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Anotace  
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Diplomová práce, vedoucí: Večerková, J. 
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Diplomová práce je zaměřena na znečištění ovzduší emisemi z dopravy, jejím hlavním 

cílem je rozbor výskytu nanočástic uvolňovaných do životního prostředí zejména v městské 

aglomeraci z dopravy. Shrnuje poznatky z oblasti dopravy a jejího vývoje, emisí z dopravy, 

nanočástic, emisí nanočástic z dopravy, vliv emisí nanočástic na zdraví člověka a životní 

prostředí. 

 

Abstract  

 

Buchar, D. Nanoparticle emissions from traffic. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012, 

92 s. 

Master thesis, head: Večerková, J. 

 

Key words: nanoparticles, transport, emissions, health risks, environmental risks 

 

The thesis is focused on air pollution emissions from transport, the main objective is 

the analysis of nanoparticles emitted into the environment particularly in the urban 

agglomeration of transport. It summarizes the knowledge of transport and its development, 

emissions from transport, nanoparticles, nanoparticle emissions from transport, influence of 

emissions of nanoparticles on human health and the environment. 
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1 Úvod 

Doprava byla vždy neoddělitelnou součástí života společnosti. Lidé v moderní 

společnosti stále cestují, ať už je to za prací, nakupováním či odpočinkem, nebo prostě proto, 

že se chtějí setkávat s jinými lidmi. Doprava tak naplňuje potřeby lidí a plní významnou 

ekonomickou a společenskou funkci. [1] 

Na straně druhé se také doprava stala závažným faktorem nepříznivě ovlivňujícím 

životní prostředí a zdraví člověka. Největší podíl v tomto ohledu náleží dopravě silniční, jejíž 

negativní vliv se projevuje především v produkci emisí znečišťující ovzduší. Hlavní příčinou 

emisí škodlivin z motorů vozidel do volného ovzduší jsou zejména výfukové plyny, vznikající 

při spalování pohonných hmot. Největším problémem zůstává i nadále kontinuální růst 

obsahu skleníkových plynů, ale v poslední době se přidává neustále se zvyšující počet 

pevných částic nano a mikro rozměrů ve vzduchu. Tento negativní jev se projevuje hlavně ve 

velkých městech s vysokou hustotou dopravy, která zejména v posledních letech zaznamenala 

výrazný nárůst, a tím i zvýšený podíl na zdravotních rizicích pro lidi vystavené imisím 

z dopravy. [1] 

Lidstvo během evoluce prošlo mnohými dramatickými změnami ve výrobních 

postupech, které byly spojeny s objevováním nových technologií, materiálů a rozvojem vědy.  

Tyto změny měly nesmírný dopad na lidstvo v různých oblastech jejich života. 21. století je 

obdobím velkých změn a startovací čarou pro několik nových oborů a technologií, stejně jako 

robotika nebo genové inženýrství se k nim přidává i nanotechnologie. Podle názorů vědců 

toto nové odvětví v příštích dvaceti letech výrazně změní život člověka. I když rozvoj 

nanotechnologie je poměrně nová záležitost, její vývoj je dlouhodobý a trvá delší dobu. Tak 

jako všechno neznámé, je i nanotechnologie přijímána s rozpaky, jedni jsou nadšenci a 

zastánci nové technologie a jiní jsou na druhou stranu skeptičtí a nepříliš nakloněni novým 

věcem a oborům. [1] [5] 

Nanočástice se nacházejí v přírodě vedle nás odnepaměti (horský vzduch). Vznikají 

při požárech, erupcích sopek, erozích, chemickým rozkladem organických látek, spalováním 

fosilních paliv (tepelné elektrárny, spalovací motory apod.) a v poslední době také cíleně v 

laboratořích či ve výrobě. [24] 
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 Nanotechnologie a nanočástice nám dali obrovské výhody v oblasti medicíny, 

aplikované mechaniky, biotechnologie a energie. Otázkou je, jak je využívat a čemu 

se musíme naopak vyhnout, abychom nevytvářeli další zátěž pro životní prostředí a 

neohrožovali zdraví člověka. 

Cílem diplomové práce je rozbor výskytu nanočástic uvolňovaných do životního 

prostředí zejména v městské aglomeraci z dopravy a experimentální zjištění množství a 

velikosti emisí nanočástic na vybraných místech v městském prostředí. 
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2 Literární rešerše 

Při vyhledávání materiálů a podkladů pro diplomovou práci jsem využíval především 

tištěné české a zahraniční literatury. Dále jsem při psaní diplomové práce využíval 

internetových zdrojů. 

V první fázi hledání podkladů jsem se zaměřil na internet, ale zjistil jsem, že mnoho 

relevantních informací z internetu nezískám, tedy aspoň ne v českém jazyce. Internet jsem 

využíval hlavně dalších fázích psaní diplomové práce, kdy jsem hledal odborné publikace 

v anglickém jazyce, hlavně na www.safenano.org a překládal je do češtiny. Dále jsem internet 

využíval k hledání výzkumů v oblasti bezpečnosti nanočástic, emisí nanočástic z dopravy a 

jejich vlivu na zdraví. Podařilo se mi najít nespočet publikovaných výzkumů v anglickém 

jazyce, které jsem následně použil ve své práci. Většina prací byla ve formě pdf volně ke 

stažení, ostatní byli publikovány přímo na internetu.  

Po počátečním prozkoumání internetu jsem se zaměřil hlavně na tištěnou literaturu. 

Z počátku jsem čerpal hlavně z publikace Vladimíra Adamce – Doprava, zdraví a životní 

prostředí, kterou jsem využil zejména při tvorbě legislativního rámce, částečně dopravy a 

emisí z dopravy. Při tvorbě kapitol objem a struktura dopravy a emise z dopravy jsem 

využíval zejména ročenek z dopravy a životního prostředí za rok 2011, kde ovšem byli 

publikovány výsledky z roku 2010, z tohoto důvodu není více než rok většina informací 

aktuálních. Při tvoření kapitoly nanočástice jsem hlavně využíval publikaci Karly 

Barabaszové – Nanotechnoligie a nanomateriály z níž jsem napsal převážnou část o úvodu do 

nanočástic, historii a dělení nanočástic. Dále mi při psaní této kapitoly pomohla publikace 

Engineered Nanoparticles: Review of health and Environmental Safety (ENRHES), které 

jsem využil i v kapitole vliv nanočástic na zdraví a ŽP. Při tvorbě kapitoly emise nanočástic 

jsem převážně využíval již výše zmiňovaných publikovaných výzkumů, které jsem stáhl 

z internetu.  

 

Z uvedených publikací a materiálů detailně popíšu jen ty nejdůležitější:  

ADAMEC, Vladimír, et al. Dorpava, zdraví a životní prostředí. [s.l.] : Grada, 2008. 

160 s. 

Tato publikace popisuje druhy dopravy a její energetickou náročnost, ekonomické a 

sociální aspekty, nepříznivé vlivy na životní prostředí a zdravotní rizika. Dále se zabývá 

http://www.safenano.org/
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možnostmi zmírnění  negativních vlivů dopravy, udržitelným rozvojem dopravy, 

legislativním rámcem a dopravním výzkumem v ČR. 

 

BARABASZOVÁ, Karla. Nanotechnologie a nanomateriály. [s.l.] : Tiskárna Schenk, 

2006. 158 s. 

Publikace je dosud první a poslední svého druhu v českém jazyce. Zabývá se 

především úvodem do nanomateriálů a její moderní historií, vlastnostmi a strukturou 

materiálů, nejvýznamnějšími technologiemi přípravy nanomateriálů, popisem 

nejpodstatnějších nanomateriálů, možnostmi aplikací nanotechnologií a současným 

postavením nanotechnologie.  

 

FÄRNLUND, Jonny; HOLMAN, Claire; KÅGESON, Per. Emissions of Ultrafine 

Particles from Different Types of Light Duty Vehicles. [s.l.] : [s.n.], 2001. 27 s. 

Při psaní kapitoly vlivy automobilové dopravy na produkce emisí jsem hlavně čerpal 

z tohoto materiálu. Je psaný v anglickém jazyce a srovnává 45 osobních automobilů 

rozdělených podle druhu pohonu a výbavy do 6 kategorií: na dieselové automobily, na 

dieselové automobily s filtrem pevných částic, na benzínové motory s přímým vstřikováním, 

s atmosférickým sáním, přeplňované motory a motory s kompresorem. Srovnává je podle 

produkcí emisí nanočástic v různých módech jízdy, vlivu zatížení motoru, poměru paliva a 

vzduchu.  

 

CHARRON, Aurélie; BIRMILI, Wolfram; HARRISON, Roy M. SOURCES AND 

PROCESSES THAT INFLUENCE PARTICLE SIZE, NUMBER AND MASS AT A RURAL 

SITE IN ENGLAND (HARWELL). 2002 : [s.n.], Birmingham. 34 s. 

Tato publikace je v anglickém jazyce a je volně dostupná ve formě pdf na internetu. 

Použil jsem ji hlavně při psaní vlivu meteorologických parametrů na celkové množství emisí 

nanočástic, kterým se tato publikace věnuje.  

 

STONE, Vicki. Engineered Nanoparticles: Review of health and Environmental 

Safety [online]. Edinburg : [s.n.], 2009 [cit. 2011-03-15]. Dostupné z WWW: 

<nmi.jrc.ec.europa.eu/project/ENRHES.htm>. 
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Tuto publikaci známou pod zkratkou ERNHES jsem stáhl ve formátu pdf z výše 

uvedeno zdroje. Je v anglickém jazyce. Je nejmodernější svého druhu a zároveň volně 

dostupná. Na 426ti stránkách jsou popsány nanomateriály a jejich expozice na člověka, vliv 

na zdraví člověka a na životní prostředí. Toto je popsáno pro každý druh nanomateriálu či 

nanočástice zvlášť.   

 

KASTLOVÁ, Olga; BRICH, Milan. Ročenka dopravy 2009. [s.l.] : [s.n.], 2010. 167 s. 

Ročenka popisuje rozvoj dopravy v roce 2009 a v letech předešlých a její ekonomický 

vývoj. Dále informuje o dopravní infrastruktuře ČR, dopravním parku, druzích osobní a 

nákladní dopravy, nehodovosti dopravy, vlivu dopravy na životní prostředí a porovnává 

základní dopravní ukazatele mezi regiony.  

 

ŠOLC, Jan, et al. Praha a životní prostředí 2009. [s.l.] : [s.n.], 2010. 312 s. 

Ročenka popisující životní prostředí v našem hlavním městě. Sleduje stav a vývoj 

složek životního prostředí jako ovzduší, voda, zeleň, odpady, hluk.  Kromě tohoto se zabývá 

vývojem populace a jejího zdraví, energetikou, dopravou, strategií a dlouhodobou koncepcí 

životního prostředí.  

 

TSK-ÚDI. Ročenka dopravy Praha 2009. [s.l.] : [s.n.], 2010. 100 s. 

Ročenka informuje o rozvoji a stavu dopravy v Praze. Ročenka dále popisuje intenzity 

automobilové dopravy, veřejnou hromadnou dopravu, bezpečnost dopravy, dopravní 

telematiku a řízení dopravy.  
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3 Legislativní rámec 

Základním předpokladem pro vstup České republiky do Evropské unie byla 

harmonizace právních předpisů České republiky s odpovídajícími směrnicemi Evropského 

společenství. 

3.1 Legislativní nástroje Evropské unie 

Právní ochrana životního prostředí prošla od vzniku evropské integrace dynamickým 

vývojem. Ochrana životního je v Evropské unii regulována závaznými i nezávaznými 

předpisy. Základem je několikrát novelizována Smlouva o Evropském společenství. Do této 

smlouvy patří mimo jiné i ochrana životního prostředí. Smlouva vyžaduje integrovanou 

ochranu životního prostředí všech politik Evropského společenství s důrazem na udržitelný 

vývoj. Většina specifických norem přijímaných k ochraně ze článků 174-176, které jsou 

klíčovým právním aspektem pro opatření na úseku životního prostředí. Většina ustanovení 

komunitárního práva životního prostředí je ustanovena v směrnicích, nařízeních a 

rozhodnutích Evropského parlamentu, Rady a Komise. Právní předpis, který by byl zaměřen 

na řešení problematiky oblasti životního prostředí v Evropském společenství nebyl doposud 

koncipován. [1] 

 

Úmluva o dálkovém o dálkovém znečišťování ovzduší  

Rámcová úmluva, jejímž záměrem je ochrana člověka a životního prostředí před 

znečišťováním ovzduší, omezování a postupné snižování či předcházení znečišťování 

ovzduší. Definuje hlavní problémy znečištění ovzduší, formuluje základní principy a 

prostředky k dosažení cíle avšak neukládá smluvním stranám konkrétní povinnosti k zavedení 

opatření na snížení určitých látek znečišťujících ovzduší. Konkrétní opatření jsou obsažena v 

jednotlivých Protokolech Úmluvy.[1][78] 

Nejdůležitějším a nejpokročilejším nástrojem Úmluvy je protokol AcETO, který je 

specificky zaměřený na snižování účinku znečišťování ovzduší evropském regionu. Cílem je 

kontrola a snížení emisí oxidu dusíku, síry, těkavých organických látek, těžkých kovů 

vyvolaných lidskou činností a nepříznivě působících na zdraví, přírodní ekosystémy, 

zemědělské plodiny a materiály. Hlavními prostředky jsou stanovené individuální národní 

emisní limity. [1][78] 

http://www.enviwiki.cz/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_a_ochrana_ovzdu%C5%A1%C3%AD
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Směrnice Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů č.83 

(EHK 83, 49) 

Směrnice je právní předpis pro škodlivé látky ve výfukových plynech pro osobní 

vozidla (EHK 15) a pro vozidla těžší než 3,5 t. [1] 

 

Emisní norma EURO 5   

Euro 5 je závazná emisní norma stanovující limitní hodnoty výfukových exhalací. 

Euro 5 omezuje množství oxidu uhelnatého, uhlovodíků, oxidů dusíku a množství pevných 

částic. Hodnoty se uvádějí v miligramech na ujetý kilometr.[1][76] 

 

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/70/EC ze dne 13. října 1998 o 

jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS 

Směrnice stanovila maximální přípustné množství olova, benzenu, síry, olefinů, 

aromátů a kyslíku v benzínu a motorové naftě. [1] 

  

3.2 Legislativa ČR upravující vztah dopravy k životnímu prostředí 

Před vstupem České republiky do Evropské unie museli být upraveny právní předpisy 

vzhledem ke směrnicím Evropské unie. Pro všechny členy Evropské unie platí ustanovení 

těchto směrnic. Rozhodnutí a nařízení  musí být přejímána do zákonů a právních předpisů na 

národní úrovni. V rámci dopravy byly požadavky na harmonizaci zdůrazněny specifickým 

charakterem přepravních procesů v České republice, s velkým podílem tranzitní a 

mezinárodní dopravy. Musel být upraven vztah dopravy k životnímu prostředí v řadě zákonů, 

vyhlášek a norem. [1][2][43] 

 

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

Zákon mimo jiné upravuje technické požadavky na provoz silničních vozidel a 

zvláštních vozidel a schvalování jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních 

komunikacích.[65] 

 

http://cs.autolexicon.net/articles/emise-vyfukovych-plynu
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Vyhláška č. 99/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických 

prohlídkách a měření emisí vozidel 

Vyhláška stanovuje rozsah a způsoby měření emisí, přístroje a zařízení používané 

k měření emisí, hodnotí výsledky emisí a stanovuje rozsah a způsob provádění technických 

prohlídek.[67] 

 

Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu České republiky č.227/2002 Sb., 

kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních 

komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti 

Touto vyhláškou se stanoví v souladu s právem Evropské unie požadavky na jakost 

pohonných hmot pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob monitorování 

jakosti pohonných hmot. Transponování směrnice 98/70 EC do české legislativy.[1] 

 

Sbírka zákonů č. 288/2011 kterou se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 

a o změně některých dalších zákonů 

Zákon zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství. Mimo jiné upravuje 

podmínky pro další snižování množství vypouštěných znečisťujících látek působících 

nepříznivým účinkem na život a zdraví lidí a zvířat, na životní prostředí nebo na hmotný 

majetek. [66] 

 

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a 

vyhodnocování kvality ovzduší 

Nařízení upravuje a stanovuje imisní limity, podmínky a způsob sledování, 

posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší.[70] 

 

Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanovím závazné emisní stropy pro 

některé látky znečisťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a 

emisních projekcí 

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb03099
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb01302
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Tímto nařízením se v souladu s Evropským právem stanoví národní emisní stropy a 

krajské emisní stropy pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, těkavé organické látky a amoniak. Dále 

stanovuje cílové hodnoty pro omezení acidifikace a zatížení přízemním ozónem. [71] 

 

Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 358/2002 Sb., kterou se stanoví 

podmínky ochrany ozónové vrstvy Země 

Vyhláška mimo jiné upravuje náležitosti kontroly a měření úniků regulovaných látek, 

evidence a vykazování regulovaných látek a jejich emisí.[69] 
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4 Objem a struktura dopravy 

Doprava je jedním z podstatných pilířů, na kterých stojí současná ekonomika, ale 

zároveň úroveň dopravního systému patří mezi její omezující faktory. S dopravou přímo 

souvisejí mnohé hospodářské procesy od dojíždění za prací, přes dodávky energií a surovin až 

po distribuci výrobku ke spotřebitelům. Nezanedbatelnou úlohu má doprava v sociální oblasti. 

Umožňuje se lidem spolu potkávat, cestovat.[1][19] 

Mimo nepochybných přínosů dopravy přetrvávají její negativní dopady na zdraví 

člověka a na stav životního prostředí. Provoz a budování dopravních sítí ovlivňují krajinu, 

faunu a flóru se v ní vyskytující, zhoršuji životní podmínky ve městech, kde jsou obyvatelé 

exponováni škodlivými látkami. [1][19] 

4.1 Druhy dopravy 

Doprava se vyskytuje v mnoha formách, které lze charakterizovat na základě 

vlastností a potřeb z pohledu dopravních prostředků, dopravních cest a obslužné dopravní 

infrastruktury. Existuje hodně rozdílných způsobů jak dopravu klasifikovat. Nejběžnější 

způsob je sledování prostředí, ve kterém přeprava probíhá (obr. 1), lze také posuzovat počet 

přepravovaných osob (individuální – hromadná), předmět přepravy (osobní – nákladní), 

frekvenci (nepravidelná – pravidelná), přístup veřejnosti (neveřejná – veřejná), přepravní 

vzdálenost (místní – regionální – dálková), polohu zdroje a cíle (meziměstská – mezistátní – 

mezikontinentální). [1][19] 

Prostředí ve kterém probíhá doprava

Pevnina

Silniční

Železniční

Cyklistická

Pěší

Potrubní

Voda

Vodní vnitrozemská

Námořní

Vzduch

Letecká

 

Obrázek 1 - Druhy dopravy členěné podle prostředí [1]  
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Obrázek 2 - Podíl práce v nákladní dopravě[1]  

Dle mezioborové srovnání přepravních výkonů nákladní dopravy v roce 2010 (obr. 2), 

vztažené na hmotnost přepravovaných věcí patří mezi nejvýraznější přeprava silniční, přičemž 

touto cestou bylo přepraveno celkem 370 milionů tun zboží z celkového množství 458 

milionů tun. Nezanedbatelnou přepravou je přeprava železniční, která přepravila na 76 

milionů tun zboží. Méně významné jsou přepravy vodní a letecké. Výraznější objem silniční 

přepravy oproti ostatním druhům přepravy, lze vysvětlit operativnějším a přizpůsobivějším 

stylem dopravy. [1][2] 

62%

14%
10%

8%

6%

Individuální automobilová MHD letecká autobusová železniční

 

Obrázek 3 - Přepravní výkon u osobní dopravy 

Srovnání přepravního výkonu v osobní dopravě na území České republiky v roce 2010 

(obr. 3). Použitá data jsou vztažena k počtu přepravených osob na kilometr. [1][19] 
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4.2 Silniční doprava 

Silniční doprava je v současnosti nejvýznamnější dopravou v přepravě osob i nákladů, 

zejména na krátké a střední vzdálenosti. Její výhodou oproti železnici je větší operativnost a 

dostupnost. Nevýhodou je vyšší negativní vliv na životní prostředí a nízká bezpečnost. 

[1][2][19] 

Silniční dopravě patří rozhodující část přepravního trhu ve většině vyspělých zemí. 

Její pozice se dále zvětšuje budováním kapacitních vícepruhových komunikací, které 

vytvářejí hlavní osy komunikační sítě. Přehled komunikací v České republice znázorňuje 

obr. 4. Česká republika patří v Evropské unii k zemím s nejhustší dopravní infrastrukturou v 

pozemních komunikacích. Největší problém naší silniční infrastruktury je nadále její 

technická zanedbanost odrážející se v nedostatečných parametrech, dopravních závadách, 

nedostatečné kvalitě a kapacitě. [1][2][19] 

Infrastruktura silniční dopravy

1%5%

11%
26%

57%

dálnice silnice I. třídy silnice II. třídy

silnice III. třídy místní komunikace

 

Obrázek 4 - Graf podílu infrastruktury v silniční dopravě[1]  

V ČR se silnice dělí na silnice I., II. a III. třídy, dálnice, místní a účelové komunikace. 

