Acetaldehyd 86,50203711 90,12305262 80,16526 

Benzo(a)pyren 68,87191536 71,75492577 63,8266471 
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Tab. č. 34: Celkové emise LV na příslušné křižovatce za jednotlivé hodiny [g/km/hod] 

Znečišťující 

látka 8 - 9 hod. 14 - 15 hod. 18 - 19 hod. 

CO 982,6952 708,1186 289,028 

NOx 819,8352 590,7636 241,128 

NO2 246,3232 177,4976 72,448 

SO2 0,7344 0,5292 0,216 

CxHy 203,8096 146,8628 59,944 

PM 156,8896 113,0528 46,144 

PM10 150,6132 108,5301 44,298 

CH4 6,0928 4,3904 1,792 

Propan 0,1224 0,0882 0,036 

1,3 - butadien 0,204 0,147 0,06 

Styren 0,816 0,588 0,24 

Benzen 2,6384 1,9012 0,776 

Toluen 0,816 0,588 0,24 

Formaldehyd 30,464 21,952 8,96 

Acetaldehyd 14,2188 10,2459 4,182 

Benzo(a)pyren 4,828 3,479 1,42 
 

Tab. č. 35: Celkové emise TV na příslušné křižovatce za jednotlivé hodiny [g/km/hod] 

Znečišťující 

látka 8 - 9 hod. 14 - 15 hod. 18 - 19 hod. 

CO 1112,2531 794,4665 158,8933 

NOx 1139,3956 813,854 162,7708 

NO2 341,8947 244,2105 48,8421 

SO2 0,3619 0,2585 0,0517 

CxHy 322,0287 230,0205 46,0041 

PM 137,3295 98,0925 19,6185 

PM10 129,0891 92,2065 18,4413 

CH4 9,5494 6,821 1,3642 

Propan 0,322 0,23 0,046 

1,3 - butadien 0,6153 0,4395 0,0879 

Styren 1,2866 0,919 0,1838 

Benzen 4,1419 2,9585 0,5917 

Toluen 1,2866 0,919 0,1838 

Formaldehyd 48,3049 34,5035 6,9007 

Acetaldehyd 22,2908 15,922 3,1844 

Benzo(a)pyren 1,1095 0,7925 0,1585 
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Tab. č. 36: Celkové emise A na příslušné křižovatce za jednotlivé hodiny [g/km/hod] 

Znečišťující 

látka 8 - 9 hod. 14 - 15 hod. 18 - 19 hod. 

CO 5314,717516 6073,962876 2494,66332 

NOx 4031,599939 4607,542787 1892,38364 

NO2 1206,322321 1378,654082 566,232926 

SO2 2,875914421 3,286759338 1,34991901 

CxHy 1591,388391 1818,72959 746,978224 

PM 1145,102804 1308,688919 537,497234 

PM10 1076,398506 1230,169721 505,248278 

CH4 68,30640049 78,06445771 32,062188 

Propan 8,218106408 9,392121609 3,85747852 

1,3 - butadien 3,090539627 3,532045288 1,45066146 

Styren 6,170143667 7,051592762 2,89618988 

Benzen 19,88208284 22,72238039 9,33240623 

Toluen 6,191604859 7,076119838 2,90626351 

Formaldehyd 233,6239497 266,9987997 109,660221 

Acetaldehyd 107,8719436 123,2822212 50,6337694 

Benzo(a)pyren 7,635943783 8,726792895 3,58421851 

 

5.5 Stanovení intenzity dopravy na městské komunikaci 

 

 Dle technických podmínek TP č. 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních 

komunikacích byly určeny denní, týdenní a roční intenzity dopravy. Intenzity byly 

stanoveny pro motorová vozidla na městských komunikacích dle tabulky č. 37. 

Tab. č. 37: Skupiny pozemních komunikací 

 

 

 

 

 

  Zdroj: TP 189 
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5.5.1 Denní variace intenzity dopravy 

 

 Jde o průběh intenzity dopravy během 24 hodin, ve kterém se zachycují změny 

hodinových intenzit během celého dne. Denní intenzity dopravy byly stanoveny, dle 

tabulky č. 1 uvedené v příloze, zvlášť pro osobní vozidla a nákladní vozidla. Do 

nákladních vozidel se zahrnují lehké a těžké vozidla a autobusy. 