Stát vlastní silnice I. třídy a dálnice, kraj silnice II. a III. třídy a příslušné obce vlastní místní 

komunikace. Délka silnic a dálnic v ČR v roce 2009 a její vývoj v posledních letech je 

znázorněna v tabulce č. 1. Do silnic I. třídy jsou započítány i rychlostní komunikace. [19] 
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Tabulka 1- Délka silniční infrastruktury[19] 

komunikace 

rok 

1993 1997 2001 2005 2009 

dálnice 391 485 517 564 728 

silnice I. třídy 6 493 6 264 6 091 6 154 6 198 

silnice II. třídy 14 344 14 362 14 636 14 668 14 622 

silnice III. třídy 34 719 34 242 34 183 34 124 34 169 

místní komunikace * * 72 300 72 927 74 919 

 

Na našem území nastal prudký vývoj automobilismu v průběhu 70. let. Do té doby 

relativně nízký počet vozidel začal narůstat a tento trend je patrný dodnes (obr. 5).  Růst 

automobilizace zvyšuje postupně požadavky na kvalitu a rozsah silniční sítě. V České 

republice bylo k 3. prosinci 2010 v provozu celkem 728 km. Ve výstavbě je dalších 54 km a 

v přípravě je 220 km, proto by měla dálniční síť v budoucnu narůst na 1008 km. [19] 

Doprava u lehkých motorových vozidel je zajišťována především spalovacím motory a 

to v objemu 75%. Prakticky veškerá těžká motorová vozidla využívají motory vznětové. [19] 

Počet motorových vozidel
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Obrázek 5 - Počet vozidel v ČR v letech 1993 až 2009 [19] 

Výstavba nových a navýšení kapacity stávajících komunikací neprobíhá natolik 

rychle, aby stihla kompenzovat nárůst množství vozidel, které současná silniční síť nezvládá 

pojmout, čímž vznikají dopravní zácpy. [2][19] 
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V budoucnu nelze předpokládat snížení silniční dopravy, naopak podle predikce a 

strategických dokumentů, lze očekávat další nárůst dopravy, jak se bude dařit rozšiřovat 

silniční síť. Pro omezení negativních důsledků na životní prostředí a zdraví občanů, které 

tento nárůst přinese, je tedy nutná aplikace řady různých opatření. [2][19] 

4.3 Městská hromadná doprava 

Městská hromadná doprava je v Česku tvořena pražským metrem, sedmi 

tramvajovými, třinácti trolejbusovými a mnoha autobusovými provozy. Rovněž lze do ní 

započítat několik minibusových a skibusových provozů, vybrané lanové dráhy či některé 

městské a příměstské železniční úseky. Například v Praze je to Metropolitní dopravní linie a 

tangenciální městská linka. Spíše doplňkový význam má městská vodní doprava, například 

pět přívozů v Praze a doprava na Brněnské přehradní nádrži.[11][40] 

Od poloviny devadesátých let 20. století městská hromadná doprava jednotlivých měst 

postupně splývá s regionální a příměstskou dopravou v rámci integrovaných dopravních 

systémů. Současně dochází k propojování systému hromadné dopravy s veřejnou i soukromou 

nehromadnou dopravou, například prostřednictvím parkovišť (systém Park and Ride). [11] 

[39][40] 

 

Obrázek 6 - Mapa sítí veřejné dopravy v ČR [39] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_hromadn%C3%A1_doprava
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metro_v_Praze
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tramvaj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trolejbus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Autobus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Minibus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skibus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lanov%C3%A1_dr%C3%A1ha
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeleznice
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tangenci%C3%A1ln%C3%AD_linka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADvoz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lodn%C3%AD_doprava_na_Brn%C4%9Bnsk%C3%A9_p%C5%99ehrad%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Integrovan%C3%BD_dopravn%C3%AD_syst%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Integrovan%C3%BD_dopravn%C3%AD_syst%C3%A9m
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Městská hromadná doprava je zajišťována ve 107 městech České republiky. V roce 

2009 byla délka provozované sítě 712,7 km. [11] 

Tabulka 2 - Srovnání jednotlivých druhů městské hromadné dopravy [11] 

Druh 
přepravy 

Celková 
délka 

provozované 
sítě v km 

Přepravní 
výkon km/tis. 

osob 

 Přepravené 
osoby v tis. 

osob 

Průměrná 
přepravní 

vzdálenost 

Autobusy * 5 627 828 324 6.8 

Trolejbusy 381 1 111 200 647 5.5 

Tramvaje 276 4 678 697 897 6.7 

Metro 55 4 465 596 893 7.5 

Součet/Průměr 712 3 970 2323761 6.6 

 

V minulých letech se na objemu přepravy podíleli jednotlivé druhy dopravy v poměru 

autobusy 35%, tramvaje 30%, metro 28% a trolejbusy 7%. [11] 

Důležité je neustálé zkvalitňování městské hromadné dopravy a dopravní 

infrastruktury. Zejména v oblasti bezpečnosti provozu, sociální rovnosti (zavádění 

nízkopodlažních tramvají), přesnosti, rychlosti a plynulosti provozu, a v neposlední řadě 

kultuře cestování. Nesmíme opomenout i hospodárnost provozu, snižovaní energetické 

náročnosti provozu a postupné přecházení na alternativní paliva. [39][40] 

 

Podíl dopravy v MHD

35%

30%

28%

7%

autobusy tramvaje metro trolejbusy
 

Obrázek 7 - Podíl jednotlivých druhů dopravy na přepravě osob v MHD [11] 
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4.4 Železniční doprava 

Železniční dopravu dělíme podle druhu hnacího pohonu vlaku. Rozlišujeme je na 

trakci elektrickou a motorovou. Zvláště elektrická trakce je považována za environmentálně 

příznivý druh dopravy vzhledem k výrazně nižší spotřebě energie a menším emisím 

škodlivých látek na jednotku přepravovaného nákladu vzhledem  k ostatním druhům dopravy. 

Nemůžeme ale opomenout nepřímou spotřebu zdrojů, která vzniká při výrobě elektrické 

energie, kdy jen malé procento pochází z obnovitelných zdrojů. [11] 

V České republice se podle zákona o drahách rozlišují 4 druhy železničních drah: 

 Celostátní dráha - železniční dráha, která je v ČR definována zákonem č. 266/1994 

Sb., o dráhách, jako dráhu, „která slouží mezinárodní a celostátní veřejné 

železniční dopravě a je jako taková označena.“ Celostátní dráha je v republice jen 

jedna a je tvořená všemi úseky, které k ní patří. [1] 

 Regionální dráha - lokální, neboli místní dráha je dráha regionálního nebo 

místního významu, která slouží veřejné železniční dopravě a je zaústěná do 

celostátní nebo jiné regionální dráhy. [1] 

 Vlečka - železniční dráha, která slouží vlastní potřebě provozovatele nebo jiného 

podnikatele a je zaústěna do celostátní nebo regionální železniční dráhy nebo do 

jiné vlečky. Obvykle jde o dráhu spojující železniční stanici s průmyslovým 

objektem a současně kolejiště v areálu daného průmyslového objektu. [1] 

 Speciální dráha - slouží především k zabezpečení dopravní obslužnosti obce. [1] 

Všichni dopravci, kteří mají licenci k provozování drážní dopravy na regionální dráze 

nebo celostátní dráze, mají mít podle zákona rovný přístup na tyto dráhy na základě kapacity, 

kterou dopravcům přidělí SŽDC. [1] 

Železnice ve srovnání se silniční dopravou je více ovlivněna geografickými 

podmínkami krajiny a má nižší schopnost překonávat výškové převýšení, což má za následek 

vyšší finanční náročnost při budování nových železničních tratí. Z dopravního hlediska je 

největší předností železnice její rychlost a vysoká kapacita, takže se uplatňuje v osobní 

přepravě zejména v oblasti s vysokou hustotou zalidnění. [11] 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_dr%C3%A1ha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnikatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Celost%C3%A1tn%C3%AD_dr%C3%A1ha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Region%C3%A1ln%C3%AD_dr%C3%A1ha
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_stanice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFmysl
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Tabulka 3 - Srovnání hustoty železniční sítě s EU v roce 2010 [11] 

Stát 

Hustota železniční sítě 
% 

elektrizovaných 
tratí 

km/km
2
 km/tis. obyv. 

ČR 0.122 0.939 31 

Belgie 0.116 0.337 83 

Slovensko 0.075 0.679 43 

Polsko 0.065 0.531 59 

Franice 0.057 0.492 47 

 

Česká republika má spolu s Belgií jednu z nejhustších železničních sítí v Evropě 

(tab. 2). V roce 2011 dosahovala železniční síť délky 15677°km, z toho bylo 6703°km 

elektrické trakce. [11] 

V budoucnosti je přepokládán další rozvoj železniční dopravy v sektoru přepravy osob 

zejména z hlediska obsluhy velkých měst, kde lze železnici při použití vhodných vozidel 

kombinovat s pouliční tramvajovou dopravou. Na střední vzdálenosti (do 1000 km) může 

železnice konkurovat dopravě letecké a to na trasách, kde budou vybudovány 

vysokorychlostní trati umožňující rychlost přes 240 km/h. V sektoru nákladní dopravy se jeví 

jako největší příležitost zapojení do multimodálních přeprav, při kterých by měla tvořit páteř 

logistických systémů na pevnině. [1] 

4.5 Doprava hlavního města Prahy 

Naše hlavní město má rozlohu 496 km
2
 a s počtem obyvatel 1 249 026 je naše největší 

a nejlidnatější město. Dělba přepravy práce je rozložena na městskou hromadnou, osobní 

silniční, cyklistickou a pěší dopravu (obr. 8). Celková délka komunikační sítě na území města 

je 3 876 km. V Praze je městská hromadná doprava zajišťována autobusovou, železniční, 

tramvajovou dopravou a metrem. Délka tramvajové sítě je 141 km a délka provozní sítě metra 

je 59,1 km. [47] 

Údaje uváděné v této častí jsou ke dni 31. 12. 2010, protože většina informací je 

zpracována z ročenky dopravy Prahy a ta je vydávána každý rok k 1. květnu 
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Podíl přepravy v Praze
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Obrázek 8 - Graf dělby přepravy práce v hlavním městě v roce 2010 [47] 

4.5.1 Intenzita dopravy 

Celkový počet motorových vozidel registrovaných na území hlavního města Prahy se 

výrazně zvyšoval až do roku 1999, poté se nárůst zpomalil. Počet registrovaných osobních 

vozidel v Praze stoupl mezi lety 1990 – 2009 z 336 000 na 683 000, tj. na více než 

dvojnásobek. Automobily nejen přibyly, ale také se jimi více jezdí. Ke konci roku 2009 

připadal v Praze 1 osobní automobil na 1,8 obyvatele (tab. 4). Vývoj zatížení komunikační 

sítě lze pozorovat na  pomyslných hraničních kordonech kolem sledovaného území např. při  

hranici kolem města. Na této hranici (na tzv. vnějším kordonu) stoupl počet všech 

projíždějících vozidel mezi roky 1990 – 1999  z 140 000 na 506 000, tj. téměř na 3,5 násobek. 

Na pomyslné hranici kolem střední části města Prahy (na tzv. vnitřním kordonu) se počet 

všech projíždějících vozidel díky regulačním opatřením od roku 2000 snížil z 622 000 na 

566 000 (obr. 9). Částečně se tím vyřešili potíže s parkováním v centru města. [47][48] 

Tabulka 4 - Počet registrovaných vozidel a stupeň automobilizace [48] 

Rok 
Počet 

obyvatel v tis. 
Motorová 
vozidla 

Osobní 
automobily 

Stupeň 
automobilizace 
obyv. na 1 os. 

auto 

1961 1 007 93 106 44 891 22.4 

1971 1 082 203 519 113 129 8.1 

1981 1 183 367 007 284 756 4.2 

1990 1 215 428 769 336 037 3.6 

1995 1 210 641 590 535 805 2.3 

2000 1 181 746 832 620 663 1.9 

2005 1 180 749 786 602 339 2.0 

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/doprava/%21ut/p/c5/hY7BDoIwEEQ_qdsWWnpsCykUQQwakQvpwRiMgAfj99smxoOJuHN8eTOLeuQzu-d4cY9xmd0NdahnQ6QbLRSWsG0TDoXc6LykGoxlnp_YIOpYNaXBALYCz3VrdzbFYPgf-xj21v3A4cdJ-PaNyIJPKi6BGEzXef7u_3yY7FPi-YGwTFsKKkZ1vkxndJ86GItr9AJugKv4/dl3/d3/L0lDU0lKSWdrbUEhIS9JRFJBQUlpQ2dBek15cXchLzRCRWo4bzBGbEdpdC1iWHBBRUEhLzdfNENQQzlCMUEwR0YzRTBJUVBWUTg1VTMwMDQvc3hHdXE5OTMzMDAyOA%21%21/?WCM_PORTLET=PC_7_4CPC9B1A0GF3E0IQPVQ85U3004017161_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/tsk+doprava/cz/pro+odborniky/zajimavosti+o+doprave/86418e00444c3fd88c49bf18189c0fa9
http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/doprava/%21ut/p/c5/hY7BDoIwEEQ_qdsWWnpsCykUQQwakQvpwRiMgAfj99smxoOJuHN8eTOLeuQzu-d4cY9xmd0NdahnQ6QbLRSWsG0TDoXc6LykGoxlnp_YIOpYNaXBALYCz3VrdzbFYPgf-xj21v3A4cdJ-PaNyIJPKi6BGEzXef7u_3yY7FPi-YGwTFsKKkZ1vkxndJ86GItr9AJugKv4/dl3/d3/L0lDU0lKSWdrbUEhIS9JRFJBQUlpQ2dBek15cXchLzRCRWo4bzBGbEdpdC1iWHBBRUEhLzdfNENQQzlCMUEwR0YzRTBJUVBWUTg1VTMwMDQvc3hHdXE5OTMzMDAyOA%21%21/?WCM_PORTLET=PC_7_4CPC9B1A0GF3E0IQPVQ85U3004017161_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/tsk+doprava/cz/pro+odborniky/zajimavosti+o+doprave/86418e00444c3fd88c49bf18189c0fa9
http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/doprava/%21ut/p/c5/hY7BDoIwEEQ_qdsWWnpsCykUQQwakQvpwRiMgAfj99smxoOJuHN8eTOLeuQzu-d4cY9xmd0NdahnQ6QbLRSWsG0TDoXc6LykGoxlnp_YIOpYNaXBALYCz3VrdzbFYPgf-xj21v3A4cdJ-PaNyIJPKi6BGEzXef7u_3yY7FPi-YGwTFsKKkZ1vkxndJ86GItr9AJugKv4/dl3/d3/L0lDU0lKSWdrbUEhIS9JRFJBQUlpQ2dBek15cXchLzRCRWo4bzBGbEdpdC1iWHBBRUEhLzdfNENQQzlCMUEwR0YzRTBJUVBWUTg1VTMwMDQvc3hHdXE5OTMzMDAyOA%21%21/?WCM_PORTLET=PC_7_4CPC9B1A0GF3E0IQPVQ85U3004017161_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/tsk+doprava/cz/pro+odborniky/zajimavosti+o+doprave/51fa0c00444c6d948c61bf18189c0fa9
http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/doprava/%21ut/p/c5/hY7BDoIwEEQ_qdsWWnpsCykUQQwakQvpwRiMgAfj99smxoOJuHN8eTOLeuQzu-d4cY9xmd0NdahnQ6QbLRSWsG0TDoXc6LykGoxlnp_YIOpYNaXBALYCz3VrdzbFYPgf-xj21v3A4cdJ-PaNyIJPKi6BGEzXef7u_3yY7FPi-YGwTFsKKkZ1vkxndJ86GItr9AJugKv4/dl3/d3/L0lDU0lKSWdrbUEhIS9JRFJBQUlpQ2dBek15cXchLzRCRWo4bzBGbEdpdC1iWHBBRUEhLzdfNENQQzlCMUEwR0YzRTBJUVBWUTg1VTMwMDQvc3hHdXE5OTMzMDAyOA%21%21/?WCM_PORTLET=PC_7_4CPC9B1A0GF3E0IQPVQ85U3004017161_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/tsk+doprava/cz/pro+odborniky/zajimavosti+o+doprave/51fa0c00444c6d948c61bf18189c0fa9


 
19 

2006 1 188 761 071 605 774 2.0 

2007 1 212 780 738 612 879 2.0 

2008 1 233 906 571 678 056 1.8 

2009 1 249 914 224 683 295 1.8 

Pozn. Údaje za roky 2004 – 2007 byly ovlivněny změnou filozofie výpočtu evidovaných 

vozidel. Údaje za tyto roky byly zhruba o 100 000 nižší, než byla skutečnost. V roce 2008 se 

změnil sčítací systém a počet vozidel se vrátil na reálnou vypovídající hodnotu. 

Intenzita dopravy na centrálním a vnějším kordonu
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Obrázek 9 - Graf nárůstu intenzity dopravy [48] 

V širší oblasti centra města se dle sčítání na centrálním kordonu, který vyjadřuje 

obousměrnou intenzitu dopravy na vstupech do širší oblasti centra města, vymezené zhruba 

Petřínem na západě, Letnou na severu, Riegrovými sady na východě a Vyšehradem na jihu 

(Strahovský tunel a tunel Mrázovka jsou vně centrálního kordonu), automobilová doprava ve 

srovnání s předcházejícími roky zvýšila o 1,4 %. Do širší oblasti centra města vjíždělo v roce 

2010 za 24 h 311 000 vozidel, z toho 298 000 osobních automobilů. Veškerý nárůst byl 

produkován pouze osobními automobily, neboť počet nákladních vozidel a autobusů od roku 

1990 naopak poklesl o více než o polovinu (-64 %). [47][48] 

Ve vnějším pásmu města (dle sčítání na vnějším kordonu, který vyjadřuje 

obousměrnou intenzitu automobilové dopravy na vstupech hlavních výpadových silnic a 

dálnic do souvisle zastavěného území města) se intenzita automobilové dopravy v roce 2009 

oproti předcházejícímu roku snížila (o 1,2 %). Do Prahy přijíždělo přes hranici vnějšího 

kordonu za 24 h běžného pracovního dne 278 000 vozidel, z toho 245 000 osobních 
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automobilů. Automobilový provoz ve vnějším pásmu města trvale vzrůstal od roku 1990 až 

do roku 2008. [47][48] 

Z uvedených dopravních údajů vyplývá, že každoroční nárůst automobilové dopravy, 

zaznamenaný na území města v období po roce 1990, se v letech 2008 a 2009 prakticky 

zastavil. [48] 

 

Obrázek 10 - Intenzita dopravy na hlavních komunikacích města Prahy [48] 

Nejzatíženějšími úseky na pražské komunikační síti v roce 2010 byly: 

 Barrandovský most, kde projíždělo 134 000 vozidel za den (0-24 h) 

 Jižní spojka v úseku 5. května – Vídeňská (127 000 vozidel za den) 

 Brněnská (dálnice D1) v úseku Chodovec – Chodov (114 000 vozidel za den) 

 5. května v úseku Jižní spojka – Chodovec (111 000 vozidel za den) 

 Strakonická v úseku Dobříšská – Barrandovský most (110 000 vozidel za den) 
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 Wilsonova – Masarykovo nádraží (103 000 vozidel za den) 

Nejzatíženějšími mimoúrovňovými křižovatkami v roce 2010 byly: 

 5. května – Jižní spojka (215 000 vozidel za den) 

 Strakonická – Barrandovský most (181 000 vozidel za den) 

 Jižní spojka – Vídeňská (157 000 vozidel za den) 

 Jižní spojka – Chodovská (157 000 vozidel za den) 

Nejvytíženější úrovňovou křižovatkou je Poděbradská – Kbelská, kde denně projede 

74 000 vozidel. Další nejvytíženějšími úrovňovými dopravními uzly jsou křižovatky Anglická 

– Legerova, Černokostelecká – Průmyslová, Žitná – Mezibranská, které mají dopravní 

vytíženost okolo 71 000 vozidel denně a Argentinská – Plynární, kterou projede asi 68 000 

vozidel denně. [48] 

4.5.2 Časová variace dopravy 

V následujícím grafu jsou uvedeny procentní hodinové podíly z celodenních intenzit 

dopravy a její časová variace pro běžný pracovní den. [48] 

Denní variace dopravy
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Obrázek 11 - Graf  časové variace dopravy[48] 

Během 6 až 18 h se uskuteční převažující část dopravních výkonů celého dne (73 % 

mezi 6 a 18 h). Po 18. hodině začínají dopravní výkony prudce a víceméně rovnoměrně 

klesat, podíl období 6-22 h činí cca 91 %. Za ranní dopravní špičku se dá považovat 7 až 8 

hodina, za odpolední špičku 16-17 hodina. Podíl intenzity dopravy o víkendu je zhruba o 40% 

nižší než v obvyklých pracovních dnech. V posledních letech se časové variace dopravy již 

prakticky nemění. [48] 
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4.5.3 Stav a rozvoj dopravy 

Nynější stav dopravního systému Prahy není uspokojivý ve vztahu k zajištění 

stávajících přepravních potřeb města a jeho zájmového území, ani k požadavkům na ochranu 

životního prostředí. Rozvoj dopravního systému je oproti celkovému vývoji města stále 

opožděn, a to jak co do využitelných kapacit a stavu technické základny, tak v některých 

případech, i svým organizačním uspořádáním a legislativním zázemím. Zřejmé nedostatky 

jsou v kontrole dodržování pravidel silničního provozu, a proto je účinnost opatření přijatých 

městskou správou v organizaci dopravy mnohdy nedostatečná. Přitom je třeba počítat s tím, 

že přepravní nároky i nároky uživatelů dopravního systému na kvalitu dopravy se budou dále 

zvyšovat. Další vývoj pak bude zejména předurčován demografickou a urbanistickou 

strukturou, rozložením funkcí ve městě a rozsahem a kvalitou dopravní infrastruktury.  