 Vycházelo se z hodnot dopravy na sčítaných úsecích, u kterých se zjistilo 1%, a 

dále se z něho zjišťoval průměr, odchylka, rozptyl a variační rozpětí. A v závislosti na 

průměru se dopočetly jednotlivé dny pomocí TP č. 189, uvedené v příloze č. 10 a č. 11, 

 

 

 

Obr. č. 11: Denní variace intenzit dopravy podle TP č. 189 pro OA 

Zdroj: TP 189 

 

5.5.2 Týdenní variace intenzity dopravy 

  

 Jde o průběh intenzity dopravy během týdne, vyjadřuje změnu denních intenzit. 

Byly podle přílohy č. 13 stanoveny zvlášť pro osobní a nákladní vozidla. Jednotlivé 

týdenní variace jsou zapracovány do přehledných grafů. 
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Graf č. 10 : Týdenní variace dopravy pro OA, křižovatka ul. Opavská a 17. listopadu 

 

 

Graf č. 11 : Týdenní variace dopravy pro LV, křižovatka ul. Opavská a 17. listopadu 
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Graf č.  12: Týdenní variace dopravy pro TV, křižovatka ul. Opavská a 17. listopadu 

 

 

Graf č. 13: Týdenní variace dopravy pro A, křižovatka ul. Opavská a 17. listopadu 
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Graf č. 14: Týdenní variace dopravy pro OA, křižovatka ul. Českobratrská a Sokolská třída 

 

 

Graf č.  15: Týdenní variace dopravy pro LV, křižovatka ul. Českobratrská a Sokolská třída 
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Graf č. 16: Týdenní variace dopravy pro TV, křižovatka ul. Českobratrská a Sokolská třída 

 

 

Graf č.  17: Týdenní variace dopravy pro A, křižovatka ul. Českobratrská a Sokolská třída 
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Graf č. 18: Týdenní variace dopravy pro OA, křižovatka ul. Novinářská, Novoveská, Hornopolní 

 

Graf č.  19: Týdenní variace dopravy pro LV, křižovatka ul. Novinářská, Novoveská, Hornopolní 
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Graf č. 20: Týdenní variace dopravy pro TV, křižovatka ul. Novinářská, Novoveská, Hornopolní 

 

 

Graf č.  21: Týdenní variace dopravy pro A, křižovatka ul. Novinářská, Novoveská, Hornopolní 
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5.5.3 Roční variace intenzity dopravy  

  

 Jde o průběh intenzity dopravy během roku, vyjadřuje změnu měsíčního průměru 

denních intenzit. Byly vypočteny pro osobní a nákladní vozidla dle přílohy č. 14. 

 

5.6 Výpočet denních, týdenních a ročních emisí 

 

 Výpočet těchto emisí se vztahuje na denní, týdenní a roční intenzitu dopravy na 

sledovaných třech úsecích městských komunikací. Emise se vypočetly pro každou 

znečišťující látku zvlášť a pro každou křižovatku. Denní, týdenní a roční emise z 

jednotlivých kategorií vozidel najdeme v příloze č. 15 až č.  

Tab. č. 38: Celkové emise křižovatky ul. Opavská a 17. listopadu  

Znečišťující 

látka 

Denní emise 

g/km/den 

Týdenní emise 

g/km/týden 

Roční emise 

g/km/rok 

CO 85677,75518 599744,2863 7078378,367 

NOx 77001,38853 539009,7197 6058111,152 

NO2 19391,99743 135743,982 1505747,086 

SO2 105,441622 738,0913543 8087,926165 

CxHy 96055,01831 672385,1282 8018852,451 

PM 17724,06035 124068,4224 1344078,39 

PM10 16719,70937 117037,9656 1265500,598 

CH4 2991,322272 20939,2559 249783,1681 

Propan 5381,833639 37672,83547 452048,807 

1,3 - butadien 469,3296069 3285,307248 39373,2496 

Styren 902,0667071 6314,46695 75571,85386 

Benzen 4184,657537 29292,60276 350590,7508 

Toluen 10381,3323 72669,3261 871830,1636 

Formaldehyd 5173,04696 36211,32872 427096,4307 

Acetaldehyd 2102,047836 14714,33486 173104,4482 

Benzo(a)pyren 602,4173866 4216,921706 43894,88857 
 

Tab. č. 39: Celkové emise křižovatky ul. Českobratrská a Sokolská třída 

Znečišťující 

látka 

Denní emise 

g/km/den 

Týdenní emise 

g/km/týden 

Roční emise 

g/km/rok 

CO 33549,65288 234847,5701 2818170,842 

NOx 36764,71894 257353,0326 3088236,391 

NO2 7496,136058 52472,95241 629675,4289 
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Znečišťující 

látka 

Denní emise 

g/km/den 

Týdenní emise 

g/km/týden 

Roční emise 

g/km/rok 

SO2 75,87778401 531,144488 6373,733856 

CxHy 77457,80909 542204,6636 6506455,963 

PM 6515,09542 45605,66794 547268,0153 

PM10 6190,0552 43330,3864 519964,6368 

CH4 2235,854457 15650,9812 187811,7744 

Propan 5094,752102 35663,26471 427959,1765 

1,3 - butadien 421,6549038 2951,584327 35419,01192 

Styren 809,34465 5665,41255 67984,9506 

Benzen 3836,12298 26852,86086 322234,3303 

Toluen 9919,097288 69433,68101 833204,1722 

Formaldehyd 2790,766758 19535,3673 234424,4077 

Acetaldehyd 1013,69449 7095,861428 85150,33714 

Benzo(a)pyren 519,4780335 3636,346235 43636,15482 
  

Tab. č. 40: Celkové emise křižovatky ul. Novinářská, Novoveská, Hornopolní 

Znečišťující látka 

Denní emise 

g/km/den 

Týdenní emise 

g/km/týden 

Roční emise 

g/km/rok 

CO 58626,59 410386,2 4924634 

NOx 54075,27 378526,9 4542323 

NO2 13306,78 93147,44 1117769 

SO2 78,09264 546,6485 6559,782 

CxHy 73024,7 511172,9 6134074 

PM 12008,39 84058,71 1008704 

PM10 11333,78 79336,45 952037,4 

CH4 2241,257 15688,8 188265,6 

Propan 4225,315 29577,2 354926,4 

1,3 - butadien 364,6137 2552,296 30627,55 

Styren 700,3664 4902,565 58830,78 

Benzen 3263,461 22844,23 274130,7 

Toluen 8167,52 57172,64 686071,7 

Formaldehyd 3687,648 25813,53 309762,4 

Acetaldehyd 1476,968 10338,77 124065,3 

Benzo(a)pyren 460,8397 3225,878 38710,54 
 

Shrnutí: Největších denních, týdenních a ročních emisí dosahuje první křižovatka ul. 

Opavská a 17. listopadu. Pokud se jedná o jednotlivé kategorie vozidel, pak osobní 

automobily produkují největších hodnot těchto emisí, a to na všech třech křižovatkách. 



Veronika Žarloková: Výpočet emisí jako produktu silniční dopravy ve městě Ostrava 

 
 

 
2012                                                                                                                                       56 

 

6 VÝPOČTY PRO MODELOVÉ SITUACE 

 Pro tyto výpočty jsem si zvolila dvě modelové situace, kterým  jsem dala název 

Nejpříznivější modelová situace a Nejméně příznivá modelová situace. Zaměřila jsem se 

na osobní automobily a autobusy, které tvoří velkou část dopravy ve městě, ale i z důvodu 

možnosti jiného, alternativního způsobu pohonu motoru. V případě lehkých a těžkých 

vozidel se jedná jen o dieselový pohon. U obou situací se vycházelo z konkrétních třech 

křižovatek.  

6.1 Nejpříznivější modelová situace 

 Emise u tohoto scénáře byly u osobních automobilů i autobusů počítány se 100% 

poměrem všech vozidel na CNG. Byly vypočteny denní, týdenní a roční emise všech 

znečišťujících látek, které jsou uvedeny výše. 