[46][47][48]  
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5 Emise částic z dopravy 

K nejvážnějším problémům životního prostředí České republiky patří znečištění 

ovzduší. Hlavní příčinou emisí škodlivin z vozidel do volného ovzduší je spalování 

pohonných hmot. Třebaže výfukové plyny představují směsi skládající se z více než 100 

látek, limitují předpisy pro výfukové emise pouze CO, NOx, uhlovodíky a PM. O množství a 

složení výfukových emisí rozhodují nejen typ motoru a technický stav vozidla, ale také druh a 

kvalita pohonných hmot. V posledních letech je vývoj paliva výrazně ovlivněn požadavky na 

zlepšení kvality ovzduší. [44][45] 

5.1 Emise pevných částic 

V posledních letech se středem zájmu staly pevné částice (PM) vzhledem k jejich 

negativním vlivům na zdraví člověka a vzrůstajícím obsahům v ovzduší zejména velkých 

městských aglomerací.[1] 

PM obsahují částice pevného a kapalného materiálu o rozměrech v rozsahu od 1 nm až 

po 100 μm, setrvávající po určitou dobu v ovzduší. V ovzduší se většinou vyskytují v podobě 

složité heterogenní směsi z hlediska velikosti částic a jejich chemického složení. PM 

jsou charakterizovány svými specifickými fyzikálními vlastnostmi (velikost, tvar, povrch 

částic, elektrický náboj a rozpustnost) a chemickými vlastnostmi (anorganické a organické 

složky), které závisejí na jejich zdroji, mechanismu vzniku a dalších podmínkách (vzdálenosti 

od zdrojů, meteorologické podmínky). Z fyzikálních vlastností je pro emitované částice 

rozhodující především zastoupení jednotlivých frakcí částic. Zahrnují velmi jemné, jemné i 

hrubé frakce. Třeba frakce PM10 je tvořena ze 72 % částicemi s rozměry pod 2,5 μm (frakce 

PM2,5) a menší částice ve frakci  PM10 tvoří 52 %. [1][2][43]  

 

Obrázek 12 - Částice PM2,5 a PM10 na povrchu filtru při 5000 zvětšení[74] 
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S velikostí částic a jejich složením jsou spojeny možné účinky na zdraví člověka a 

možná zdravotní rizika, které představují pro exponovanou populaci. Nebezpečnost PM 

nespočívá jen v jejich mechanických vlastnostech, ale zejména v obsahu rizikových 

organických a anorganických škodlivin (měď, nikl, kadmium, platina). [1][2][43] 

Na celkovém obsahu částic v ovzduší se vedle částic emitovaných z primárních zdrojů 

(doprava, průmysl) podílí podstatným způsobem také resuspenze pevných částic. Tento 

proces podstatně přispívá ke zvýšení jejich obsahu v ovzduší a může být zdrojem až 60 % 

částic ve frakci PM10. Zvíření sedimentovaných částic v důsledku dopravního provozu závisí 

na specifických lokálních podmínkách, tj. na kvalitě povrchu silnice, na hmotnosti vozidla, 

na rychlosti jízdy a na vlhkosti vzduchu. Nebezpečí resuspendovaných částic spočívá 

především v sorpci dalších škodlivin na jejich povrch v případě delšího setrvání na vozovce 

anebo jejím okolí. [1][2][43] 

Z ovzduší mohou být částice odstraněny mokrou depozicí při dešti, kdy dochází 

k odplavení zejména větších částic nad 5 μm, nebo výměnou vzdušných mas, kdy se do dané 

oblasti dostává nový vzduch. Dalším mechanismem odstraňujícím částice z městského 

ovzduší je jejich depozice, kdy dojde k odloučení částice ze vzduchu v důsledku jejího 

kontaktu s povrchem tuhé nebo kapalné fáze. Velmi významně k tomuto ději, přispívá 

vegetace, která svojí přítomností silně ovlivňuje proudění v mezní vrstvě u povrchu terénu. 

V městských oblastech s hustou zástavbou hrají významnou roli v zachycování částic 

zatravněné plochy, které jsou v těchto místech často jedinou možností trvalé depozice. 

Obecně je možno konstatovat, že snadněji jsou zachytávány částice menších rozměrů 

(pod 1 μm), zatímco částice větších rozměrů (nad 5 μm) mají tendenci se do povrchu odrážet. 

[1][2][43] 

 

Obrázek 13 - Průměrné měsíční koncentrace PM2,5 a PM10 [1] 
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Z dlouhodobých měření vyplývá, že průměrná koncentrace jemné frakce PM2,5 je 

38,07 μg.m
-3

 a je výrazně vyšší než limitní koncentrace pro tuto škodlivinu (25 μg.m
-3

). 

Výsledky rovněž ukazují značnou sezónní závislost koncentrací PM2,5 (obr. 13) kdy 

při nejnižších naměřených teplotách byly určeny nevyšší koncentrace a naopak. Tento rozdíl 

může být způsoben ztrátou některých těkavých komponent PM (např. amonných solí) 

v letních měsících, které v období nižších teplot koagulují a mohou být zachyceny na filtrech. 

Výše popsaný trend však může mít spojitost i s dalšími aspekty, především s vertikální 

stabilitou atmosféry, kdy lepší ventilací v teplejším období jsou částice lépe rozptylovány, 

zatímco v chladnějších měsících je ventilace omezená a dochází k hromadění částic ve 

spodních vrstvách atmosféry, poblíž místa svého vzniku. V zimě se na přítomnost částic 

mohou také výrazně podílet lokální zdroje, jako jsou například topeniště. [1][2][43] 

90%

3%7%

PM1.0 PM1.0-2.5 PM2.5-10
 

Obrázek 14 - Podíl jednotlivých frakcí PM10 v období 25.6 - 5.7 [1] 

Velmi důležité pro pochopení chování PM a zvláště pro odhad zdravotních rizik je 

znalost distribuce jednotlivých frakcí PM, zastoupení jednotlivých částic v rozsahu velikostí 

2,5 až 10 μm, 1 až 2,5 μm a 0 až 1 μm v celkovém obsahu částic menších než 10 μm. Podíl 

jednotlivých frakcí PM10 v letním období je znázorněn na obrázku č. 14. Podíl v podzimním 

období na přelomu listopadu a prosince je znázorněn na obrázku č. 15. Podíl jemnější frakce 

PM2,5 na celkové koncentraci PM10 je vyšší v chladnějším období, kdy tyto částice tvoří 

92,9 %, z PM10, zatímco v teplejším období roku byl tento podíl pouze 59 %. [1] 
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Obrázek 15 - Podíl jednotlivých frakcí PM10 v období 28.11 - 5.12 [1] 

Roční průměrné koncentrace PM10 (35,56 μg.m
-3

) stanovené v rámci dlouhodobého 

měření jsou v souladu s platnými imisními limity (40 μg.m
-3

). [1] 

5.2 Emise pevných částic z dopravy v Praze 

Automobilová doprava představuje v současné době nejzávažnější zdroj znečištění 

ovzduší na území Prahy. Vyhodnocení emisní bilance automobilové dopravy je prováděno ve 

dvouletých cyklech v rámci projektu ATEM – Modelové hodnocení kvality ovzduší na území 

hl. m. Prahy. Hlavním zdrojem emisí znečišťujících látek z automobilové dopravy jsou 

městské komunikace (liniové zdroje). [47] 

Pro výpočty emisí z automobilové dopravy se v posledních letech používá emisní 

model MEFA-06, který vychází z metodiky vyvinuté Vysokou školou chemicko-

technologickou a Ateliérem ekologických modelů v rámci projektu MŽP v období 2000 –

 2002. Emisní model je schopen zohlednit při výpočtech emisí působení jednotlivých faktorů 

(skladba dopravního proudu, typ vozidla, rychlost, sklon apod.). Na základě uvedených 

vstupních dat byly v roce 2010 provedeny výpočty produkce emisí z dopravy pro částice 

PM10 (obr. 16). [47] 

Na celkových emisích PM10 z dopravy se rozhodujícím způsobem podílí sekundární 

prašnost (přes 90%). Množství zvířeného prachu roste s hmotností projíždějících vozidel, což 

se ukazuje na vysokém podílu autobusů a těžkých nákladních aut na celkových emisích. 

[46][47] 
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Obrázek 16 - Podíl jednotlivých frakcí PM10 v období 28.11 - 5.12 [47] 

Ve vývoji emisí z automobilové dopravy se uplatňují dva proti sobě jdoucí vlivy. 

Nárůst intenzity dopravy způsobuje zvyšování emisí, které je ještě zvýrazněno tím, že při 

vyšší dopravní zátěži dochází ke snižování plynulosti dopravního proudu. V důsledku toho 

pak emise narůstají rychleji než intenzity dopravy. [46][47] 

Proti tomu má však účinek obměna vozového parku. Ta se projevuje odstavováním 

zastaralých vozidel a naopak přibýváním moderních vozidel, často až s řádově nižšími 

měrnými emisemi. Obměna vozidel probíhá různou rychlostí v jednotlivých skupinách 

vozidel (osobní, autobusy, nákladní).[47][48] 

U pevných částic se navíc projevuje velký podíl sekundární prašnosti (prach zvířený z 

vozovky). Množství zvířených částic přirozeně není ovlivněno kvalitou vozového parku, a tak 

emise PM10 rostou v podstatě úměrně s počtem vozidel na komunikacích. [47][48] 

5.2.1 Měřící síť sledování kvality ovzduší v Praze 

Hodnocení imisního stavu se opírá o data archivovaná v imisní databázi Informačního 

systému kvality ovzduší (ISKO) České republiky. Na obrázku č. 17 jsou uvedeny stanice 

měřící na území hl. m. Prahy, které přispívaly v roce 2010 svými údaji do imisní databáze 

ISKO. Oproti předchozím rokům bylo na několika stanicích ukončeno měření SO2, protože 

koncentrace této látky ve venkovním ovzduší jsou velmi nízké (hluboko pod imisním 

limitem). Aktualizace registrací lokalit včetně aktualizace měřících programů na 

registrovaných stanicích v databázi ISKO je prováděna jednou za rok. [46] 
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V roce 2010 bylo v Praze činných stanic 22 a z toho bylo 13 primárně zaměřených na 

sledování emisní situace z dopravy. Pouze 6 stanic je schopno měřit částice menší než 

2,5 μm (PM2,5), ale tyto stanice nejsou schopny zachytit a změřit emise nanočástic. [46] 

 

 

Obrázek 17 - Staniční síť sledování kvality ovzduší [46] 

5.3 Vyhodnocení vývoje emisí pevných látek z dopravy 

Největší podíl na znečištění ovzduší dopravou náleží dopravě silniční, zejména 

individuální automobilové dopravě a silniční nákladní dopravě. To je spojeno se zvyšujícím 

množstvím osobních i nákladních vozidel, jejichž výroba a provoz jsou spojené se zátěží ŽP. 

Z hlediska udržitelnosti je velkým problémem zvýšené využívání osobních automobilů 

na úkor veřejné dopravy, zvyšuje se také silniční nákladní přeprava na úkor železniční 

dopravy. Pozitivní ovšem je, že probíhá rychlejší obměna osobních i nákladních vozidel 

ve prospěch vozidel, která splňují přísnější emisní předpisy EURO, což se pozitivně projevuje 

na snížení produkcí emisí PM10 z dopravy, ale emise jemných částic naopak narůstají. Rovněž 

také přibývá vozidel na alternativní pohon. Dalším významným faktorem majícím 

bezprostřední vliv na zvyšování znečištění ovzduší je vlastnictví automobilů. Čím více 
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obyvatel vlastní automobil, tím více jej používá k přemisťování, a tím více narůstá znečištění 

ovzduší z dopravy. [46][47] 

5.4 Vliv pevných částic na zdraví 

Velmi sledovanou oblastí, v důsledku stále zvyšujících koncentrací PM, především 

jejich malých částic, se stává vliv PM částic na zdraví člověka. Nebezpečnost těchto částic 

nespočívá jen v jejich mechanických vlastnostech, ale zejména v obsahu rizikových 

organických nebo anorganických škodlivin. Dlouhodobá expozice účinkům PM zkracuje 

očekávanou délku života vlivem onemocnění plicními a srdečními chorobami, nezanedbatelné 

jsou i změny v imunitním sytému člověka. [1][2] 

Biologické účinky a zdravotní rizika plynných škodlivin (NOx, CO2, SO2) jsou na 

základě jejich nebezpečnosti a vcelku jednoduchého zjištění expozičních koncentrací dobře 

definovatelné. Tak aplikace tohoto přístupu pro PM není nejvhodnější, protože stejné 

koncentrace částic ve dvou různých lokalitách nemusí představovat stejné riziko vzhledem 

k často velmi odlišnému chemickému složení škodlivin na ně vázaných. Navíc poznatky 

z posledních let ukazují, že i nižší koncentrace než jsou stanovené limity, mohou vyvolávat 

poškození zdraví člověka, a to zejména při dlouhodobé expozici. Proto dnes již není tato 

skupina škodlivin vnímána jako interní masa částic, která může zanášet plíce a tak poškozovat 

organismus. Je vnímána jako heterogenní směs částic s různými fyzikálními a chemickými 

vlastnostmi, které jsou závislé na zdroji a mechanismu vzniku částic. [1][2] 

Řada odborných prací ve svých závěrech jednoznačně dokazuje spojitost mezi 

znečištěním ovzduší pevnými částicemi a výskytem respiračních onemocnění a astmatu, které 

podle studie WHO mohou vést až k případům úmrtí zejména dětí mladších pěti let. Nejvíce 

ohroženou skupinou jsou právě obyvatelé žijící v blízkosti dopravních komunikací se 

zvýšenou intenzitou dopravy. Možným důsledkem zvýšených koncentrací PM v ovzduší je 

také nárůst počtu úmrtí následkem chronické bronchitidy. Některé studie poukazují i na 

možné riziko vzniku rakoviny, především respirační orgánů. V Americe vědci sledovali po 

dobu 16 let 500 000 lidí žijící ve velkých městech s velkým zatížením jemným prachem. 

Během sledované doby zemřelo 22 %, z toho téměř polovina následkem srdeční zástavy. 

Studie uvádí, že zvýšení obsahů PM o 10 μg.m
-3

 prokazatelně způsobilo 12 % nárůst 

srdečních onemocnění a současně 18 % nárůst schematických onemocnění, která mohou vést 

až k infarktu. Dále byl pozorován 40 % nárůst rakoviny plic při dlouhodobé expozici 

vysokým koncentracím výfukových plynů z dieselových motorů. Podrobná studie o dopadech 
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znečištění vzduchu PM částicemi na zdraví obyvatel byla zpracovaná v osmi největších 

městech v Itálii, kde byli po dobu dvou let průměrné koncentrace vyšší než 45 μg.m
-3

, přitom 

snížením koncentrace na 40 μg.m
-3 

bylo možno předejít až 2000 úmrtí. Ohroženi jsou 

především lidé s oslabeným imunitním systémem, astmatici, kardiaci a děti. S produkcí emisí 

je přímo spojeno téměř 135 000 astmatických záchvatů a 300 000 záchvatů bronchitidy u dětí 

mladších 15 let. Podle nejnovější výzkumů provedených EU zemře v celé unii na nemoci 

související se znečištěním ovzduší ročně 310 000 lidí. Z toho je většina vnímána jako 

důsledek dlouhodobé expozice vůči znečištění způsobenému dopravou v evropských městech. 

A z toho je přibližně 35 % vztaženo ke znečištění pevnými částicemi. Jemný prach snižuje 

délku života Evropana v průměru o devět měsíců. [1][2][2] 

místo působení  velikost částic

Nosohltan

Průdušnice

Průdušky

Průdušinky

Plicní sklípky

1 - 2 μm

5 - 10 μm

3 - 5 μm

2 - 3 μm

0,1 - 1 μm

 

Obrázek 18 - Distribuce pevných částic v respiračním systému 

Vzhledem ke zhoršující se kvalitě ovzduší vypracovala EU studii, ve které jsou 

vymezeny nejvíce znečištěné oblasti, kde jsou limitní hodnoty nejvíce překračovány. Mezi 

ně patří i některé oblasti ČR jako jsou Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem a Karviná, kde 

dochází k překračování povolených limitů více než stokrát do roka. [1][2] 
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6 Nanočástice 

Slovo "nano" je odvozeno z řeckého jazyka a označuje „trpaslíka". Předpona "nano" 

prezentuje jednotkovou předponu vyjadřující 1*10-9 násobek základní fyzikální jednotky, což 

vyjadřuje jednu miliardtinu jednotky.[5] 

 Pojem „nanotechnologie" se používá jako společný pojem, který zahrnuje různé 

obory nanotechnologie a nanovědy, jenž se zabývají studiem vlastností, chováním a 

vytvářením struktur o velikosti 1*10-7 až 1*10-9 m (obr. 21). Například virus má rozměry od 

1 nm do 1 nm a pojme 3 až 4 atomy. [5] 

Základními prvky nanotechnologie jsou molekuly a dokonce i samotné atomy. 

Nanotechnologie zahrnuje oblast technologie a vědy, jejímž primárním cílem je cílené a 

přesné ovládání jednotlivých atomů a molekul tak, aby vznikl určitý objekt (např.: čip, 

integrovaný obvod, tisíckrát menší než obvody vyráběné doposud běžnou technologií) anebo 

struktura s novými vlastnostmi (optickými, elektrickými, fyzikálními), které lze pochopit a 

ovládnout. V nanoměřítku jsou tyto vlastnosti podstatně rozdílné ve srovnání s vlastnostmi 

materiálů o tradiční velikosti. Z tohoto důvody jsou vlastnosti a schopnosti nanomateriálů v 

hlavním těžištěm zájmu mnoha vědeckých týmů, kteří získané informace na úrovni nano 

využívají pro aplikaci na mikro a makro úrovni. [5] 

 

Obrázek 19 - Zdroje nanočástic a jejich rozměrový rozsah [24] 

Pokud se zjemní struktura určitých materiálů, tedy rozruší jejich stavba, pak i takové 

materiály, které jsou v původní podobě chemicky stálé, málo aktivní a reagují pomalu (jsou 

"chemicky líné"), začnou reagovat velice aktivně (např. Au). Zjednodušený princip odlišného 
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chování záleží na fyzikálně chemických vlastnostech pevných látek, které nejsou stejné uvnitř 

materiálu a na jeho povrchu. Při zmenšení částic pod 100 nm začínají fyzikálně chemické 

vlastnosti povrchům, převládat nad vlastnostmi materiálu a částice se začne chovat jakoby 

celá byla tvořena povrchem. Nejvýznamnějším jev tohoto procesu je silné zvýšení chemické 

reaktivity, jejímž důsledkem může být i změna toxicity. [24][79] 

 

Obrázek 20 - Přírodní nanočástice: DNA, červené a bílé krvinky, atomy křemíku 

Nanočástice vznikají antropogenní a přírodní cestou. Vznikají při požárech, erozí, 

erupcí sopek, chemickým rozkladem organických látek, spalováním fosilních paliv (spalovací 

motory, tepelné elektrárny, apod) a v poslední době vznikají také cíleně v laboratořích a 

ve výrobě. Přehled o přírodních a antropogenních zdrojích nanočástic je znázorněn na 

obr. č. 20 a 21. [24] 

 

 

Obrázek 21 - Nanomateriály vyrobené člověkem: fulleren, uhlíkatá nanotrubička 
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6.1 Historie nanočástic a nanotechnologie 

První zmínky o nanočásticích pocházejí z přelomu pátého a čtvrtého století před n. l. 

z Egypta a Číny. V té době bylo objeveno "rozpustné zlato", které bylo používáno jak pro 

estetické (barvení keramiky, výroba rubínového skla), tak pro léčivé účely (srdeční a sexuální 

problémy, epilepsie, úplavice a nádory). Uživatelé těchto technologií neznali jejich podstatu a 

nepoužívali předponu „nano". [5][82] 

Mezi nejznámější patří tzv. Lykurgovy poháry (obr. 22) pocházející asi ze 4. století 

našeho letopočtu, které jsou umístěny v Britském muzeu v Londýně. Díky částicím 

v rozměrech nanometrů mají unikátní barevnost skel. [5][82] 

 

Obrázek 22 -  Lykurgovy poháry [82] 

Poháry, kalichy a podobné artefakty se vyráběly i v období Římské říše. Unikátnost 

těchto artefaktů spočívá v neobvyklých barvách poháru. Je-li artefakt pozorován v odraženém 

světle, např. denním, je zelený. Je-li však zdroj světla umístěn dovnitř poháru, pohár je 

červený. Chemická analýza pohárů ukázala, že sklo je složením velice podobné moderním 

sklům. Sklo pohárů však obsahuje malé množství zlata a stříbra. Tyto kovy se ve skle 

nacházejí ve formě nanokrystalů o velikosti cca 70 nm. Nanokrystaly jsou slitinou stříbra a 

zlata v poměru 7:3. Není známo, jaká byla technologie výroby těchto pohárů a podobných 

artefaktů. [5][82] 

Významný pro rozvoj nanotechnologie byl rok 1857, kdy Faraday oznámil získání 

koloidního zlata redukcí vodného roztoku tetrachlorozlatitanu. Termín koloid byl vytvořen 

Grahamem v roce 1861. V tomto období byly také připraveny další koloidní kovy. [5][82] 

Na rozkvět si ale odvětví nanotechnologie, která navazovala na obor koloidní chemie, 

musela počkat ještě jedno století. Z té doby pochází výrok laureáta Nobelovy ceny Richarda 

Feynmana: "There is plenty of room at the bottom,"(Tam dole je spousta místa) kterým 
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nastínil směr pro rychle se rozvíjející vědeckou oblast nanotechnologie. Koncem 20. století už 

vědci uměli manipulovat s atomy, molekulami a klastry na površích. Miniaturizace struktur 

konvenční a elektronovou litografií dosahuje rozměrů okolo 50 nm. Pro další minituarizaci 

struktur musely být vyvinuty alternativní metody. A tak vědci následující Feynmanovu vizi 

použili atomy a molekuly jako základní stavební jednotky pro kompletaci struktur v řádech 

nanometrů "zdola nahoru". Takto vytvořené nanočástice mají unikátní elektrické, optické a 

fotofyzikální vlastnosti, jako je velikostí kontrolovaná plasmonová absorbance a fluorescence, 

umožňují částicím předávat elektronické a fotonové signály. [5][82] 

6.2 Dělení nanočástic 

Nanočástice se dělí na částice, které vznikají hořením (saze vznětových motorů), 

průmyslové nanočástice jako uhlíkové nanotrubice, fullereny a přirozeně se vyskytující  

nanočástice. Typické částice, které jsou a byly studovány jako TiO2, Al2O3, saze, zinková 

běloba, uhlíkaté nanotrubice a fullereny. [5] 

Při poukazování na životní prostředí a zdravotní rizika rozlišujeme dva druhy 

materiálů: 

1. Nanokompozity, nanokomponenty a nanostrukturní povrchy, kde nanočástice 

jsou začleněny do hmoty, materiálů či zařízení (fixované nanočástice) 

2. Volné nanočástice, jsou to prvky, jednoduché směsi ale také komplexní 

sloučeniny, kde například jsou nanočástice prvků pokryté další substancí. 