6.2 Nejméně příznivá modelová situace 

 U tohoto scénáře byly emise vyjádřeny u osobních automobilů s poměrem 50% 

diesel a 50% benzín. U autobusů se počítalo se 100% poměrem vozového parku na 

dieselový pohon. Byly taktéž vypočteny denní, týdenní a roční emise. 

6.3 Srovnání modelových situací s reálnými daty 

 Porovnaly se denní emise osobních vozidel a autobusů mezi nejpříznivější, nejméně 

příznivou modelovou situací a reálnou, vypočítanou situací, která vycházela ze ručního 

sčítání vozidel. 

6.3.1 Osobní automobily 

 

Tab. č. 41: Denní emise křižovatky ul. Opavská a 17. listopadu 

Znečišťující 

látka 

Nejpříznivější 

situace 

Nejméně příznivá 

situace 

Reálná 

situace 

CO 10626,2848 6519,420113 9241,568773 

NOx 2137,707343 18320,85667 17777,55892 

NO2 42,8716033 2912,332613 1661,866642 

SO2 0 56,37909475 63,2795003 

CxHy 4983,677063 50581,15087 73816,67918 

PM 4,110975659 3374,230093 1884,857097 

PM10 4,110975659 3239,155178 1809,268822 
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Znečišťující 

látka 

Nejpříznivější 

situace 

Nejméně příznivá 

situace 

Reálná 

situace 

CH4 4586,086989 1444,127021 2065,601254 

Propan 24,66585395 2684,467105 5276,697771 

1,3 - butadien 11,1583625 295,6966063 427,4855009 

Styren 91,02874673 553,8071495 815,572859 

Benzen 7,634669081 2827,176689 3905,895803 

Toluen 34,64965198 7410,033625 10294,56817 

Formaldehyd 24,66585395 1408,890087 1902,06541 

Acetaldehyd 5,285540133 424,0177751 590,7105797 

Benzo(a)pyren 120,3928586 428,4223919 470,3168897 

 

Tab. č. 42: Denní emise křižovatky ul. Českobratrská a Sokolská třída 

Znečišťující 

látka 

Nejpříznivější 

situace 

Nejméně 

příznivá situace 

Reálná 

situace 

CO 10212,28591 6265,424224 8881,518272 

NOx 2054,4225 17607,07811 17084,94719 

NO2 41,20133036 2798,868456 1597,120501 

SO2 0 54,18257144 60,81413794 

CxHy 4789,513554 48610,51481 70940,7895 

PM 3,950812501 3242,77046 1811,423273 

PM10 3,950812501 3112,95805 1738,779908 

CH4 4407,413545 1387,863991 1985,125657 

Propan 23,704875 2579,880563 5071,118208 

1,3 - butadien 10,72363393 284,1762991 410,8307129 

Styren 87,4822768 532,230884 783,7982303 

Benzen 7,337223215 2717,030197 3753,722533 

Toluen 33,29970536 7121,339532 9893,492927 

Formaldehyd 23,704875 1353,999884 1827,961151 

Acetaldehyd 5,079616072 407,4980893 567,6965607 

Benzo(a)pyren 115,7023661 411,7311027 451,9933956 
 

Tab. č. 43: Denní emise křižovatky ul. Novinářská, Novoveská, Hornopolní 

Znečišťující 

látka 

Nejpříznivější 

situace 

Nejméně příznivá 

situace 

Reálná 

situace 

CO 8370,743153 5135,604053 7279,94779 

NOx 1683,956288 14432,06054 14004,0835 

NO2 33,77165083 2294,15913 1309,11782 

SO2 0 44,41203397 49,8477553 

CxHy 3925,838753 39844,76516 58148,3062 

PM 3,238377477 2658,013971 1484,77619 
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Znečišťující 

látka 

Nejpříznivější 

situace 

Nejméně příznivá 

situace 

Reálná 

situace 

PM10 3,238377477 2551,610139 1425,23233 

CH4 3612,641388 1137,595745 1627,15548 

Propan 19,43026486 2114,660492 4156,66271 

1,3 - butadien 8,789881723 232,9318657 336,74717 

Styren 71,70692985 436,2557087 642,45887 

Benzen 6,0141296 2227,078453 3076,828 

Toluen 27,29489588 5837,175402 8109,4369 

Formaldehyd 19,43026486 1109,838224 1498,33185 

Acetaldehyd 4,163628185 334,0155055 465,325994 

Benzo(a)pyren 94,83819754 337,4851956 370,487142 

 

6.3.2 Autobusy 

 

Tab. č. 44: Denní emise křižovatky ul. Opavská a 17. listopadu 

Znečišťující 

látka 

Nejpříznivější 

situace 

Nejméně 

příznivá situace 

Reálná  

situace 

CO 87,56778685 68981,1384 66933,89289 

NOx 5684,439125 52179,41642 50774,22792 

NO2 113,6715034 15657,29308 15192,5006 

SO2 0 37,33510292 36,21945046 

CxHy 15567,75054 20044,0134 20042,04735 

PM 15,42772848 14865,17179 14421,49807 

PM10 15,11917391 13973,26395 13556,23174 

CH4 14551,06324 594,3378119 860,2551838 

Propan 77,81746245 20,05604702 103,4993586 

1,3 - butadien 31,0405897 38,26076663 38,92245406 

Styren 0 80,10076627 77,70718463 

Benzen 3,208967524 257,8281983 250,396225 

Toluen 4,56660763 80,10076627 77,97746825 

Formaldehyd 78,00259519 3006,617437 2942,27499 

Acetaldehyd 17,34076681 1387,446478 1358,546168 

Benzo(a)pyren 36,16259556 97,81179856 96,1675652 
 

 

 

 

 



Veronika Žarloková: Výpočet emisí jako produktu silniční dopravy ve městě Ostrava 

 
 

 
2012                                                                                                                                       59 

 

Tab. č. 45: Denní emise křižovatky ul. Českobratrská a Sokolská třída 

Znečišťující 

látka 

Nejpříznivější 

situace 

Nejméně 

příznivá situace 

Reálná 

situace 

CO 18,77191341 14787,49211 14348,62392 

NOx 1218,573666 11185,70563 10884,47526 

NO2 24,3677692 3356,455159 3256,817558 

SO2 0 8,003528973 7,764366467 

CxHy 3337,259918 4296,83674 4296,415279 

PM 3,307243377 3186,648055 3091,537685 

PM10 3,24109851 2995,449701 2906,050473 

CH4 3119,312579 127,4082439 184,412972 

Propan 16,68173559 4,29941639 22,18716571 

1,3 - butadien 6,654173675 8,201963575 8,343809562 

Styren 0 17,17120761 16,65809533 

Benzen 0,687906622 55,27065132 53,67745861 

Toluen 0,97894404 17,17120761 16,71603605 

Formaldehyd 16,72142251 644,5288183 630,7357229 

Acetaldehyd 3,717341556 297,4270114 291,2316498 

Benzo(a)pyren 7,752178476 20,96792301 20,61544857 
 

Tab. č. 46: Denní emise křižovatky ul. Novinářská, Novoveská, Hornopolní 

Znečišťující 

látka 

Nejpříznivější 

situace 

Nejméně 

příznivá situace 

Reálná 

situace 

CO 56,86917493 44798,44207 43468,8988 

NOx 3691,647061 33886,89456 32974,3226 

NO2 73,82171967 10168,32069 9866,47037 

SO2 0 24,24654745 23,5220089 

CxHy 10110,16906 13017,18983 13015,913 

PM 10,01923448 9653,893117 9365,75796 

PM10 9,818849793 9074,661133 8803,82778 

CH4 9449,901503 385,9809892 558,67579 

Propan 50,53701873 13,02500483 67,2156205 

1,3 - butadien 20,15869978 24,84770152 25,2774214 

Styren 0 52,01986544 50,465401 

Benzen 2,084000772 167,4414467 162,614898 

Toluen 2,965693407 52,01986544 50,6409314 

Formaldehyd 50,65724955 1952,588493 1910,80256 

Acetaldehyd 11,26161956 901,0497955 882,281059 

Benzo(a)pyren 23,48508563 63,52194662 62,4541316 
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7 ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ 

 Hlavním cílem diplomové práce bylo kvantifikovat emise ze silniční dopravy. 