Pro potřeby nanotechnologií se nanočástice dělí do tří kategorií, které se co do své 

rizikovosti odlišují. Jedná se o kategorie: izolovaná, bioaktivní a disruptivní (tj. doslova: 

rozvratná, destruktivní). [5] 

6.2.1 Izolované nanočástice 

Do této kategorie patří materiály, jako jsou samočisticí nebo anti-přilnavé vrstvy. Jde 

většinou o takové materiály, které jsou nano a zároveň plasty. Strukturu takového materiálu je 

nejdříve nutno za vynaložení vysoké energie rozmělnit, aby z nich bylo možno získat 

nanočástice. Mezi izolované nanomateriály je nutno zařadit i nanoelektroniku, což souvisí 

se snahou umístit do co nejmenšího prostoru co nejvíce elektronických součástek. Izolované 

nanomateriály se tedy zdají být vůči lidskému zdraví a životnímu prostředí relativně 

neškodné. Koncepty recyklace a znovupoužití zatím nejsou dostatečně ujasněny. Pokud by 

se podařilo dosáhnout toho, aby nanomateriály na bázi nanočástic byly na konci svého 
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životního cyklu fyzikálně a chemicky rozloženy, bylo by je možno využít jako bioaktivní 

nanomateriály. [4][8][82] 

6.2.2 Bioaktivní nanočástice 

Uměle vytvořené nanočástice, které nejsou uložené v matrici, jako je tomu třeba 

u plastů, jsou bioaktivní. Je to vlastnost, která na jedné straně umožňuje, aby nanočástice 

mohly být používány v medicíně a průmyslu, ale na druhé straně skrývá v sobě nebezpečí, že 

při setkání s buňkami mohou být nanočástice interaktivní, tedy ovlivňují vývoj v tkáni buněk. 

[4][8][82] 

Nejnebezpečnější se podle nejnovějších výzkumů zdají být uhlíkové nanočástice 

zvané buckminsterfullereny, jejichž název je odvozen od jména architekta Buckminstera 

Fullera, jehož kopulovité stavby připomíná stavba atomů v molekule tohoto nanomateriálu 

Tyto nanočástice by jednou mohly najít využití v medicíně a v solárních buňkách. [4][8][82] 

Dalšími podstatnými bioaktivními materiály jsou uhlíkové nanotrubičky. Zásadní 

problém je v tom, že tělesné buňky, resp. buňky živého organismu a bakterie se s novými 

uhlíkovými molekulami nesnášejí. Toxicita se dá do určité míry zmírnit, jestliže jsou 

nanočástice obaleny či obklopeny jednoduchými molekulami. [4][8][82] 

6.2.3 Disruptivní nanočástice 

Do této kategorie patří mikroorganismy vyvíjené ve sféře syntetické biologie. Jde 

o vědní oblast úzce spojenou s výzkumem genetiky, přičemž v této vědní disciplíně se pracuje 

v dimenzích velice malých částic. Konkrétně jde o vytváření mikroorganismů. Možné využití 

je v uměle vytvářených  mikrobech, kteří budou pro organismy získávat energii. Možné 

využití je i na poli pozitivně působících nanovirů, ale to je zatím v nedohlednu. [5][82] 

6.3 Expozice nanočástic 

Riziko zdravotních účinků, které mohou vzniknout individuálně nebo populačně 

v důsledku expozice chemické látky, je obecně považováno za množství chemických látek a 

jejich toxicita, která se hromadí ve specifické biologické oblasti. [42][19] 

Rozhodující otázky ve vztahu k expozici jsou jak moc, jak dlouho a kolik lidí je 

vystaveno působení nanočástic. Expozice se obvykle posuzuje, podle její intensity 

(koncentrace) a doby trvání (nebo frekvence). Omezením doby a koncentrace expozice 

můžeme regulovat s nimi spojená rizika. [42] 
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Hlavní způsoby, po nichž mohou být lidé vystaveny nanočásticím jsou vdechnutí, 

požití nebo pronikání kůží. [42] 

Inhalace se považuje za primární cestu, kterou částice z ovzduší může vniknout 

do lidského těla. Při inhalaci se nanočástice ukládají v dýchacích cestách. Místo a do jaké 

míry se částice uloží, závisí na jejich velikosti. K pronikání částic kůží jsou nejvíce zatíženi 

zaměstnanci pracující s nanomateriály. Proto se spolu s požitím nanočástic těmto dvou 

způsobům expozice nebudu věnovat. [19] 

Existuje mnoho scénářů, díky nimž mohou být lidé vystaveny vlivům nanomateriálů, 

včetně při výkonu povolání, v běžném životním prostředím a nebo při styku s výrobky 

určeným  běžným spotřebitelům (obr. 23). [42] 
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Obrázek 23 -  Přehled všech možných způsobů expozice nanočástic a jejich možný vliv na člověka 

a životní prostředí [42] 
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Mnoho výrobků realizovaných na bázi nanomateriálů naznačuje možnost expozice na 

člověka a životní prostředí. Databáze Woodrow Wilsona uvádí mnoho příkladů včetně 

čistících a těsnících produktů, barev, potravinářských aditiv atd. Nicméně až nyní dochází 

k pokusům vyčíslit intenzitu expozice nanomateriálů.[6] [42] 

Přítomnost nanočástic ve vzduchu je mimo jiné ovlivněna výrobou nanomateriálů, 

jejich přepravou, skladováním, využíváním a odstraněním, tedy celým životním cyklem 

výrobku. [42] 

Je nutné si uvědomovat a sledovat dopady nanomateriálů v průběhu celého jejich 

životního cyklu. Každý z těchto technologických oborů a cyklů je řízen lidmi. Je nutné proto 

očekávat, že bude docházet ke značným společenským změnám, které bychom již nyní mohli 

předpokládat. Možná se je i snažit minimalizovat, abychom omezili negativa, která jsou 

doprovázena jakoukoliv technologickou revoluci. [8][42] 

 

Pro běžného občana představují nanočástice to, co je uměle vyráběno v laboratořích a 

továrnách. Skutečnost je ale v zásadě jiná. Největším zdrojem kontaminace nanočásticemi 

jsou automobily, zejména ty s dieselovými motory. Negativní vliv emisí z dopravy na lidské 

zdraví je velmi komplexní, protože se jedná o směs různých částic a plynů. [35] 
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7 Emise nanočástic ze silničních vozidel 

Nanočástice mohou zlepšovat přilnavost pneumatik na silnici, čímž se snižuje brzdná 

dráha na mokru a zlepšují se jízdní vlastnosti. Mohou být také použity pro zvýšení tuhosti 

karosérie, čímž se zvyšuje bezpečnost pasažérů. Používají se i pro nátěrové hmoty, které 

zabraňují oslnění nebo kondenzaci. [21] 

To byli ty lepší vlastnosti nanočástic vyskytující se v automobilovém průmyslu. 

Na druhou stranu jsou nanočástice produkované dopravními prostředky vysoce nebezpečné 

pro člověka a životní prostředí. [21] 

Pevné částice vznikající v dopravě zahrnují částice jemné i hrubé frakce, které 

se odlišují svými zdroji i mechanismem vzniku. Vznik částic hrubé frakce je z hlediska 

mechanismu vzniku vcelku jednoduchým procesem. Je spojen především s mechanickým 

otěrem povrchů, který zahrnuje obrušování povrchu pneumatik, vozovky, brzdových destiček 

a opětovným zvířením již usazených částic projíždějícími vozidly. Hrubé částice vznikají i při 

spalování nafty, kdy jsou do ovzduší emitovány částice sazí. [21] 

 

Obrázek 24 - Rozložení velikosti pevných částic vznikající z dopravy [21] 

Vznik částic jemné frakce v dopravě je daleko složitější a zahrnuje několik procesů, 

které lze rozdělit na primární a sekundární. Primární procesy vzniku jemných částic jsou 
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omezeny na spalovací prostor. K primárním procesům patří kondenzace par v emisích 

(nanočástice) a následná koagulace částic za vzniku větších částic (accumulation mode). 

Vznik je spojován i s nukleací, která představuje proces přeměny látky z plynné fáze na 

pevnou za vzniku ultrajemné frakce částic (nanočástic). Nanočástice nevznikají jen ze 

spalovacích prostorů, ale vznikají také při mechanickém otěru povrchu pneumatik, vozovky a 

používáním brzdového systému. Zvětšování částic je spojováno s reakčními procesy na 

povrchu vznikajících částic, kondenzací na povrchu či srážkami částic. Sekundární procesy 

zahrnují děje spojené se vznikem a transformacemi částic v atmosféře. Sekundární částice 

vznikají postupným agregováním velmi jemných částic, kondenzací plynných látek čí 

chemickou reakcí na povrchu existujících látek. [35] 

7.1.1 Nanočástice produkované vyfukovanými plyny 

V této kapitole se zaměřím především na částice emitované naftovými motory, protože 

emise nanočástic ze vznětových motorů jsou obvykle 10 až 100 krát vyšší než ty, které jsou 

emitovány zážehovými motory. [22] 

Částice z výfukových plynů vznětových motorů se skládají převážně z velice pevných 

aglomerovaných uhlíkatých materiálů a popelu, a těkavých organických sloučenin síry. 

Struktura je schematicky znázorněna na obr. č. 25.[21] 

Pevné uhlíkaté ástice s
adsorbovanými uhlovodíky/

vrstvou sulfátu 

č

Uhlovodíky/částice sulfátů

Částice kyselin síry

 

Obrázek 25 - Obsah výfukových plynů vznětových motorů [21] 

Aktuální PM normy regulují emise částic, pokud jde o celkové hmotnosti PM 

vyprodukovaných za jeden km. Toto nařízení je účinný způsob, jak snížit emise větších částic, 

protože jemné částice jen pramálo přispějí k celkové hmotnosti PM emisí. Mnoho studií 

prokázalo, že pokles hmotnosti emitovaných částic u spalovacích motorů nedoprovází snížení 
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počtu částic. Obrázek číslo 26 zobrazuje výfukové plyny vznětových motorů dle počtu částic 

a celkové hmotnosti částic. [58] 
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Obrázek 26 - Typická velikost částic podle hmotnosti a jejich poctu [58] 

Téměř většina částic emitovaná vznětovými motory jsou nanočástice, to samé platí i 

u zážehových motorů, ale ve výrazně menších koncentracích. [58] 

7.1.2 Nanočástice uvolněné používáním brzdového systému 

Pevné částice jsou při provozu vozidel též emitovány používáním brzd a jejich 

opotřebením. Švýcarské výzkumy (Alain Perrenoud a kol., 2010) ukázaly, že nanočástice 

produkované brzděním zaujímají přibližně 12,5% až 21% z celkových emisí nanočástic 

z dopravy. [72] 

Univerzita v Bernu provedla sérií měření zaměřující se na velikosti a složení částic 

vznikajících při brzdění. Celkem bylo provedeno experimentální měření na šesti u veřejnosti 

oblíbených osobních automobilech vyrobených v rozmezí let 2000 až 2007. Tato 

experimentální měření byla provedena ve 3 módech a několika opakováních, a to při jízdě bez 

brzdění, při normálním zpomalení a při úplném zastavení. [72] 

Na obrázku číslo 27 je vidět typická velikost částic uvolněných při simulaci 

normálního zpomalení s osmi opakováními. [72] 
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Obrázek 27 - Typická velikost částic vznikajících při plynulém brzdění [72] 

Největší počet nanočástic bylo emitováno v rozmezí 40 nm až 70 nm. Nejvíce 

jemných částic bylo naměřeno v oblasti okolo 400 nm. [72] 

Na následujícím obrázku (obr. 28) je znázorněna koncentrace nanočástic kovů, které 

jsou nejvíce zastoupeny v celkovém objemu. Koncentrace je zobrazena pro lepší názornost 

logaritmicky na ypsilonové ose. [7][72] 

Železo bylo naměřeno v nejvyšších koncentracích (v rozmezí od od 1020 μg/m
3
 

do 3770 μg/m
3
), dále byla naměřena měd (33 μg/m

3
 až 163 μg/m

3
) a mangan (9 μg/cm

3
 

až 28 μg/cm
3
). Dále byly naměřeny vysoké hodnoty organického uhlíku v rozmezí 

120 μg/cm
3
 až 258 μg/cm

3
. [72] 

 



 
42 

Železo Měď Mangan

Jízda bez brzdění Normální 
zpomalení 8x

Úplné
zastavení 4x

Úplné
zastavení 8x

P
rů

m
ěr

n
á 

k
o

n
ce

n
tr

ac
e 

v
 

g
/m

 
3

μ

 

Obrázek 28 - Koncentrace nanočástic kovů vznikající při různých módech jízdy a počtu 

opakování [72] 

Obzvláště silné brzdění má za následek velmi vysoké koncentrace nanočástic 

obsahující kovy, především na železo, měď a mangan. Železo, měď a mangan jsou hlavní 

složky používané při výrobě brzdných systémů. [72] 

7.1.3 Nanočástice uvolněné z pneumatiky a povrchu komunikace 

Částice uvolňované opotřebením pneumatik a povrchu komunikace se v posledních 

letech stávají předmětem zkoumání, neboť představují důležitou a relativně neprozkoumanou 

část dopravy znečišťující ovzduší. Především během zimy a jara přispívají otěrové částice 

k porušování standardů kvality ovzduší. [7][73] 

Není jednoduché určit, které částice jsou emitovány pneumatikami či povrchem, nebo 

motorem. Nanočástice mají totiž velmi podobné složení. Proto je potřeba oddělit prostory, 

kde je uložena pohonná jednotka a kde je prováděno měření. [7][73] 
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Vědci se uchylují spíše k představě, že nanočástice jsou uvolňovány pneumatikami 

než povrchem vozovky. Zajímavé výsledky přinesl výzkum institutu VTI technologies ve 

Finsku, jenž provedl Blomqvist a kol. (2008), který uvádí že nanočástice jsou uvolňovány 

především pneumatikami s hroty. [7][73] 

7.2 Vliv nanočástic na zdraví a ŽP 

Zatímco mnoho nanočástic prosakuje a ukládá se v půdě, nejrychlejší způsob, jak se  

šířit pro ně vzduchem. Účinky aerosolů nanočástic jsou dalekosáhlé, protože se mohou 

připojit k různým předmětům, třeba k listí nebo na silnice, a mohou se poměrně rychle vrátit 

do vzduchu. Posoudit účinek nanočástic je obtížné, protože cestují velké vzdálenosti a 

ukládají se na zemský povrch v různých koncentracích. [83] 

Zdánlivě nejmenší hrozba je u izolovaných nanomateriálů, ale je nutno si uvědomit 

důležitou okolnost: pokud jsou nanočástice obsaženy v povrchových vrstvách předmětů 

(protože se používají třeba pro povrchové úpravy) a pak jsou vystaveny oděru, korozi, otěru, 

vibracím, biologickým, nejrůznějším chemickým, fyzikálním a povětrnostním vlivům. 

Při nich se nanočástice uvolňují a dostávají se do okolního prostředí, tedy i do vzduchu 

vdechovaného lidmi a do vody, přesněji řečeno do koloběhu vody v přírodě, bez něhož by lidé 

nemohli existovat. [83] 

Co se může stát, jestliže se nanočástice střetne s buňkou živého organismu? Jsou tři 

možnosti: 

 na povrchu se nanočástice setkají s vnějším obalem buňky a dochází k 

"oxidačnímu stressu". To znamená, že se vytvářejí volné radikály čili molekuly 

obsahující volné elektrony a díky tomu jsou velmi náchylné k reakci. Následkem 

toho se zvýší hladina vápníku v buňce a v jejím jádru může dojít k nežádoucí 

přeměně genů v proteiny, jež mohou vyvolat zánětlivý, resp. chorobný proces ve 

tkáni; 

 dojde k aktivování receptorových molekul na buněčném obalu, protože atomy 

kovu se vyloučí z nanočástic. Následný průběh je totožný s první variantou 

  nanočástice je jako celek absorbována buňkou a dostává se do tzv. mitochodrií, 

což jsou energetické zdroje buňky. Nanočástice činnost mitochodrií buď značně 

naruší, nebo je zcela vyřadí z činnosti. [79] 

http://www.enviweb.cz/eslovnik/1232
http://www.enviweb.cz/eslovnik/186
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Nanočástice jsou spojeny s celou řadou kardiovaskulárních chorob a nemocemi 

dýchacích cest. Reakce na expozici nanočástic mohou být akutní (např. zhoršení stavu 

respiračních onemocnění, nebo předčasná úmrtnost při kardiovaskulárních chorobách), reakce 

může být i chronická (snížení dlouhověkosti ve městech a to o dobu asi 9 měsíců), existují i 

náznaky na narušení reprodukčních schopností jedinců. Experimentální pozorování prováděná 

v různých oblastech vedou ke stejnému závěru, že respirační, kardiovaskulární a další 

onemocnění související se znečištěním z pozemní dopravy již překonali mortalitu a 

dlouhodobé nemoci způsobené kouřením, které je samo o sobě zdrojem obrovského množství 

nanočástic vdechovaných do plic.[35][38] 

7.2.1 Vliv emisí nanočástic na zdraví  

Dieselové motory emitují nespočet uhlíkových nanočástic do vzduchu, nezachytí je 

ani filtry použité v nejnovějších automobilech. Nové výzkumy ukazují, že tyto nanočástice 

jsou vdechovány do plic a ukládají se v nich, a brání funkci plicní tekutiny, která usnadňuje 

dýchání.[84] 

Plicní povrchové tekutiny obsahují proteiny a lipidy molekul. Snižují povrchové 

napětí v plicích, zamezují kolapsu plic a usnadňují přepravu nežádoucích částic v plicích, 

které mají být vyloučeny z plic. [84] 

Vdechování uhlíkových nanočástic se však zdá, že se chovají jinak, než většina větších 

částic. Počítačové simulace ukázaly, že částice nejsou vyloučeny, ale zachycují se na povrchu 

plic, na mastných lipidech molekul, nanočástice je následně obalena lipidem a stává se její 

součástí. [84] 

Přítomnost nanočástic může bránit správné funkci plic, povrchově ovlivňuje interakce 

mezi lipidy a peptidy. [84] 

Masae Inoue (2006) poprvé prokázal, jak se tyto nanočástice zachycují v plicích a 

ovlivňují povrchové chování aktivních látek. Tyto zachycené nanočástice v plicích mohou 

vést k zánětu plic, k zhoršené srážlivosti krve, změně v dýchání a srdeční frekvence. [84] 

 

Dalšími výzkumy ukazují Borm a kol. (2008), že emise vznětových motorů nemusí 

mít vliv jen na plíce, ale i na činnost mozku. [84] 

Deset dobrovolníků strávilo jednu hodinu v místnosti naplněné čistým vzduchem a 

vzduchem znečištěným dieselovým motorem. Byli napojeni na EEG, což je přístroj, který 
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zaznamenává elektrické signály v mozku. Jejich mozkové vlny byly sledovány po dobu 

expozice a jednu hodinu poté, co opustili místnost. Brom a kolektiv zjistili, že asi po 30 

minutách vystavení výfukovým plynům začínají mít vliv na činnost mozku. EEG data 

naznačují, že mozek vykazuje stresovou reakci (tzv. oxidační stres), který pokračoval i po 

opuštění expoziční komory. Koncentrace výfukových plynů vznětového motoru byla 

nastavena na nejvyšší úroveň, se kterou se lidé mohou setkat v životním prostředí nebo při 

práci, například na rušné silnici, nebo v garáži. Oxidační stres negativně ovlivňuje 

degenerativní onemocnění mozku, jako je Parkinsonova a Alzheimerova choroba. Je možné, 

že dlouhodobá expozice může mít také vliv na pokles kognitivních funkcí (kognitivní funkce 

je schopnost rozpoznávání, úroveň koncentrace pozornosti, myšlení, paměti). [84] 

Je stále více důkazů, že velmi malé částice mají větší negativní dopad na zdraví než 

větší částice. Nanočástice emitované vznětovými motory, a dalšími spalovacími zdroji 

ohrožují lidské zdraví, protože jsou velice malých rozměrů (5 až  20 nm) a jsou většinou 

distribuovány s karcinogeny. Tento problém ještě zhoršuje skutečnost, že v současné době 

neexistuje žádná účinná regulační kontrola nanočástic. [84] 

Současné evropské předpisy regulují emise částic o rozměrech 2,5 mikrometrů nebo 

větších. To je stále až o tři řády větší než velikost nanočástice. Uhlíkové nanočástice tvoří 

pouze 0,1 až 1,5 procenta z celkové hmotnosti částic unikajících ze vznětových motorů, ale 

pokud jde o počet částic, jsou nanočástice zastoupeny mezi 35 procent a 97 procent emisí, v 

závislosti na provozu. [84] 
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8 Faktory ovlivňující emise nanočástic z dopravy 

Faktory ovlivňující emise nanočástic z dopravy jsem rozdělil do několika základních 

skupin, na faktory meteorologických podmínek, na vliv hustoty, skladby dopravy a 

specifikace vozidel, na vliv prostředí ve kterém se provádí měření a ostatní vlivy jako je 

resuspenze částic nebo případné terénní překážky. 

8.1 Vliv proměnlivosti počasí  

Většina meteorologických parametrů je vzájemně propojena a vzájemně souvisí. 

Většina z uvedených údajů v této kapitole je přeložena z výzkumů Charron a kol. (2006). Aby 

co nejvíce omezili vliv meteorologických parametrů, využívali údajů v pouze v době od 1 až 

do 3 hodiny odpolední.  

8.1.1 Vliv rychlosti větru 

Vliv zředění a rozptyl částic o velikosti 30 nm je větší a je zřejmý z obrázku (obr. 29). 

Se zvyšujícím se větrem se zvyšuje rozptyl a zředění částic, následkem toho dochází ke 

snižující se koncentraci částic. Pravděpodobně v důsledku toho, že částice mají větší povrch a 

mohou být lépe unášeny větrem. Vliv rychlosti větru na částice o velikost i 30 nm je 

neznatelný, ba takřka žádný. [17] 

 

Obrázek 29 - Vliv síly větru na počty nanočástic menších než 30 nm, nanočástic větších než 30 nm 

a u částic s rozměrem 100 až 450 nm. [17] 

  Výsledné údaje jsou vyhlazené pomocí středních hodnot koncentrací naměřených pro 

každý 1 m*s rychlosti větru. [17] 
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8.1.2 Vliv teploty, relativní vlhkosti, oblačnosti a výše oblačnosti 

Teplota, vlhkost, oblačnost a výše oblačnosti jsou vzájemně propojené parametry a 

jedna druhou navzájem ovlivňují. Tyto meteorologické veličiny dle Charron a kol. (2006) 

nevykazují téměř žádny vliv na počet částic o velikosti nad 30 nm. Pouze při suším a 

teplejším počasí dochází k lepšímu promíchání částic. Teplota (relativní vlhkost vzduchu a 

sluneční záření) slabě ovlivňuje počet částic menší než 30 nm. Čím menší částice, tím 

silnější vliv (obr. 30). Tento výsledek může být důsledkem vlivu slunečního záření 

na zvyšující se počet fotochemicky vyráběných nanočástic. [17] 

 

Obrázek 30 - Vliv teploty na počet částic o průměru 12,864 nm [17] 

Naopak dle Schvarz (2003) má na velikost částic vysoký vliv relativní vlhkost, který 

odebíral aerosoly ve vnitřním a venkovním prostředí při rozdílných teplotách a relativní 

vlhkosti ve vnitřním a venkovním prostředí. Naměřené koncentrace byly o něco menší ve 

vnitřním prostředí, ale došlo k zásadnímu posunu ve velikosti naměřených částic (obr. 31). 

Tento posun přisuzujeme změně relativní vlhkosti. [60] 
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Obrázek 31 - Velikostní distribuce ve vnějším a vnitřním prostředí [60] 

8.1.3 Vliv srážek 

Během dešťových srážek se zvyšuje relativní vlhkost vzduchu v průměru o 10%, 

snižuje se atmosférický tlak v průměru o 10 mb a výrazně se snižuje sluneční záření z 9007 

kj.m
-2

 na 5347 kj.m
-2

. Toto všechno má vliv, ale především dešťové srážky, na nižší 

koncentraci pevných částic ve vzduchu. S rostoucí velikostí částic se zvyšuje i vliv dešťových 

srážek. Během deště dochází k tzv. smytí či spláchnutí částic. Během měření nebyl 

překvapivě zjištěn žádný vztah mezi množstvím a délkou srážek na koncentraci částic. Počet 

částic je nezávislý na množství a délce srážek. [17] 

Koncentrace pevných částic naměřené v Harwellu ve Velké Británii během dešťů a při 

absenci deště jsou uvedeny na obr . č. 32. [17] 
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Obrázek 32 - Vliv deště na počty nanočástic menších než 30 nm, nanočástic větších než 30 nm a u 

částic s rozměrem 100 až 450 nm. 
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8.1.4 Vliv směšovací vrstvy 

Ve směšovací vrstvě se směšuje vzduch vynášený stoupavými proudy, resp. snášený 

klesavými proudy, se vzduchem v okolní atmosféře. Ve vrstvě směšování se utváří turbulence 

zpravidla vlivem termické konvekce. Když ve vrstvě dochází ke vzniku termické konvekce, 

pak jejím zdrojem bývá jednak přenos tepla od prohřátého zemského povrchu do výšky, tak  

radiační ochlazování v úrovni horní části oblačné vrstvy. První jmenovaný zdroj se podílí na 

vzniku stoupavého pohybu prohřátého vzduchu od země do výšky, zatímco vlivem druhého 

se utvářejí proudy chladnějšího vzduchu, klesajícího od vrcholů oblaků k zemi. Oba zdroje 

těchto pohybů působí často současně. [17] 

 

Obrázek 33 - Vliv výšky směšovací vrstvy (MLH) na počty nanočástic menších než 40 nm a 

nanočástic větších než 40 nm [17] 

Výška směšovací vrstvy je klíčový parametr studií mnoha atmosférických 

procesů přízemní vrstvě, včetně kvality ovzduší. V České republice se výška směšovací 

vrstvy pohybuje zpravidla od 50 do 250 m. [17] 

Z výsledků vyplývá, že kumulace částic se zvyšuje se snižující směšovací vrstvou 

v důsledku stabilního prostředí a špatných rozptylových podmínek. Opět je znatelné že menší 

částice se chovají jinak než ostatní částice, se zvyšující se směšovací vrstvou jejich počet 

narůstá. To opět naznačuje, že značný počet těchto částic je vyroben fotochemicky bez zásahu 

člověka. [17] 



 
50 

 

 

Obrázek 34 - Vývoj počtů nanočástic během dne [17] 

Graf (obr. 34) nám ukazuje, že počty a rozměry částic jsou rozdílné během dne. 

Částice o rozměrech 30 až 100 nm se chovají podobně jako částice větších rozměrů. Mají 

nižší střední množství částic během dopoledne, což souvisí s denním chováním mezní vrstvy 

atmosféry. [17] 

Naopak počty částic v rozmezí 11-30 nm vykazují vyšší koncentraci během 

dne (odpoledne). Odlišné chování částic v rozmezí 11 až 30 nm naznačuje, že tyto částice jsou 

z jiných zdrojů než ostatní. [17] 

8.1.5 Shrnutí závislosti počasí 

Počet částic s rozměrem větším než 30 nm se výrazně sníží zvýšením rychlosti 

větru, nestabilní atmosféru a nízké výškou mezní vrstvy atmosféry. Neprojevuje se na 

nich vliv teploty, relativní vlhkosti nebo slunečního záření částky na počet těchto částic.  

Částice menší než 30 nm jsou ovlivněny suchým, teplým a slunečným počasí. Nejsou 

ovlivněny rychlostí větru a jejich počet narůstá s výškou mezní vrstvy atmosféry.  To 

naznačuje, že při nejmenším část z nich pochází z neantropogenních zdrojů a je fotochemicky 

vyráběna. Kromě toho se počet částic zvyšuje v souvislosti s kvalitou promíchání  mezní 

vrstvy, čím lépe je promíchána tím je počet částic vyšší. Částice o rozměrech 30 nm a menší 

také vykazují vyšší denní koncentrací odpoledne, což je v kontrastu s menšími  počty částic s 
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rozměrem nad 30 nm, které naznačují, že jsou spíše řízeny denními cykly mezní vrstvy 

atmosféry. Vysoký počet částic o průměru méně než 30 nm je také spojován s větry 

vanoucími z takzvaných čistých oblastí. Jedná se o oblasti, kde nejsou antropogenní zdroje 

znečištění částicemi.  

8.2 Vliv prostředí, kde se měření odehrává 

V této kapitole jsou uvedena data sesbíraná od ledna do března roku 2002 ve 

venkovském prostředí Harwellu, v městském prostředí Londýna na náměstí Bloomsbury a při 

okraji silnice Marylebone Road. [18] 

Harwell je vesnice asi s 2354 obyvateli. Nachází se blízkosti Oxfordu ve Velké 

Británii. Monitorovací stanice s jediným silničním přístupem se nachází v areálu Harwell 

sience centre. Nejbližší stromy se vyskytují 200 až 300 metrů od stanice. Jsou zde 

zaznamenávány údaje o částicích o velikosti 11 až 450 nm a to v 15 min intervalech. 

Výsledky v této oblasti mohou být mírně ovlivněny 7 km vzdálenou elektrárnou a silnicí 

první třídy vzdálenou 3 km. [18] 

Náměstí Bloomsbury je jedním z největších náměstí v Londýně. Na náměstí se 

nachází zahrada, která je ze všech stran obklopena dvouproudovou jednosměrnou 

komunikací, jež se často stává objektem dopravní zácpy. Monitorovací stanice je umístěna 

v parku 25 m od nejbližší komunikace. Odběr vzorků je ve výšce 3 m. V okolí v blízkosti 

odběru se nachází několik terénních překážek ne vyšších než 3 m. [18] 

Marylebone Road je významnou dopravní tepnou v centru Londýna v 

obvodu Westminster. Směřuje ve směru východ – západ od Euston Road u Regent's 

Parku po A40 u Paddingtonu. Silnice je opatřena s ohledem na velmi rušný provoz třemi 

jízdními pruhy oběma směry. Denně zde projede více než 80 000 vozidel. Komunikace je 

součástí vnitřního londýnského okruhu a tvoří hranici oblasti London Congestion Charge. 

Většina vozidel opouštějících Londýn směrem na Midlands a sever Anglie projíždí touto 

cestou a tak se zde v průběhu dne tvoří dopravní zácpa. Monitorovací stanice se nachází ve 

vzdálenosti 1 m od silnice a odběr vzorku je opět prováděn ve výšce 3 m. [18] 

Jak se dalo očekávat, počty částic jsou nejvyšší na Marylebone Road, což je silně 

ovlivněno provozem na komunikaci. Je vidět i vyšší výskyt nanočástic v městském než 

venkovském prostředí (obr. 35). [18] 
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Obrázek 35 - Vývoj počtu nanočástic v závislosti na prostředí [18] 

Zajímavá je vyšší koncentrace částic s rozměrem pod 20 nm naměřená ve venkovském 

prostředí než koncentrace naměřené v městském prostředí Bloomsbury. To naznačuje, že 

městské dopravní zdroje nejsou hlavním důvodem, pro rozdíly mezi jednotlivými lokalitami 

v oblasti pod 20 nm. Ve skutečnosti existují dvě možnosti vysvětlení. Za prvé, čerstvě 

emitované částice pod 10 nm mají krátkou životnost v atmosféře v důsledku koagulace a 

dalších procesů (jejich počet rychle klesá se snižující se vzhledností do silnice). Nebo za 

druhé, již výše zmiňovaná možnost tvorby nových velmi malých nanočástic 

z neantropogenních zdrojů. [18] 

Při srovnání koncetrací částic s rozměrem nad 300 nm můžeme vidět, že rozdíl mezi 

silničním a městským prostředí je menší, než rozdíl mezi městským a venkovním prostředí. 

[18] 

Na Marylebone Road můžeme vidět podstatně vyšší koncentrace než koncentrace na 

dalších sledovaných místech. Rozdíl je větší u částic menších než 100 nm a největší rozdíl je 

u částic menších než 40 nm. To potvrzuje, že silniční vozidla se podílejí značnou měrou na 

tvorbě nanočástic, zejména na tvorbě velmi malých nanočástic. [18] 

8.3 Vliv dopravních faktorů 

 Na počty nanočástic u dopravních komunikací má nemalý vliv doprava. Zejména 

hustota a plynulost provozu, kde se při vyšším dopravním zatížení bude počet emitovaných 

nanočástic zvyšovat. Samozřejmě závisí i na plynulosti provozu, na rychlosti jízdy atd. Čím 
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déle se vozidlo zdrží na komunikaci, tím déle bude emitovat částice výfukových plynů 

z motoru do vzduchu.  

 Na počet emitovaných nanočástic bude mít velký vliv skladba provozu, hlavně poměr 

mezi vznětovými a zážehovými motory. Počty nanočástic závisí i na hmotnosti vozidel, 

výkonu motoru vozidel, stáří vozidel, zařazení vozidel do emisní EURO normy, či rozdílné 

kvalitě pohonných hmot. 

 Informace uvedené v této části se z velké části opírají z výzkumů pana Farlunda a 

kolektivu (2001). V této studii se zabývali počtem a velikostí emitovaných částic z lehkých 

užitkových vozidel (osobních automobilů, dodávek a obytných vozů). Testovali 45 různých 

lehkých užitkových vozidel. Většina vozidel měla najeto od 3 000 km do 10 000 km. Objemy 

testovaných motorů byly od 1,0 po 5,3 litru. Testovali sedm vozidel s dieselovými motory, jež 

byly přeplňované s přímým vstřikováním, jeden testovaný vůz byl vybaven filtrem pevných 

částic. Zbylých 38 vozidel bylo s benzínovými motory. Z toho 28 motorů bylo 

s atmosférickým sáním (SI NA), 6 přeplňovaných motorů (SI turbo), 3 s přímým 

vstřikováním (SI DI) jeden motor s kompresorem. Použitá zkušební paliva splňovala 

požadavky Švédského ministerstva životního prostředí do zařazení do skupiny 1 a to jak pro 

benzínové, tak i pro dieselové motory. Pro dieselové motory švédská skupina 1 odpovídá 

evropskému standardu 2004/26/EC. [10] 

8.3.1 Vliv množství vstřikovaného paliva 

Množství spáleného paliva samozřejmě souvisí se stylem jízdy. Množství spáleného 

paliva ovlivňuje rychlost jízdy, počet rozjezdů v dopravních zácpách nebo hmotnost 

automobilu. [10] 

 Na emise částic o rozměru 0,01 μm až 1 μm u dieselových motorů má vliv množství 

vstřikovaného paliva téměř nepatrný, tedy až na motor vybavený filtrem pevných částic, který 

je schopen zachytit především částice větších rozměrů. U tohoto motoru můžeme pozorovat 

největší vliv množství vstřikovaného paliva na produkci emisí částic. [10] 

 Vozidla s atmosférickými a přeplňovanými motory vykazují větší množství emisí 

pevných částic než ostatní typy vozidel. U těchto vozidel dochází až k dvounásobnému 

vzrůstu emisí částic v závislosti na množství spáleného paliva. Některá z těchto vozidel, 

zejména s turbo motory (přeplňované motory) dosahují téměř stejných emisí jako vozidla 

s naftovým motorem. [10] 
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Obrázek 36 - Počet emitovaných částic za minutu v závislosti na množství spáleného paliva [10] 

Vozidla vybavená motorem s přímým vstřikováním emitují větší počty částic než 

ostatní vozidla na benzínový pohon, ale pořád emitují menší počty částic než dieselové 

motory. Počet emitovaných částic se konzistentně zvyšuje s množstvím dodaného paliva, ale 

závislost není taková jako u ostatních benzínových vozidel. [10] 

 Automobily se vznětovým motorem a filtrem pevných částic také vykazují nárůst 

počtu emitovaných částic se zvyšující se spotřebou paliva, ale tento nárůst je vysoce nestálý. 

To je pravděpodobně způsobeno procesem regenerace filtru. Ten je aktivován v případě, když 

je filtr vysoce zanesen. Emise částic z těchto vozidel jsou v mnoha případech nižší než 

nejlepší zážehové motory, pokud se tedy zrovna filtr neregeneruje. [10] 

8.3.2 Vliv poměru paliva a vzduchu 

Poměr vzduchu a paliva (A/F ratio, lambda) má velký podíl na plynné emise 

z benzinových motorů a na emise pevných částic z dieselových motorů. Proto je důležité 

zvážit i tento aspekt, který může mít vliv na emise nanočástic. [10] 

 Na obrázku je vykreslen celkový počet emitovaných částic za minutu na gram paliva 

při stechiometrickém poměru vzduch / palivo. Dieselové motory vykazují nízkou citlivost na 

A/F ratio. Na rozšířené oblasti grafu (obr. 37) vidíme tendenci benzinových motorů emitovat 

více nanočástic v závislosti na A/F ratio. Z obrázku je též zřejmé, že při A/F ratio rovno 
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jedné, nemají vozidla ve stejných třídách podobné hodnoty, ale lišší se s každým 

samostatným vozidlem. [10] 

 

Obrázek 37 - počet částic v závislosti na poměru vzduchu a paliva [10] 

 Motory s přímým vstřikováním ukazují dva odlišné typy chování. Když tyto motory 

spalují lehčí benzín, produkují podobné počty částic jako dieselové motory. Naopak při jízdě, 

kde je spalován těžší benzín, se chovají tyto motory podobně jako ostatní benzínové motory. 

Nicméně jejich emise nejsou nikdy tak nízké jako atmosférické motory s nejnižšími emisemi 

částic. [10] 

 

Obrázek 38 - počet částic v závislosti na poměru vzduchu a paliva (A/F ratio < 1) [10] 
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Dieselová vozidla s filtrem pevných částic vypouštějí průměrně 1 000 krát méně 

jemných částic na gram použitého paliva než dieselové motory bez filtrů a emituji podstatně 

méně částic než většina zážehových motorů. [10] 

8.3.3 Vliv zatížení motoru 

Na dalším grafu (obr. 39) je zobrazena koncentrace částic (tj. počet částic na 

krychlový centimetr) v závislosti na točivém momentu (tj. síly které je potřeba vyvinout 

k jednomu otočení kol). Točivý moment je způsob, kterým můžeme popsat zatížení motoru 

s ohledem na různé objemy motorů. Nejvyšší zatížení motoru nastává při startu motoru a 

rozjezdu. Tento aspekt bude mít největší vliv na emise nanočástic v kolonách a dopravních 

zácpách. [10] 

 Emise částic ze vznětových motorů se zdají být citlivé na zatížení motoru. Zatímco 

atmosférické a přeplňované motory mají tendenci produkovat větší počty emisí v závislosti na 

zvětšující se zátěži, tak u motorů s přímím vstřikováním není žádný viditelný vztah mezi 

emisemi částic a zátěžím motoru. [10] 

 

Obrázek 39 - koncentrace částic v závislosti na krouticím momentu [10] 

 Při nízkém točivém momentu vykazují atmosférické a přeplňované motory nízké 

emise pevných částic podobné dieselovým motorům s filtrem. Jak se zvyšuje zátěž tak 

koncentrace částic výfukových plynů roste. U velmi vysokého točivého momentu je 
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koncentrace částic přeplňovaných motorů  téměř na stejné úrovni jako u dieselových motorů. 

[10] 

 Nejvyšší emise částic vykazují opět dieselové motory a to v rozsahu 10 až 100 miliónů 

částic na krychlový centimetr. Nejnižší emise jemných částic byly naměřeny ve výfukových 

plynech vozidel s dieselovým motorem vybavených filtrem pevných částic a to v rozsahu 

1 000 až 100 000 částic na krychlový centimetr. [10] 

8.3.4 Vliv stylu řízení 

Celkový počet emitovaných nanočástic by mohl být závislý na stylu jízdy. Ale podle 

výzkumů Farlunda a kolektivu (2001), který simuloval dva styly jízdy (klidný a agresivní), 

jsou rozdíly mezi celkovými emisemi nanočástic nepatrné. Velikosti částic při rozdílných 

stylech jízdy jsou zobrazeny na grafu (obr. 40). Na ypsilonové ose jsou procenta, která 

zastupují poměr částic na celkovém počtu emisí částic měřených v rozsahu od 10 nm do 

1000 nm. [10] 

 

Obrázek 40 - Vliv jízdy na emise nanočástic [10] 

V grafu není patrný rozdíl na celkový počet emisí mezi styly jízdy, ale přece nepatrný 

nárůst tu je. Nejznatelnější rozdíl je u benzínových přeplňovaných motorů. U těchto motorů se 

při agresivní jízdě zvyšuje zatížení motoru a  s tím i spojený vyšší počet emitovaných 

nanočástic. [10] 
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 Emise ze vznětových motorů vybavených filtrem jsou při obou jízdních stylech o 20% 

menší než u ostatních vznětových motorů. V těchto 20% jsou zaznamenány i emise 

nanočástic, které vznikají při regeneraci filtru. [10] 

Samarase a kol. (2005) prováděli výzkum závislosti rychlosti na produkci částic. Ve 

svém výzkumu testovali dva osobní automobily. Prvním automobilem byl Ford Focus 1,8 l 

TDI a druhým automobilem Volkswagen Golf 1,8 l TDI. Oba vozy jsou zařazeny do emisní 

Euro normy III a jsou vybaveny oxidačním katalyzátorem. U obou bylo použito stejné palivo. 

Testy byly provedeny v laboratorních podmínkách. [41] 

 

Obrázek 41 - Počet emitovaných částic v závislosti na rychlosti [41] 

Jak můžete vidět na grafu (obr. 41), výsledky u obou vozidel jsou si podobné, do 

rychlosti 100 km/h má vyšší emise nanočástic Volkswagen Golf, od rychlosti 110 km/h se 

situace obrací a vyšší počty nanočástic emituje Ford Focus. Při konstantním zpomalení jsou 

emise u obou automobilů takřka stejné. [41] 

Je zajímavé, že počty nanočástic nejsou shodné při stejných rychlostech. Celkové 

počty závisí na tom, zda buď zrychlujeme, zpomalujeme nebo udržujeme konstantní rychlost. 

To souvisí s aktuálním zatížením motoru. [41] 
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Obrázek 42 - Velikost a počet emitovaných částic při rychlosti 100 km/h a 120 km/h [41] 

Na grafech jsou zobrazeny velikosti a počty částic při rychlostech 100 a 120 km/h. 

Překvapivě se počty nanočástic se zmenšující velikostí výrazně mění v závislosti na rychlosti. 

Při rychlosti 100 km/h jsou emise nanočástic podobné, ale již při zrychlení o 20 km/h dochází 

v oblasti 50 nm k prudkému nárůstu počtu nanočástic vozidla Volkswagen Golf. U vozidla 

Ford Focus při zrychlení o 20 km/k dochází v oblasti 20 nm k pozvolnému nárůstu 

emitovaných nanočástic. [41] 

8.3.5 Vliv typu motoru 

Porovnávána byla již výše zmiňovaná vozidla při konstantní 90 km/h rychlosti. 

Výsledný počet emitovaných částic je vztažen na jeden kilometr ujeté dráhy. [10] 

 

Obrázek 43 - Počet a velikost částic v závislosti na typu motoru [10] 
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Vozidla s naftovými motory produkují větší množství jemných částic ve srovnání 

s vozidly s benzínovými motory. Největší počet emitovaných částic u spalovacích motorů je 

v okolí 10 nm, ale je to většinou i o řád méně než u vznětových motorů. U vozidel se 

vznětovými motory se počet částic blíží vrcholu v oblasti 60 nm. [10] 

 

Obrázek 44 - Procentuální vyjádření počtu částic na celkovém objemu emitovaných částic u 

selového a benzínového motoru [10] 

Graf zobrazený na obrázku číslo č. 44 nám ukazuje relativní emise v porovnání 

s celkovými emisemi všech vozidel. Výsledné emise pro vozidla s atmosférickými a 

přeplňovanými motory jsou tak nízké, že nejsou na grafu zobrazeny. Asi nejzajímavější jsou 

výsledky zážehových motorů s přímým vstřikováním, kdy se snižujícím se poměrem vzduchu 

v palivu dochází k nárůstu emisí jemných částic. Emise z těchto motorů se přibližují k emisím 

ze vznětových motorů, ale pořád jsou přibližně na jejich poloviční úrovni emisí. Při A/F ratio 

rovno jedné se motory s přímým vstřikováním přibližují k ostatním spalovacím motorům, ale 

pořád s emisemi přibližně stokrát vyššími. Nejnižší koncentrace emisí pevných částic emitují 

dieselová vozidla vybavená filtrem pevných částic. [10] 

8.3.6 Vliv zařazení vozidla do emisní Euro normy 

Emisní norma Euro je závazná v zemích Evropské unie a stanovuje limitní hodnoty 

výfukových exhalací. Zavedení nového emisní Euro normy není jednorázové. Změny se 

nejdříve týkají modelů nově představených na evropském trhu (pro Euro 5 byl stanoven 

termín 1. 9. 2009). Vozidla, které do té doby vstoupí do prodeje, Euro 5 splňovat nemusí. 