Pomocí programu MEFA se zjistily emisní faktory 16 znečišťujících látek zvlášť pro 

paliva benzín, diesel, CNG a LPG pro 4 kategorie vozidel - osobní automobily, lehká 

vozidla, těžká vozidla a autobusy. Pomocí těchto emisních faktorů se spočetly emise za tři 

hodiny, ve kterých probíhal samotný výzkum prostřednictvím sčítání dopravy. Z těchto 

hodnot se vyvodily celkové emise osobních automobilů, autobusů, těžkých a lehkých 

vozidel. Jednoznačně se odlišovaly data osobních automobilů, popř. autobusů. U nich byly 

hodinové emise v g/km/hod největší.  

 Dále se stanovovala denní, týdenní a roční intenzita dopravy pomocí TP 189. 

Týdenní intenzity byly zaznamenány do grafů, které se shodovaly s publikací TP 189, kdy 

intenzity dopravy byly největší v pondělí, středu a pátek. Naproti tomu v sobotu a neděli 

dosahovali nejmenších křivek. 

 Byly stanoveny také celkové emise křižovatek za den, týden a rok. Největších 

denních, týdenních a ročních emisí dosahovala první křižovatka ul. Opavská a 17. 

listopadu. Pokud se jednalo o jednotlivé kategorie vozidel, pak osobní automobily 

produkovaly největších hodnot emisí, a to na všech třech křižovatkách.  

 Jako vedlejší cíl práce bylo vytvoření modelových situací a jejich porovnání s 

reálnými, vypočtenými daty. Dvě modelové situace se zaměřily na osobní vozidla a 

autobusy, u kterých byla možnost poměrového zastoupení buď výhradně CNG, popř. u 

druhé modelové situace to byl benzín a diesel. V naprosté většině znečišťujících látek byla 

Nejpříznivější modelová situace opravdu ekologicky příznivá. Jedině v případě oxidu 

uhelnatého, kdy právě u použití paliva CNG u osobních vozidel, byly hodnoty největší. U 

kategorie vozidla autobusy byly velmi příznivé hodnoty oxidů dusíku u pohonu CNG, kdy 

u Nejméně příznivé situace a reálné situace byly až desetkrát větší. 

 Na závěr práce by bylo ještě vhodné uvést srovnání křižovatek s imisním 

monitoringem ČHMÚ, což se bohužel nepodařilo, ale byl to vhodný námět na další práci.  

 Je třeba uvést také to, že průzkum byl proveden pouze jeden měsíc, a to v lednu 

roku 2012. Pro lepší průkaznost dat by bylo vhodnější několika měsíční sčítání dopravy, a 

to i v letních měsících. 
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Příloha č. 6: Počet vozidel na křižovatce ul. Českobratrská a Sokolská třída dne 22.1. 2012 

Příloha č. 7: Počet vozidel na křižovatce ul. Novinářská, Novoveská, Hornopolní dne 23.1.  

2012 

Příloha č. 8: Počet vozidel na křižovatce ul. Novinářská, Novoveská, Hornopolní dne 26.1. 

2012 

Příloha č. 9: Počet vozidel na křižovatce ul. Novinářská, Novoveská, Hornopolní dne 29.1. 

2012 

Příloha č. 10: Denní variace intenzit dopravy v běžný pracovní den pro osobní vozidla dle 

TP č. 189 

Příloha č. 11: Denní variace intenzit dopravy v běžný pracovní den pro nákladní vozidla 

dle TP č. 189 

Příloha č. 13: Týdenní variace intenzit dopravy dle TP č. 189 

Příloha č. 14: Roční variace intenzit dopravy pro osobní a nákladní vozidla dle TP č. 189 

Příloha č. 15: Příklad výpočtu denních, týdenních a ročních intenzit dopravy v tabulce 

 