Nutno říct, že většina renomovaných výrobců normu Euro 5 již dlouhou dobu splňuje. Od 

roku 2011 by měli Euro 5 plnit všechny nově vyrobené vozidla. [76] 
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Posuzovaná byla nákladní vozidla stejného typu a od stejného výrobce. Měla stejný 

objem motorů, tím pádem i stejné výkony. Lišila se stářím vozidla, počtem ujetých km a 

samozřejmě zařazením do jiné emisní Euro normy. [30] 

V následujících grafech (obr. 45) jsou uvedeny počty a velikosti distribuovaných 

nanočástic při nulovém zatížení, při 25% zatížení a při 50% zatížení a při plném zatížení. Vše 

bylo porovnáváno při 1400 otáčkách za minutu. Hmotnost nákladu opět přímo souvisí se 

zatížením motoru. [30] 

Při nižších zatíženích můžeme pozorovat výrazné zlepšení Euro 4 a Euro 5 oproti Euro 

3. Nižší počty částic jsou výrazné především u částic menších než 25 nm a větších 100 nm. 

Při 100% zatížení se počty emitovaných částic ve všech třech normách srovnávají. I když se 

počty emitovaných částic u norem Euro 4 a 5 snižují, dochází u těchto norem ke snížení 

průměrné velikosti emitovaných částic. [30] 

Zajímavé je, že při plném zatížení emituje vozidlo zařazené do emisní normy Euro5 

větší počty částic než normy Euro 3. Celkovými emisemi ale nepřekračuje hodnoty normy 

Euro3. [30] 

 

Obrázek 45 - Závislost počtu a velikosti částic na emisní Euro normě bez zatížení, při 25%, 50% 

a plným zatížení [30] 
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Nejnižší počty emitovaných částic dosáhl Euro 3 standard dodatečně vybavený 

filtrem pevných částic. Euro 3 vybavený DPF dosahuje 100 až 1000 krát menším počtům 

distribuovaných částic než Euro 3 bez DPF. [30] 

 

8.3.7 Vliv typu paliva dieselových motorů  

Krahl a spol. (2008) porovnávali nejvíce využívaná paliva dieselových motorů na 

množství emitovaných nanočástic. Bylo srovnáno pět paliv od fosilního paliva, přes fosilní 

paliva s přísadami až po biopaliva. [25] 

Srovnávaná dieselové paliva:  

 DF (Diesel Fuel) - Motorová nafta (nafta nebo diesel) je směs 

kapalných uhlovodíků. Získává se destilací a rafinací z ropy. Vlastnosti motorové nafty se 

udává cetanovým číslem, které vyjadřuje její vznětovou charakteristiku. Motorová nafta 

slouží především jako palivo pro vznětové motory. [25] 

 RME - Metylester řepkového oleje (zkratka MEŘO, nebo FAME z 

anglického Fatty acid methyl ester, nebo též RME Rapeseed Oil Methyl Ester) je látka, která 

je vyráběna esterifikací. Během této reakce se mísí methanol  s hydroxidem sodným a 

následně s řepkovým olejem. MEŘO je využíváno jako významné biopalivo  do vznětových 

motorů, kde nahrazuje tradiční fosilní palivo naftu. [25] 

 GTL – zkratka znamená anglicky gas to liquid, tedy zkapalněný plyn. Je to 

přeměněný  plyn na tekuté uhlovodíky, tedy paliva a maziva. Výsledný produkt, který je 

označován také touto zkratkou, má vysoké cetanové číslo a takřka nulový obsah síry. 

Zajišťuje tedy ve srovnání s běžnou naftou čistší a efektivnější spalování. Na trhu je dostupná 

ve formě syntetické složky v palivu V-Power Diesel společnosti Shell. Výrobní proces i 

procentní poměr v motorové naftě je patentován a pochopitelně držen v tajemství. [25] 

 B5GTL – Je to směs MEŘO a GTL bez přísad, Kde MEŘO je zastoupeno 5% a 

GTL 95%. Je to nově vyvinuté palivo a na našem trhu nedostupné. [25] 

  PDF (Premium diesel fuel) - je syntetický lehkoběžný motorový olej pro 

moderní rychloběžné vysokovýkonné naftové turbomotory nebo motory Common-Rail 

nejnovější generace. Premium diesel je složený z 60% z nafty, 20% z MEŘO a 20% z GTL 

bez přidaných aditiv. [25] 
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Obrázek 46 - Graf závislosti emisí nanočástic na tipu paliva [25] 

Na grafu (obr. 46) můžete vidět výsledky měření aerodynamických průměrů a počtu 

částic v závislosti na použitém palivu. Počet distribuovaných částic motorové nafty a nafty s 

aditivem GTL od společnosti Shell nevykazují téměř žádné rozdíly, což naznačuje velmi malý 

podíl GTL ve směsi. Další palivové směsi vykazují podle očekávání (podle jejich složení) 

nižší počty emitovaných částic než motorová nafta, až na B5GTL v rozmezí 28 – 55 nm, kde 

vykazuje mnohem nižší emise, než se čekalo. Nejnižší počty emitovaných nanočástic můžeme 

vidět u metylesteru řepkového oleje. Bohužel tento graf nám zobrazuje jen částice od 28 nm. 

Proto jsem pro objasnění vlivu paliva na jemnější částice než 28 nm přidal další graf (obr. 47). 

[25] 

Právě na tomto grafu můžeme vidět že MEŘO produkuje největší počty nanočástic 

v okolí 10 nm, než bychom předpokládali s předchozího grafu. Téměř lineární nárůst počtu 

nanočástic v této velikosti můžeme pozorovat u prémiové nafty. Opět počty emitovaných 

nanočástic jsou u GTL téměř shodné s motorovou naftou, ale v této oblasti mají nejnižší 

emise. [25] 
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Obrázek 47 - Graf závislosti emisí nanočástic na typu paliva [25] 

Vliv biopaliv a palivových směsí na celkový objem emisí nanočástic je nepatrný. 

Používáním těchto paliv výrazně neomezíme počty nanočástic emitovaných v dopravě, 

dokonce naopak v některých případech je i dokonce zvýšíme, jako například u paliva 

premium diesel. [25] 

Ve studii Nils-Olofa Nylunda a kolektivu Transit bus emissions study (2004), která se 

zabývá porovnáním emisí autobusů s dieselovým pohonem a pohonem na zemní plyn. 

Porovnáváno bylo pět autobusů s různými pohony: s dieselovým pohonem s DPF a bez DPF, 

s pohonem na CNG při λ=1 a λ> 1, a s pohonem na LPG při λ=1.[36] 

 

Obrázek 48 - Srovnání počtu a velikosti emitovaných nanočástic z LPG a CNG vůči dieselové 

pohonu [36] 
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Pohony na zemní plyn vykazují několikrát nižší počty emitovaných nanočástic než 

dieselové motory. Pouze pohon na LPG při λ=1 emituje vyšší počty nanočástic menších než 

30 nm. Nejnižší počet částic vykazuje pohon na CNG při přebytku vzduchu v palivu. Tento 

pohon dosahuje téměř stejných výsledků jako dieselový motor vybavený filtrem pevných 

částic. [36] 

8.3.8 Resumé dopravních faktorů 

Nejvyšší počty nanočástic emitují dieselové motory a to až 100 krát více než 

benzínové motory. To vzhledem k faktu, že spotřeba nafty je u nás 4 krát vyšší než spotřeba 

benzínu. Vidím nutnost se především zaměřit na snížení emisí nanočástic u vozidel se 

vznětovými motory. Typ paliva použitý u dieselových motorů téměř neovlivňuje emise 

nanočástic. Proto se jako nejúčinnější prvek, jak omezit počty nanočástic ze vznětových 

motorů, zdá být filtr pevných částic. Vozidla vybavená DPF dosahují až 1000 krát menším 

počtům nanočástic než ostatní vozidla bez DPF.  

Vliv rychlosti a stylu jízdy přímo souvisí se zatížením motoru a množstvím spáleného 

paliva. Tyto atributy ovlivňují především množství emitovaných nanočástic u spalovacích 

motorů. 

Vliv poměru paliva a vzduchu neovlivňuje dieselové motory a má opět vliv jen u 

benzínových motorů, kde při snižujícím se poměru vzduchu dochází k nárůstu počtu 

emitovaných nanočástic. 

8.4 Další vlivy 

Na celkové množství částic nebude mít vliv jen charakter prostředí, který je už 

rozebrán v kapitole srovnání vlivu městského, venkovského prostředí a prostředí u okraje 

silnice, ale i poloha, výška a šířka případných překážek (např. budov), nacházejících se ve 

směru šíření emisí. 

Další ze skutečností, která by mohla mít vliv na objem celkových emisí je resuspenze 

(tzn. opětovný vznos částic již usazených na zem). Resuspenze je výrazná u větších částic 

jako PM10. Se zmenšující se velikostí se vliv resuspenze zmenšuje. Proto předpokládám, že na 

nanočástice bude mít vliv zanedbatelný nebo vůbec žádný. [26] 
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9 Měření nanočástic v dopravě 

9.1 Druhy měření nanočástic v dopravě 

Existují různé techniky pro detekci, měření a charakteristiku nanočástic. Existuje 

mnoho metod, ale žádná nemůže být zvolena jako nejlepší. Metoda se vybírá podle cíle 

měření, typu měření, typu odebíraného vzorku, časového omezení a náklady na vypracování 

analýzy. Techniky měření se liší fyzikálními principy, metodami odběru vzorku a prostředí, 

ve kterém k odběru dochází. Například některé techniky vyžadují zředění vzorku, nebo jinou 

úpravu vzorku před odběrem. Přesnost metod se může lišit. Nejvhodnější je proto pro správné 

vyhodnocení výsledků metody kombinovat. Například pro měření aerosolů se zdá být 

nejvýhodnější kombinovat přístroje založené na principu mobility částic a elektrického náboje 

částic.  

9.1.1 Měření výfukových spalin 

Pro měření emisí výfukových spalin se nejčastěji používají metody využívající 

přístroje SMSP, ELPI, NanoMet, nebo je využívaná filtrační metoda. 

Pro měření emisí a vyhodnocení nanočástic výfukových spalin motoru pomocí výše 

zmíněných přístrojů je nutné odebrat vzorek, který se příslušně naředí, aby se stabilizovalo 

složení částic, a potom se přivádí vzorek do měřící kolony příslušného přístroje. K naředění 

částic se může použit přístroj SmartSampler.[29][52] 

 

Obrázek 49 - Měření velikosti a počtu částic výfukových spalin pomocí SMPS a CPC [31] 
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Tento proces je vhodný pro změření celkové průměrné emise. Není už natolik vhodný 

k okamžitému měření koncentrace částic v závislosti na zatížení motoru. Vzhledem 

k procesům probíhajícím v odběrových sondách, spojovacím potrubím a v ředícím zařízení 

dochází ke snížení rychlosti změn a k promísení vzorku, a tedy k průměrování koncentrace 

částic. Není tedy přesně zřetelné, kdy došlo k akceleraci či deceleraci. Typický způsob řízení 

motorů při deceleraci je okamžité snížení dávkování paliva na nulovou hodnotu a teprve při 

přiblížení k požadované rychlosti dávkování paliva pomalu nabíhá. [29][52] 

Filtrační metoda zajišťuje dobrou opakovatelnost měření a má jednoznačný vztah 

k legislativním zkouškám. Na druhou stranu je tato metoda neúměrně časově a finančně 

nákladná. Neumožňuje nám měřit rozměr a počet částic, ale pouze jeho celkový objem. Kdy 

vzorek je zachycován filtrem a po změření dojde ke zvážení vzorku zachycený filtrem. 

[29][52] 

 

Obrázek 50 - Měření celkové hmotnosti výfukových spalin pomocí filtrační metody [31] 

9.1.2 Měření nevýfukových emisí nanočástic 

Pod pojmem nevýfukové emise nanočástic jsou skryty emise vznikající používáním 

pneumatik a brzdového systému. Měření obou zdrojů je poměrně technologicky složité a ze 

základu podobné, protože je potřeba oddělit pohonnou jednotku od měřeného zdroje emisím, 

aby nedošlo ke zkreslení výsledku v důsledku produkce emisí částic pohonnou jednotkou. 

[7][53] 
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Obrázek 51 - Technologické schéma měřění částic vznikajících při brzdění [53] 

Technologické schéma (obr. 51) zobrazuje měření emisí nanočástic vytvořené 

používáním brzdového systému. Motor (K) je umístěn ve vedlejší místnosti a přes hnací 

hřídel (L) je přenášen krouticí moment na kola ložiska, která pohání disk brzdového systému. 

Samotný brzdový systém je zavěšen na podstavci a je umístěn v izolované komoře (G) spolu 

s hnací hřídelí. K řízení zatížení brzd je použit pneumatický systém (M). Tlak se měří pomocí 

piezoelektrického sensoru tlaku v blízkosti vstupu do brzdového válce. Komora (A) slouží 

k přívodu čistého vzduchu do těsnící komory. Přívod vzduchu (F) vede přes ventilátor (B) 

systémem měření průtoku (C) a filtr (D). Ten zajišťuje vysokou rychlost výměny vzduchu. 

Výměna vzduchu v komoře zajišťuje přepravu generovaných částic na výstup z komory, kde 

jsou umístěny přístroje k měření vyprodukovaných emisí. Nejčastěji se pro měření počtu a 

velikosti nanočástic používají přístroje SMPS a APS, se kterými je možno měřit velikost 

částic v rozmezí 10 nm až 10 µm. Tento postup umožňuje měřit částice v různých režimech 

brzdění a měřit brzdové destičky různých materiálů. Výhodou je možnost opakování pokusů a 

verifikace výsledků. Tento model měření je technologicky složitý, prostorově a finančně 

náročný. Proto se většinou při měření brzdových částic využívá méně prostorově náročných 

postupů, ale založených na podobné technologii. [37][53] 
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Obrázek 52 - VTI otočný simulátor [7] 

Jak jsem již výše uvedl měření částic vznikajících při oděru brzd a pneumatik jsou 

technologicky podobné. Na rozdíl od uvedené technologie výše je nutné zajistit při měření 

částic vznikajících při oděru pneumatik kontakt pneumatiky s povrchem. Na obrázku (obr. č.) 

je silniční simulátor švédské VTI, kde k měření použili všechna čtyři kola, která se dokola 

pohybují po kruhové dráze. Každý náprava kola je poháněná elektromotorem. Rychlost se 

může měnit od 0 km/h až po 70 km/h. Na simulátoru můžou použít jakákoliv typ povrchu a 

jakýkoliv druh pneumatik, které jsou dostupné na lehké osobní a užitkové automobily. 

Simulátor je opět uzavřen v utěsněné hale a odběr vzorků je proveden pomocí rychlé výměny 

vzduchu. Systémy na odběr vzorků jsou umístěny mimo halu se simulátorem. V tomto 

případě byl použit systém SMPS skládající se z elektrostatického klasifikátoru (MDA) model 

3071 a kondenzačního čítače částic (CPC) model 3010, který umožňuje měřit částice 

v rozsahu 15 až 700 nm. [7][9] 

9.1.3 Venkovní měření 

Venkovní měření se většinou provádí buď pomocí přenosné přístrojové techniky, nebo 

pomocí objemnější přístrojové techniky, která se většinou  umísťuje do měřících kontejnerů. 

Venkovní měření pomocí přenosné přístrojové techniky 

Přenosná technika nám umožňuje měřit emise částic v reálném provozu a nahrazuje 

nám laboratorní měření. Na emise částic mají vliv provozní podmínky, které lze jen těžko 

simulovat při laboratorním měření. Přenosná technika, která je umístěna na palubě vozidla, 

umožňuje průběžné měření okamžitých výfukových emisí pojízdného stroje, přičemž pod 

pojem přenosná aparatura spadají jak specializovaná zařízení zaplňující polovinu městského 

autobusu nebo celý návěs, tak i relativně malá a jednoduchá zařízení. Tato relativně malá a 
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jednoduchá zařízení monitorují koncentraci výfukových plynů a celkový průtok výfukových 

plynů (Vojtíšek-Lom, 2002). Tyto dva toky dat jsou synchronizovány a okamžité hmotnostní 

toky částic jsou vypočteny jakou součin okamžitého toku výfukových plynů a koncentrace 

částic. Z důvodů omezeného prostoru na palubě vozidel, možností napájení a nelaboratorních 

podmínek během měření jsou vzorkovány neředěné výfukové plyny a není zajištěno 

izokinetické vzorkování nebo alespoň laminární průtok. Odebíraný vzorek není navíc 

udržován v konstantní teplotě. Dále nejsou ošetřeny ztráty způsobené nukleací a koagulací 

částic ve vzorkovacím potrubí. Hmotnostní tok nasávaného vzduchu je vypočten ze stavové 

rovnice ideálního plynu ze známého zdvihového objemu motoru, složení, teploty a tlaku 

nasávaného vzduchu, otáček motoru a dopravní účinnosti motoru, která se získá během 

laboratorních měření nebo je pro daný motor kvalifikovaně odhadnuta. Hmotnostní tok 

výfukových plynů je pak vypočten na základě toku nasávaného vzduchu a poměru paliva k 

vzduchu vypočteného z naměřených koncentrací a známého nebo předpokládaného složení 

paliva. [54][63]  

Menší přenosné zařízení, jako jsou mobilní analyzátor částic CPC a klasifikátor částic 

DMA, můžeme využít i k měření částic v dopravních prostředcích během provozu. Taková 

měření nám mohou poskytnout srovnání počtů nanočástic v různých typech dopravních 

prostředků. [24] 

Venkovní měření v měřících kontejnerech  

Pomocí měření v měřících kontejnerech umístěných poblíž dopravního zdroje můžeme 

kontinuálně sledovat vývoj emisí nanočástic v závislosti na hustotě dopravy. To nám dává 

představu, jakou měrou se doprava podílí na celkových emisích nanočástic. Výhodou měření 

v kontejnerech je přiblížení se laboratorním podmínkám a elektrickým napájením.  

Měřením v měřících kontejnerech se budu zabývat podrobněji v kapitole návrh 

eliminace faktorů zkreslujících měření.  

9.2 Měřicí přístroje 

K měření emisí nanočástic z dopravy a z výfukových plynů se používá několik druhů 

měřicích přístrojů, které umožňují stanovit koncentrace a velikosti částic. Nejvyužívanější 

přístroje jsou SMPS (scanning mobility particle sizer) od firmy TSI a ELPI (electrical low 

pressure impactor) od firmy Dekati, kterými se níže zabývám podrobněji. Další přístroje 
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používané pro měření koncentrace a početního rozdělení velikosti aerosolových částic jsou 

PASS od firmy AVL a přístroj NanoMet.  

Řada SMPS se pro měření částic používá více než 30 let a je nejvyužívanější řadou na 

trhu. Nejnovější přístroj je SMPS 3936, který má poměrně vysoké rozlišení pro měření 

velikosti částic. Umožňuje nám měření aerosolových částic v rozmezí 2,5 až 560 nanometrů. 

Jedno měření trvá 16 s. Přístroj měří velikosti částic, aniž by byl ovlivněn tvarem částic. 

Měřící metoda je nezávislá na indexu lomu částic. [59][61] 

 

Obrázek 53 - SMPS 3934 [59] 

V našich podmínkách je nejvíce využívaný model SMPS 3934. Přístroj má dvě hlavní 

části. V první část je umístěn elektrostatický klasifikátor (DMA), kde se ze vzorkovaného 

proudu elektricky zneutralizovaného a od hrubých částic očištěného polydisperzního aerosolu 

postupně odebírají jednotlivé frakce. Odebírání probíhá pomocí nabíjení částic, což zajistí 

přesně definované rozložení napětí na částicích a vlastní klasifikace pak nastává v 

elektrostatickém poli v prstenci mezi vnitřní a vnější elektrodou DMA. V elektromagnetickém 

poli se částice vychylují z původní trajektorie a do další měřící části prochází pouze určitý 

podíl částic, které jsou přesně definované hmotností a aerodynamickými vlastnostmi, tzv. 

aerodynamickým průměrem. Jsou to částice, které se působením definovaného magnetického 

pole vychylují z přímé trajektorie a nasměrují se do výstupu měřící kolony. Ve druhé části se 

v kondenzačním čítači (CPC) změří početní koncentrace pro každou frakci. Přístroj umožňuje 

měřit nanočástice v rozsahu 10 nm až 777 nm. Jedno měření trvá přibližně 4 minuty. 

S minutovými přestávkami mezi měřeními, je možno změřit až 12 vzorků za hodinu. [59][61] 
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Obrázek 54 - ELPI+ [27] 

Nejnovější verzí Elpi je Elpi+. Tento přístroj měří rozsah velikosti částic od 6 nm 

do 10 μm. Elpi+ má robustní konstrukci, což umožňuje provoz v drsných podmínkách. Elpi 

kombinuje aerodynamickou klasifikaci velikosti částic s elektrickou detekcí. Technologie 

elektrické detekce je založena na nabíjení a následné detekci částic. Bližší popis přístrojů je 

možno najít v publikacích Marjam’’aki a kol. (2002) a Maricq a kol. (2006). Tato technologie 

měření nám umožňuje chemickou analýzu distribuovaných částic. Může být též použita 

pro měření náboje částic v reálném čase a gravimetrická měření. [16][27][28] 

Přístroje ELPI a SMPS mají při stejných měřeních velmi podobné výsledky. Až na 

nárazové fáze u ELPI v okolí velikosti 37 nm, kde ELPI vykazuje až dvojnásobné počty částic 

ve srovnání s SMPS. Ale to má jen malý vliv na celkový objem a hmotnost měřených částic. 

[27][28] 

9.3 Návrh eliminace faktorů zkreslující měření 

Pro návrh eliminaci faktorů, které můžou měření zkreslit, jsem vybral venkovní 

měření odehrávající se v měřícím kontejneru. Které nám může poskytnout nejlepší představu 

o celkových emisích nanočástic z dopravy.  

V návrhu počítám s umístěním měřícího kontejneru v blízkosti dopravního zdroje. 

Nejlépe u dálnice, či frekventované silnice.  

Hlavní faktory zkreslující měření a jejich návrh eliminace: 

Ztráty v důsledku rozptylu částic  

Důležitou otázkou pro správný odhad emisí nanočástic z dopravy v reálných 

podmínkách je určení míry rozptylu emisí nanočástic z dopravního zdroje na místě odběru. 

Proto je nutné umístit měřící hlavice ve vzdálenosti nepřekračující desítky metrů od 
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dopravního zdroje. Pro výpočet rozptylu emísí nanočástic bylo použit již několik postupů. 

Například Ketzel a kol. (2003) použil disperzní model pro výpočet faktoru zředění počtu 

částic. Jamriska a Morawska aplikovali model Mackayova typu, kterému se říká box model
1
, 

kde zvažuje rychlost ředění emisí částic jako funkce směru a rychlosti větru. Tento model 

použili při měření nanočástic při provozu na pozemních komunikacích (Morawska a kol. 

2005). Harrison a kolektiv (2006) používá poměr koncentrací NOx celkových emisí z dopravy 

a emisí NOx změřených, jako poměr rychlosti ředění a aplikuje tento poměr k odhadu emisí 

částic v hustém městském provozu. Yli-Tuomi a kolektiv (2005) studoval emise částic ze 

silničního provozu v centru města, na dálnici, na volném prostranství a aplikoval tyto 

naměřené hodnoty k odhadu zředění nanočástic. Většina z uvedených metod je založena na 

krátkodobých měřeních maximálně několika denních, výjimkou je pouze studie Morawska a 

spol (2005) kde měření probíhalo po dobu 3 měsíců. [15][20][34][56] 

Ztráty způsobené v odběrovém potrubí a korekce naměřených dat 

V odběrovém potrubí dochází ke ztrátám v důsledku nukleace a koagulace částic. 

Proto by mělo být odběrové potrubí co nejkratší a pokud možno tepelně izolované. Odebraný 

vzorek by měl procházet optimalizovanou odběrovou trasou z nerezových trubek a hadiček 

z vodivého silikonu do měřících přístrojů. Naměřené data je nutno přepočítat a korigovat z již 

výše zmíněných důvodů. Je nutno odhadnout ztráty a všechno spektra opravit. Například se 

data můžou filtrovat sérií klouzavých Čebyševových polynomů druhého druhu a následně u 

takto korigovaných spekter je nutno odstranit chybná nebo poškozená data (Wagner a kol. 

2009). Další využívaným postupem pro korekci dat je metoda inverzních algoritmů 

(Wiedensohler, 1988). [23] [54] [61] [63] 

Ztráty způsobené neizokinetickým
2
 odběrem 

Odběr vzorků musí probíhat stejnou proudovou rychlostí jako je nastavena na 

měřících přístrojích. Abychom dosáhli nominálního průtok je nutno použít pomocnou pumpu 

a odběrovou hlavu vybavit tryskou. Pro odběr vzorků se může použít stejná odběrová hlava, 

který se používá u částic PM10. [61] 

 

                                                

1 Box model je idealizovaný prostor používaný k výpočtu distribuce polutantů v životním prostředí. 

2 Izokinetický odběr - spaliny jsou odebírány stejnou rychlostí jakou proudí v odběrovém místě 
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Ovlivnění měření přístrojovou technikou 

Měřící přístrojová technika funguje na určitých fyzikálních principech, pomocí 

kterých můžeme měřit rozměr a počty distribuovaných nanočástic. Proto je vhodné přístroje 

kombinovat, což je ale finančně náročně. Přístrojová technika musí být i správně 

nakalibrována.[63] 

Ovlivnění měření ostatními zdroji emisí nanočástic.  

Při měření emisí nanočástic samozřejmě nebudeme měřit jen emise z dopravy, ale 

měření bude ovlivněno i ostatním antropogenními a přírodními zdroji. Antropogenní zdroje je 

možno částečně eliminovat vhodným návrhem umístění případného měření. Aby se 

v blízkosti měření nenacházeli další antropogenní zdroje nanočástic. Pro správné vyhodnocení 

emisí nanočástic z dopravy, je nutno porovnat naměřené částice s pozaďovou stanicí. Dle 

výzkumů Hagler a kolektiv (2009) by pozaďová stanice měla být nejlépe umístěna ve 

vzdálenosti cca 300 m od měřící stanice kolmo k dopravnímu zdroji, kde již nedochází 

k patrnému ovlivnění množství nanočástic dopravním zdrojem. V blízkosti (nejméně 300 m) 

pozaďové stanice by se neměli nacházet žádné další významné antropogenní zdroje emisí 

nanočástic, jako třeba další dopravní komunikace. Pozaďová stanice by měla mít stejnou 

technologii měření a měla snímat hodnoty ve stejných časových intervalech jako měřící 

stanice u dopravního zdroje. Po odečtení naměřených hodnot pozaďové stanice od stanice u 

dopravního zdroje, dostaneme celkem přesný počet emisí nanočástic z dopravy. [14][54] 

Meteorologické faktory 

Meteorologické faktory, které mají vliv na emise nanočástic jako jsou rychlost a směr 

větru, relativní vlhkost, teplota, dešťové či sněhové srážky samozřejmě neovlivníme. Ale 

můžeme tyto faktory sledovat. Sledováním těchto faktorů nám pomůže pochopit jejich vliv na 

rozptyl nanočástic. Z tohoto důvodu navrhuji umístit poblíž měření meteorologickou stanici, 

která tyto parametry bude sledovat. Může se jednat o pojízdnou stanici nebo nejlépe o stanici 

umístěnou v měřícím kontejneru, může být umístěna i v jednom měřícím kontejneru s 

odběrovou technikou . [17] 
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10 Návrhy na snížení emisí nanočástic 

Doprava se v posledních letech stala významným faktorem ovlivňující životní 

prostředí. Vážným problémem se stává kontaminace ovzduší emisemi nanočástic, především 

ve velkých městech s vysokou hustotou automobilové dopravy. Neustále se zvyšující počet 

osobních vozidel a jejich využívání, na kratší vzdálenosti, vede především v městských 

oblastech k tvorbě kongescí
3
 a podílí se výraznou měrou ke znečištění ovzduší. Je nezbytné 

hledat cesty jak růst zatěžování dopravy omezit či snížit a redukovat počty emitovaných 

nanočástic z dopravních vozidel.  

Potenciální možnosti na snížení emisí z dopravy: 

Filtr pevných částic 

Jedná se především o filtrační zařízení, které ve filtračním elementu zachycuje pevné a 

kapalné látky obsažené ve výfukových plynech. S účinností 80 – 90 % snižuje emise částic a 

současně výrazně snižuje opticky viditelnou část zplodin motoru. V menší míře redukuje i 

emise uhlovodíků o podíl kapalných zbytků nespáleného paliva a oleje. [3] 

 

Obrázek 55 - Řez filtrem pevných částic[80] 

Filtr pevných částic je zařízení, které zachycuje ve výfuku pevné částice zplodin a 

zvyšuje tak emisní čistotu naftových vozidel. DPF je vlastně takové síto, které do sebe 

zachycuje pevné nečistoty procházející výfukem. Filtr se nesčetněkrát během své životnosti 

regeneruje. Proces regenerace filtru je aktivován v případě, když řídící jednotka vyhodnotí, že 

                                                

3
 Kongesce – ztráta času, která vznikla v případě, kdy infrastrukturu dopravní sítě užívá více uživatelů 

než je její projektovaná kapacita, což způsobuje i zvýšení spotřeby energie. 
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je filtr vysoce zanesen. Je to několikaminutový proces spalování pevných částic, který se děje 

při teplotách 600 – 650 °C. Takových teplot ovšem dosahují spaliny u vznětových motorů jen 

při maximálním zatížení. V době regenerace je filtr nefunkční a vozidlo vykazuje stejné 

emise jako vozidla bez DPF. [3] 

Ale stejně jako katalyzátor, i filtr snižuje výkon, jelikož se jedná o překážku ve 

výfukovém potrubí. Na jeho účinnosti závisí jeho staří. Samotný filtr je bezúdržbové zařízení, 

ale po ujetí 80 000 km až 120 000 km je nutné ho vyměnit. [3] 

Nanofiltry 

Nejnovější technologie využívající nanotechnologie dosahují překvapivých vlastností 

v podobě filtrace mikročástic a nanočástic, choroboplodných zárodků a překvapivě také 

bakterií a virů. Při výrobě filtru se používají nanovlákna nejčastěji o průměru 50 až 500 nm. 

Poskládáním těchto vláken získáme malou velikost pórů a vysokou pórovitost realizovaného 

filtru. Částice nemohou proniknout přes nanovlákenný materiál a jsou zachyceny filtrem. [3] 

Nanofiltry mají ale i další pozitivní vlastnosti, jako je nízká hmotnost, velký měrný 

povrch, hydrofobní vlastnosti, filtrace biologických nečistot, schopnost navázat aktivní prvky 

a zamezení růstu zachycených nečistot. [3] 

Nanovlákna mají schopnost odpuzovat vodu, patří tedy mezi hydrofobní materiály. 

Proto je umožněna rozlehlá použitelnost nanofiltrů do prostředí s vysokou vzdušnou vlhkostí, 

kdy nedojde ke zvlhčení filtru a následnému zanesení pórů. V poměru k plošné hmotnosti 

nanovláken 0,05 až 5 g.m-2 vykazují znamenité mechanické vlastnosti. Nanovlákna na sebe 

umožňují navázat aktivní prvky, které pohlcují prachy, v automobilovém průmyslu především 

výfukové spaliny. [3] 

Nevýhodou nanofiltrů je jejich vzdušná propustnost. Nanofiltr má vysoké množství 

porů, ovšem miniaturních rozměrů a tedy značně omezuje proudění vzduchu filtrem. Tím by 

do značné míry omezily výkon vozidla. [3] 

Nanofiltry se nyní začínají používat v automobilovém průmyslu jako ventilační filtry, 

který filtrují vzduch přiváděny do interiéru vozidla. [3] 

Zemní plyn  

Zemní plyn je směs plynných uhlovodíků s převažujícím podílem metanu a 

proměnlivým množstvím neuhlovodíkových plynů. V sektoru dopravy nabývá stále většího 

významu, zvláště v silniční automobilové dopravě, ale i v lodní dopravě a železniční dopravě. 
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Díky ekologické čistotě nalézá zemní plyn uplatnění v uzavřených prostorách, třeba 

vysokozdvižné vozíky ve skladech či rolby ledu na hokejových stadionech. Zemní plyn 

se dělí na stlačený zemní plyn (CNG) a zkapalněný zemní plyn (LNG). [3] [39][40] 

Vozidla na CNG a LNG výrazně redukují počty emitovaných nanočástic na rozdíl od 

motorové nafty. Své emise snižují až 1000 násobně a vyrovnávají se naftovým vozidlům 

osazenými DPF. [3] 

CNG se používá jako motorové palivo v klasických spalovacích motorech, 

benzínových nebo přímo plynových. Provoz na zemní plyn se vyznačuje výrazně nižším 

hlukem. Je využívanější než LNG. Nevýhodou CNG je odpar z nádrže při delší odstávce 

vozidla, ale i jiná technologie plnění nádrže vozidel, nová rizika při tankování. [3] 

Vozidla na LNG mají oproti vozidlům na CNG delší dojezd. Představuje velmi čisté 

palivo s minimem škodlivých emisí a vysokou hustotou energie srovnatelnou s ropnými 

látkami. LNG má menší objem palivových nádrží a tím i zvětšení úložného prostoru 

ve vozidle. [3] 

Zkapalněná ropná nafta 

Zřejmě nejrozšířenějším alternativním palivem v ČR je zkapalněná ropná nafta 

(LPG), palivo pro zážehové motory. LPG je vyráběná rafinací ropy a představuje směs 

uhlovodíkových plynů, používá se jako palivo do spalovacích spotřebičů a vozidel, označuje 

se jako propan – butan. [2]  

Emise nanočástic u těchto vozidel jsou mnohem nižší než u vozidel benzínových či 

dieselových. V porovnání s benzínem je LPG ekologičtější a má i vyšší bezpečnost. 

Spalováním zkapalněného propan - butanu vzniká zvláště méně CO2. Vznítí se až při téměř 

dvojnásobné teplotě než benzín či motorová nafta. Nádrže jsou zhotoveny z ocelového 

plechu a jsou osazeny bezpečnostním elektromagnetickým ventilem. V případě požáru nebo 

dopravní nehody s následkem deformací nádrže se plyn upouští bezpečnostními ventily mimo 

prostor vozidla. Nádrž s LPG tak nevybouchne, ale postupně vyhořívá. [3] [33] 

Vodík 

Využití vodíku jako paliva, který se dá vyrobit různými způsoby a distribuovat jako  

zkapalněný nebo rozpuštěný v kovových slitinách, se zdá být jako vysoce perspektivní. Vodík 

je palivem budoucnosti. Problém je ale nejen nalézt použitelnou technologii získávání vodíku, 

ale i vlastní vodíkový pohon. V České republice se vodík vyrábí parním reformováním 
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zemního plynu, parciální oxidací ropných zbytků a u některých chemických výrob je vodík 

vedlejším produktem. Většina vyrobeného vodíku je v závodech spotřebována. Ekologická 

výhodnost či nevýhodnost alternativního paliva v případě vodíku je zásadním způsobem 

ovlivněna zdroji a způsobem jeho výroby. [3] [33] 

Při používání vodíkového pohonu takřka nedochází ke vzniku plynných emisí. 

Například dvanáctiválcový motor v BMW Hydrogen 7, který umožňuje spalování vodíku i 

benzínu, vyprodukuje pouze 5,2 g CO2 na jeden km při provozu na vodík. Využití 

vodíkového pohonu má hodně technických problémů, počínaje potřebou zkapalňovat vodík a 

udržovat ho v kapalném stavu. V ČR je postupné rozšiřování vodíkového pohonu plánováno v 

dlouholetém horizontu. Stejně jako u dalších alternativních pohonů je nezbytná legislativní 

podpora, nabídka vozidel a vybudování dostatečné infrastruktury. [33] 

Elektromobily 

Elektromobil je automobil na elektrický pohon. Jako zdroj energie využívá zpravidla 

akumulátor, který musí být před jízdou nabit a na jehož kapacitě závisí dojezdová vzdálenost 

elektromobilu.[33] 

Přínos technologie elektrických pohonů v dopravě je v prakticky nulové produkci 

emisí. Na druhou stranu musí být elektrická energie nějak vyrobena, takže se sekundárně 

podílejí na emisích z elektráren. U elektromobilů je minimalizována možnost úniku 

provozních kapalin, protože jsou použity jen u některých elektrických dopravních prostředků. 

Míra využití technologie je v České republice vysoká s výjimkou bateriových vozidel. Nové 

druhy akumulátorů a ultrakapacitorů (rychlejší dobíjení, vyšší kapacita, nižší váha a menší 

rozměry) zvyšují potenciál využití elektromobilů. Legislativní podpora je prozatím jen v 

oblasti silniční daně. Nabídka nových osobních a nákladních vozidel (s výjimkou lehkých 

užitkových vozidel a jednostopých vozidel) a dobíjecích stanic v ČR chybí. [33] 

Intermodální doprava  

Intermodální doprava je druh dopravy, která využívá při cestě od zdroje k cíli alespoň 

2 dopravní módy. Jejich výběr je dán především vzdáleností mezi jednotlivými úseky cesty. 

Především systémy PARK and RIDE a BIKE and RIDE. [2] 

PARK and RIDE je forma kombinované přepravy, individuální automobilová doprava 

navazující na veřejnou hromadnou dopravu. Řidič ujede část cesty osobním automobilem, 

zaparkuje na záchytném parkovišti a dojede ke svému cíli pomocí MHD. Toto umožňuje 

budování záchytných parkovišť v blízkosti terminálů MHD a v blízkosti nádraží. [39][40]  
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BIKE and RIDE je další formou kombinované přepravy, je totožná s PARK and 

RIDE, ale místo automobilu je využíváno jízdní kolo. [39][40] 

MHD, IDS  

Integrovaný dopravní systém (IDS) a MHD jsou úspěšnou variantou jak snížit počet 

automobilů a nabídnout lidem kvalitní a funkční systém veřejné linkové dopravy. 

V porovnání s individuální automobilovou dopravou má veřejná doprava daleko nižší 

energetickou náročnost a spotřebu neobnovitelných zdrojů, nižší zatížení emisemi a hlukem, 

větší bezpečnost a menší požadavky na zábor půdy. [39][40] 

Řízení dopravy v krizových stavech 

Národní dopravní informační a řídící centrum shromažďuje a zpracovává dopravní 

informace o nehodách, uzavírkách, sjízdnosti komunikací, počasí apod. Dopravní informace 

jsou publikovány na zařízeních pro provozní informace na dálnicích a rychlostních 

komunikacích, vysílány společně s ČRo službou RDS-TMC7
4

 pro navigační přístroje, jsou 

zveřejňovány na internetových stránkách http://www.dopravniinfo.cz a poskytovány smluvně 

prostřednictvím distribučního rozhraní dalším zájemcům. V dálniční síti jsou instalovány 

systémy proměnných značek, meteorologický systém, liniové řízení dopravy, systémy pro 

sledování charakteristik dopravního proudu a automatickou detekci kolon na dálnici i na 

objízdných trasách, kamery a další telematické systémy. Ty přispívají k plynulosti dopravy, a 

tím i ke snížení spotřeby pohonných hmot a následnému snížení produkce emisí. Rozšíření 

možnosti využívat údaje o dopravní situaci přímo ve vozidle je vázáno na vývoj a rozšíření 

palubních informačních systémů s přístupem na internet nebo moderních navigačních 

přístrojů podporujících RDS-TMC či GPS. [33][39][40] 

 

 

                                                

4
 RDS-TMC- kanál dopravnách zpráv, který je součástí digitálních informací přenášených pomocí 

rozhlasového vysílání na krátkých vlnách. 
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11 Závěr 

Doprava v ČR představuje obdobně jako v jiných vyspělých zemích jeden z 

nejvýznamnějších faktorů, který při svém rozvoji nepříznivě ovlivňuje kvalitu životního 

prostředí. Snažil jsem se v této práci poukázat na emise nanočástic jejich vliv na životní 

prostředí a zdraví člověka. Při bližším prozkoumání jsem zjistil, že největší podíl v tomhle 

směru náleží dopravě silniční, jejíž negativní vliv se projevuje především v produkci emisí 

nanočástic z dieselových motorů. 

Obavy z možných nepříznivých zdravotních účinku pevných částic produkovaných 

silniční dopravou vedly k upravení emisních norem a zavedení emisních norem pro PM2,5. 

Tyto normy vedou ke snížení celkové hmotnosti pevných částic. Automobilové společnosti se 

zaměřily na vývoj filtrů, katalyzátorů a nových motorů, které k tomuto snížení vedly. 

Zatímco se výrazně snížila celková hmotnost emisí pevných částic, došlo k výraznému 

navýšení počtu nanočástic. 

Důležité je, aby co nejrychleji pokročil výzkum, který se bude zabývat tím, do jaké 

míry mohou nanočástice škodit, a také kde, za jakých podmínek, v jaké formě a struktuře. 

Vhodným prvním krokem bylo vytvoření mezinárodní databanky (Impart a Nanotox), do níž 

se zanášejí a popisují skutečné i možné škody a rizika, jež mohou nanočástice způsobovat v 

tělech živočichů, ve flóře, v potravním řetězci a v klimatu. 

Pro budoucí snížení emisí nanočástic bude podstatné zavedení stacionárních stanic pro 

měření pevných částic nano rozměrů a zavedení emisních limitů. Neméně důležitá bude i 

podpora environmentálně příznivých druhů dopravy, jako je železniční a vodní, a podpora 

integrovaných dopravních systémů. Důležitým aspektem pro omezení emisí nanočástic je i 

podpora alternativních pohonů, zejména CNG, LNG, LPG a elektromobilů. Důležité bude i 

zavedení DPF do všech nově vyrobených automobilů na dieselový pohon, což už většina 

renomovaných výrobců vozidel provádí. 

 

 



 
81 

12 Seznam literatury 

[1] ADAMEC, Vladimír, et al. Doprava, zdraví a životní prostředí. [s.l.] : Grada, 

2008. 160 s. 

[2] ADAMEC, Vladimír, et al. Studie o vývoji dopravy z hlediska životního 

prostředí v České republice za rok 2008. Brno : [s.n.], 2009. 119 s. 

[3] ADAMEC, Vladimír, et al. Pevné částice produkované dopravou. [s.l.] : [s.n.], 

2007. 34 s. 

[4] AIR QUALITY EXPERT GROUP. Particulate Matter in the United Kingdom. 

London : Defra Publications, 2005. 520 s. 

[5] BARABASZOVÁ, Karla. Nanotechnologie a nanomateriály. [s.l.] : Tiskárna 

Schenk, 2006. 158 s. 

[6] BLACKMAN, John A. Metallic nanoparticles. Amsterdam : Elsevier, 2009. 

385 s. 

[7] BLOMQVIST, G., et al. ULTRA-FINE PARTICLES FROM TYRE AND 

PAVEMENT INTERACTION. Linköping, 2007. 4s. 

[8] BOISSEAU, Patrick; HOUDY, Philippe; LAHMANI, Marcel. Nanoscience. 

[s.l.] : Editions Belin, 2007. 1200 s. 

[9] DAHL, Andreas, et al. Traffic-generated emissions of ultrafine particles from 

pavement–tire interface. 2005. 10 s. 

[10] FÄRNLUND, Jonny; HOLMAN, Claire; KÅGESON, Per. Emissions of 

Ultrafine Particles from Different Types of Light Duty Vehicles. [s.l.] : [s.n.], 

2001. 27 s. 

[11] FOLPRECHT, Jan, et al. Městská hromadná doprava. Ostrava : VŠB - 

Technická univerzita Ostrava, 2005. 124 s. 

[12] GIECHASKIEL, Barouch, et al. PARTICULATES : Characterisation of 

Exhaust Particulate Emissions from Road Vehicles. [s.l.] : [s.n.], 2003. 40 s. 

[13] GUSTAFSSON , Mats, et al. Nanowear. [s.l.] : [s.n.], 2009. 92 s. 



 
82 

[14] HAGLER, G.S.W, et al. Ultrafine particles near a major roadway in Raleigh, 

North Carolina: Downwind attenuation and correlation with traffic-related 

pollutants. 2009. 6 s.  

[15] HARRISON, Roy M. a A.M. JONES. Estimation of the Emission Factors of 

Particle Number and Mass Fractions from Traffic at a Site Where Mean Vehicle 

Speeds Vary Over Short Distances. 2005. 

[16] HNILIČKA, Bohumil. Pevné částice vznětových motorů: identifikace 

parametrů ovlivňujících množství, počet a složení částic. Praha : 2009. 10s. 

[17] CHARRON, Aurélie; BIRMILI, Wolfram; HARRISON, Roy M. SOURCES 

AND PROCESSES THAT INFLUENCE PARTICLE SIZE, NUMBER AND MASS 

AT A RURAL SITE IN ENGLAND (HARWELL). Birmingham : [s.n.], 2002. 34 s. 

[18] CHARRON, Aurélie; HARRISON, Roy M. COMPARISON BETWEEN SMPS, 

NANO-SMPS AND EPIPHANIOMETER DATA AT AN URBAN BACKGROUND 

SITE (BLOOMSBURY) AND A ROADSIDE SITE (MARYLEBONE ROAD). 

Birmingham : [s.n.], 2004. 43 s. 

[19] KASTLOVÁ, Olga; BRICH, Milan. Ročenka dopravy 2009. [s.l.] : [s.n.], 

2010. 167 s. 

[20] KETZEL, Matthias, et al. Particle and trace gas emission factors under urban 

driving conditions in Copenhagen based on street and roof level observations. 

2003. 14 s. 

[21] KITTELSON, David B.; FRANKLIN, Luke. Nanoparticle emissions from an 

ethanol fueled HCCI engine. Minnesota : [s.n.], 2010. 37 s. 

[22] KITTELSON, David B. . ENGINES AND NANOPARTICLES: A REVIEW. 

[s.l.] : Elsevier Scienc, 1998. 10 s. 

[23] KITTELSON, David B. RECENT MEASUREMENTS OF NANOPARTICLE 

EMISSIONS FROM ENGINES. Minnesota : [s.n.], 2001. 5 s. 

[24] KLOUDA, Karel. Možná rizika nanočástic pocházející z antropogenních 

zdrojů . [s.l.] : [s.n.], 209. 6 s. 

[25] KRAHL, J., et al. Emissions of Biodiesel and Vegetable Oil. [s.l.] : [s.n.], 2008. 

18 s. 



 
83 

[26] LARSON, Timothy; SILVA, Jeferry. Particle Resuspension from Paved Urban 

Roadways. Washington : [s.n.], 1997. 25 s. 

[27] MARICQ, M. Matti; NING, Xu; CHASE, Richard E. Measuring Particulate 

Mass Emissions with the Electrical Low Pressure Impactor. . Michigan : [s.n.], 

2006. 12 s. 

[28] MARICQ, M. Matti; PODSIADLIK, Diane H.; CHASE, Richard E. Size 

Distributions of Motor Vehicle Exhaust PM: A Comparison Between ELPI and 

SMPS Measurements. [s.l.] : [s.n.], 2000. 23 s. 

[29] MARJAMÄKI, Marko, KESKINEN, Jorma.  PARTICULATES 

Characterisation of Exhaust Particulate Emissions from Road Vehicles: Vehicle 

exhaust particulates characterisation, properties, instrumentation and sampling 

requirements. 2001. 79 s. 

[30] MAYER, A., et al. Emissions of Nanoparticles from HDV EURO4 or EURO5 

engines compared with EURO3 with and without DPF. [s.l.] : [s.n.], 2006. 10 s. 

[31] MAYER, A., et al. Definition, Measurement and Filtrationof ultrafine solid 

Particles emitted by Diesel engines. [s.l.] : [s.n.], 2002. 8 s. 

[32] MIKLÁŠ, Jan; NEDOMA, Pravoslav; PANÁČEK, Jiří. 

NANOTECHNOLOGIE V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU. Brno : [s.n.], 

2009. 16 s. 

[33] Ministerstvo životního prostředí ČR. Environmentální technologie a 

ekoinovace v České republice. Hronov : Cenia 2010. 114 s. 

[34] MORAWSKA, Lidia, at al. Quantification of Particle Number Emission 

Factors for Motor Vehicles from On-Road Measurements. 2005. 33 s. 

[35] NOHAVICA, D.: Respirační a kardiovaskulární problémy související s 

nanocásticemi. NANOCON 2009, Rožnov pod Radhoštem, sborník abstraktu 

76 s.   

[36] NYLUND, Nils-Olof, et al. TRANSIT BUS EMISSION STUDY: 

COMPARISON OF EMISSIONS FROM DIESEL AND NATURAL GAS BUSES. 

[s.l.] : [s.n.], 2004. 64 s. 



 
84 

[37] PERRENOUD, Alain et al. Characterisation of nanoparticles resulting from 

different braking behaviours. [s.l.] : [s.n.], 2010. 17 s. 

[38] RUSSELL, Armistead G.; BRUNEKREEF, Bert. A Focus on Particulate 

Matter and Health. [s.l.] : [s.n.], 2009. 6 s. 

[39] ŘEZÁČ, Miloslav. Nové trendy dynamické a statické dopravy ve městech. 

Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. 95 s. 

[40] SCHMEIDLER, Karel. Mobilita, transport a dostupnost ve městě. Ostrava : 

Key Publishing s.r.o., 2010. 245 s. 

[41] SAMARAS, Zissis, et al. Final Publishable Report : Characterisation of 

Exhaust Particulate Emissions from Road Vehicles. [s.l.] : [s.n.], 2005. 114 s. 

[42] STONE, Vicki. Engineered Nanoparticles: Review of health and 

Environmental Safety. Edinburg : [s.n.], 2009. 426 s. 

[43] ŠKAPA, Petr. Doprava a životní prostředí I.. Ostrava : VŠB - Technická 

univerzita Ostrava, 2003. 142 s. 

[44] ŠKAPA, Petr. Doprava a životní prostředí III.. Ostrava : VŠB - Technická 

univerzita Ostrava, 2004. 93 s. 

[45] ŠKAPA, Petr. Vliv dopravy na životní prostředí. Ostrava : VŠB - Technická 

univerzita Ostrava, 2000. 140 s. 

[46] ŠOLC, Jan, et al. Praha a životní prostředí 2008. Praha : [s.n.], 209. 333 s. 

[47] ŠOLC, Jan, et al. Praha a životní prostředí 2009. [s.l.] : [s.n.], 2010. 312 s. 

[48] TSK-ÚDI. Ročenka dopravy Praha 2009. [s.l.] : [s.n.], 2010. 100 s. 

[49] QUEROL, Xavier, et al. Nanoparticles in the atmosphere. Barcelona : [s.n.], 

2010. 16 s. 

[50] UNIVERSITY OF ESSEX FOR NANOCAP. Measurement Techniques For 

Nanoparticles. 2010. 7s. 

[51] VOJTISEK-LOM, Michal. Portable on-board system for measuring vehicle 

exhaust particulate emmisions [patent]. USA. Uděleno 18.05.2002. 

[52] VOLÁK, Vladimír. METODIKA měření částic v dynamických režimech: vztah 

měření hmotnosti a počtu částic. Praha, 2009. 10s. 



 
85 

[53] WAHLSTROM, Jens; OLANDER, Lars; OLOFSSON, Ulf. Airborne Wear 

Particles Emissions of Commercial Disc Brake Materials – Disc Brake Test 

Stand Simulations at Low Contact Pressures and Rotors Pre-conditioned with 

Rust. . Stockholm : [s.n.], 2008. 34 s. 

[54] WANG, F., et al. Particle number, particle mass and NOx emission factors at a 

highway and an urban street in Copenhagen. [s.l.] : [s.n.], 2009. 27 s. 

[55] WIESNER, Mark R., et al. Decreasing Uncertainties in Assessing 

Environmental Exposure, Risk, and Ecological Implications of Nanomaterials. 

Durnham : [s.n.], 2009. 5 s. 

[56] YLI-TUOMI, Tarja, et al. Emissions of fine particles, NOx, and CO from on-

road vehicles in Finland. 2005. 10 s. 

[57] YOUNG, Li-Hao; KEELER, Gerald J. Summertime Ultrafine Particles in 

Urban and Industrial Air: Aitken and Nucleation Mode Particle Events. 

Michigan : [s.n.], 2007. 24 s. 

[58] YU, Fangqun. Chemiions and nanoparticle formation in diesel exhaust. New 

York : [s.n.], 2002. 4 s. 

[59] Model 3934 Scanning Mobility Particle Sizer  U.S.A. : TSI Incorporated, 2002. 

222 s. 

[60] SBORNÍK KONFERENCE. Čejkovice: Česká aerosolová společnost, 2009. 

ISBN 978-80-86186-20-7. 

[61] SBORNÍK KONFERENCE. Čejkovice: Česká aerosolová společnost, 2008. 

ISBN 978-80-86186-17-7. 

[62] SBORNÍK XII. VÝROČNÍ KONFERENCE. Praha: Česká aerosolová 

společnost, 2011. ISBN 978-80-86186-31-3. 

[63] SBORNÍK KONFERENCE. Praha: Česká aerosolová společnost, 2010. ISBN 

978-80-86186-25-2. 

[64] SBORNÍK KONFERENCE. Praha: Česká aerosolová společnost, 2003. ISBN 

80-86186-09-1. 

[65] Zákon č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. 



 
86 

[66] Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů. 

[67] Vyhláška č. 99/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o 

technických prohlídkách a měření emisí vozidel. 

[68] Vyhláška ministerstva dopravy č.341/2002 Sb., o schvalování technické 

způsobilosti a technických podmínkách na provozu vozidel na pozemních 

komunikacích. 

[69] Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 355/2002 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. 

[70] Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. 

[71] Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanovím závazné emisní stropy pro 

některé látky znečisťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních 

inventur a emisních projekcích. 

[72] Biomedical Nanoscience and Nanotechnology [online]. [s.l.] : [s.n.], 2010 [cit. 

2011-03-24]. Characterisation of nanoparticles resulting from different braking 

behaviours, s. . Dostupné z WWW: 

<http://www.inderscience.com/storage/f102951112738461.pdf>. 

[73] BLOMQVIST, Göran, et al. Report : VTI [online]. 2009 [cit. 2011-03-24]. 

NanoWear – nanoparticles from wear of tyres and pavement. Dostupné z WWW: 

<http://www.vti.se/templates/Report____2797.aspx?reportid=12692>. 

[74] BUREŠ, Vladimír. Teso.cz [online]. 2004 [cit. 2011-03-15]. Technické služby 

ochrany ovzduší. Dostupné z WWW: 

<http://www.teso.cz/article.asp?nArticleID=212&nLanguageID=1>. 

[75] Dálnice - Silnice . cz [online]. 2010 [cit. 2011-02-22]. Dálniční a silniční síť. 

Dostupné z WWW: <http://www.dalnice-silnice.cz/CZ.htm>.¨ 

[76] Emisní normy [online]. 2008 [cit. 2011-02-19]. Dopravce třídy A. Dostupné z 

WWW: <http://www.dopravcetridya.cz/kriteria-hodnoceni/emisni-normy>. 

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb03099
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb01302


 
87 

[77] Enviwiki [online]. 2008 [cit. 2011-03-09]. Portál:Doprava a životní prostředí. 

Dostupné z WWW: 

<http://www.enviwiki.cz/wiki/Port%C3%A1l:Doprava_a_%C5%BEivotn%C3%

AD_prost%C5%99ed%C3%AD>. 

[78] Enviwiki [online]. 2010 [cit. 2011-03-07]. Úmluva o dálkovém znečišťování 

ovzduší. Dostupné z WWW: 

<http://www.enviwiki.cz/wiki/%C3%9Amluva_o_d%C3%A1lkov%C3%A9m_z

ne%C4%8Di%C5%A1%C5%A5ov%C3%A1n%C3%AD_ovzdu%C5%A1%C3

%AD>. 

[79] HONĚK, Jakub. Enviweb [online]. 2006 [cit. 2011-04-09]. Rizika nanočástic 

pro zdraví a jak jim čelit. Dostupné z WWW: 

<http://www.enviweb.cz/clanek/gmo/58528/rizika-nanocastic-pro-zdravi-a-jak-

jim-celit%29>. 

[80] Odstranění filtru pevných částic FAP a PDF [online]. 2010 [cit. 2011-03-29]. 

PowerTec. Dostupné z WWW: <http://www.chiptuning.cz/clanek-odstraneni-

filtru-pevnych-castic.php>. 

[81] ROTHEN-RUTISHAUSER, Barbara. Particle and Fibre Toxicology [online]. 

2009 [cit. 2011-03-24]. Toxic effects of brake wear particles on epithelial lung 

cells in vitro. Dostupné z WWW: 

<http://www.particleandfibretoxicology.com/content/6/1/30>. 

[82] ŘEZINKA, Pavel. KSICHT [online]. 2009 [cit. 2011-03-18]. Nanočástice I. 

Dostupné z WWW: <http://ksicht.natur.cuni.cz/serialy/nanocastice/1>. 

[83] ScienceDirect [online]. 2006 [cit. 2011-03-25]. Applied surface science : 

Analysis of volatile nanoparticles emitted from diesel engine using TOF-SIMS 

and metal-assisted SIMS (MetA-SIMS) . Dostupné z WWW: 

<http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6THY-

4JW7WJS-

5&_user=822117&_coverDate=07%2F30%2F2006&_rdoc=1&_fmt=high&_ori

g=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1

711903868&_rerunOrigin=google&_acct=C000044516&_version=1&_urlVersi

on=0&_userid=822117&md5=bab8570a1cea96624baea167fcfae351&searchtyp

e=a>. 



 
88 

[84] SingleNews - SafeNano [online]. 2008 [cit. 2011-03-05]. Diesel inhalation 

stresses your brain. Dostupné z WWW: 

<http://www.safenano.org/SingleNews.aspx?NewsID=353>. 

[85] SingleNews - SafeNano [online]. 2008 [cit. 2011-04-05]. Unregulated 

nanoparticles from diesel engines inhibit action of lung surfactant. Dostupné z 

WWW: <http://www.safenano.org/SingleNews.aspx?NewsID=460>. 

[86] SingleNews - SafeNano [online]. 2010 [cit. 2011-04-05]. Ecosystem 

experiments to assess the environmental impact of nanoparticles. Dostupné z 

WWW: <http://www.safenano.org/SingleNews.aspx?NewsID=1114>. 



 
89 

13 Seznam obrázků, tabulek a zkratek 

 

Seznam obrázků: 

Obrázek 1 - Druhy dopravy členěné podle prostředí [1] ............................................ 10 

Obrázek 2 - Podíl práce v nákladní dopravě[1] ......................................................... 11 

Obrázek 3 - Přepravní výkon u osobní dopravy ......................................................... 11 

Obrázek 4 - Graf podílu infrastruktury v silniční dopravě[1] ..................................... 12 

Obrázek 5 - Počet vozidel v ČR v letech 1993 až 2009 [19] ...................................... 13 

Obrázek 6 - Mapa sítí veřejné dopravy v ČR [39] ..................................................... 14 

Obrázek 7 - Podíl jednotlivých druhů dopravy na přepravě osob v MHD [11] ........... 15 

Obrázek 8 - Graf dělby přepravy práce v hlavním městě v roce 2010 [47] ................ 18 

Obrázek 9 - Graf nárůstu intenzity dopravy [48] ....................................................... 19 

Obrázek 10 - Intenzita dopravy na hlavních komunikacích města Prahy [48] ............ 20 

Obrázek 11 - Graf  časové variace dopravy[48] ........................................................ 21 

Obrázek 12 - Částice PM2,5 a PM10 na povrchu filtru při 5000 zvětšení[64]............ 23 

Obrázek 13 - Průměrné měsíční koncentrace PM2,5 a PM10 [1] ............................... 24 

Obrázek 14 - Podíl jednotlivých frakcí PM10 v období 25.6 - 5.7 [1] ........................ 25 

Obrázek 15 - Podíl jednotlivých frakcí PM10 v období 28.11 - 5.12 [1] .................... 26 

Obrázek 16 - Podíl jednotlivých frakcí PM10 v období 28.11 - 5.12 [47] .................. 27 

Obrázek 17 - Staniční síť sledování kvality ovzduší [46] .......................................... 28 

Obrázek 18 - Distribuce pevných částic v respiračním systému ................................. 30 

Obrázek 19 - Zdroje nanočástic a jejich rozměrový rozsah [21] ................................ 31 

Obrázek 20 - Přírodní nanočástice: DNA, červené a bílé krvinky, atomy křemíku .... 32 

Obrázek 21 - Nanomateriály vyrobené člověkem: fulleren, uhlíkatá nanotrubička..... 32 

Obrázek 22 -  Lykurgovy poháry [82] ....................................................................... 33 



 
90 

Obrázek 23 -  Přehled všech možných způsobů expozice nanočástic a jejich možný 

vliv na člověka a životní prostředí [42] ..................................................................... 36 

Obrázek 24 - Rozložení velikosti pevných částic vznikající z dopravy [21] ............... 38 

Obrázek 25 - Obsah výfukových plynů vznětových motorů [18] ............................... 39 

Obrázek 26 - Typická velikost částic podle hmotnosti a jejich poctu [58].................. 40 

Obrázek 27 - Typická velikost částic vznikajících při plynulém brzdění [72] ............ 41 

Obrázek 28 - Koncentrace nanočástic kovů vznikající při různých módech jízdy a 

počtu opakování [72] ................................................................................................ 42 

Obrázek 29 - Vliv síly větru na počty nanočástic menších než 30 nm, nanočástic 

větších než 30 nm a u částic s rozměrem 100 až 450 nm. [17]................................... 46 

Obrázek 30 - Vliv teploty na počet částic o průměru 12,864 nm [17] ........................ 47 

Obrázek 31 - Velikostní distribuce ve vnějším a vnitřním prostředí [60] ................... 48 

Obrázek 32 - Vliv deště na počty nanočástic menších než 30 nm, nanočástic větších 

než 30 nm a u částic s rozměrem 100 až 450 nm. ...................................................... 48 

Obrázek 33 - Vliv výšky směšovací vrstvy (MLH) na počty nanočástic menších než 40 

nm a nanočástic větších než 40 nm [17] .................................................................... 49 

Obrázek 34 - Vývoj počtů nanočástic během dne [15] .............................................. 50 

Obrázek 35 - Vývoj počtu nanočástic v závislosti na prostředí [18] ........................... 52 

Obrázek 36 - Počet emitovaných částic za minutu v závislosti na množství spáleného 

paliva [10] ................................................................................................................ 54 

Obrázek 37 - počet částic v závislosti na poměru vzduchu a paliva [10] .................... 55 

Obrázek 38 - počet částic v závislosti na poměru vzduchu a paliva (A/F ratio < 1) [10]

 ................................................................................................................................. 55 

Obrázek 39 - koncentrace částic v závislosti na krouticím momentu [10] .................. 56 

Obrázek 40 - Vliv jízdy na emise nanočástic [10] ..................................................... 57 

Obrázek 41 - Počet emitovaných částic v závislosti na rychlosti [41] ........................ 58 

Obrázek 42 - Velikost a počet emitovaných částic při rychlosti 100 km/h a 120 km/h 

[41] .......................................................................................................................... 59 



 
91 

Obrázek 43 - Počet a velikost částic v závislosti na typu motoru [10] ........................ 59 

Obrázek 44 - Procentuální vyjádření počtu částic na celkovém objemu emitovaných 

částic u selového a benzínového motoru [10] ............................................................ 60 

Obrázek 45 - Závislost počtu a velikosti částic na emisní Euro normě bez zatížení, při 

25%, 50% ................................................................................................................. 61 

Obrázek 46 - Graf závislosti emisí nanočástic na tipu paliva [25] .............................. 63 

Obrázek 47 - Graf závislosti emisí nanočástic na typu paliva [25] ............................. 64 

Obrázek 48 - Srovnání počtu a velikosti emitovaných nanočástic z LPG a CNG vůči 

dieselové pohonu [36] .............................................................................................. 64 

Obrázek 49 - Měření velikosti a počtu částic výfukových spalin pomocí SMPS a CPC 

[31] .......................................................................................................................... 66 

Obrázek 50 - Měření celkové hmotnosti výfukových spalin pomocí filtrační metody 

[31] .......................................................................................................................... 67 

Obrázek 51 - Technologické schéma měřění částic vznikajících při brzdění [53] ...... 68 

Obrázek 52 - VTI otočný simulátor [7] ..................................................................... 69 

Obrázek 53 - SMPS 3934 [59] .................................................................................. 71 

Obrázek 54 - ELPI+ [27] .......................................................................................... 72 

Obrázek 55 - Řez filtrem pevných částic[80] ............................................................ 75 

Seznam tabulek: 

Tabulka 1- Délka silniční infrastruktury .................................................................... 13 

Tabulka 2 - Srovnání jednotlivých druhů městské hromadné dopravy ....................... 15 

Tabulka 3 - Srovnání hustoty železniční sítě s EU v roce 2010.................................. 17 

Tabulka 4 - Počet registrovaných vozidel a stupeň automobilizace............................ 18 

Seznam zkratek: 

CNG – stlačený zemní plyn 

CPC – kondenzační čítač 

ČHMÚ – český hydrometeorologický úřad 



 
92 

 

DMA – elektrostatický klasifikátor  

EEG – elektroencefalogram 

ELPI – electrical low pressure impactor 

FMPS – fast mobility particle sizer 

IDS – integrovaný dopraví systém 

ISKO – informační systém kvality ovzduší 

LNG – zkapalněný zemní plyn 

LPG – zkapalněný ropný plyn 

MHD – městská hromadná doprava 

MŽP – ministerstvo životního prostředí 

PM – pevná částice 

PM2,5 – pevná částice menší než 2,5 μm 

PM10 – pevná částice rozměrů 2,5 až 10 μm 

SMPS – scanning mobility particle sizer 

SÚJB – státní úřad pro jadernou bezpečnost 

VOC – těkavé organické látky 

WHO – světový zdravotnická organizace 


