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Anotace  

Práce se souhrnně zabývá vlivem pozemních  komunikací na životní prostředí, a to nejen 

vlivem ze samotné výstavby komunikací, ale zejména z následného provozu motorových 

vozidel. První část se věnuje statutu pozemní komunikace. Je zde popsán vývoj a členění 

komunikací na území České republiky, zároveň jsou zde zapracovány principy základních 

typů spalovacích motorů. Další část se zabývá obecnou analýzou vlivů pozemních 

komunikací na životní prostředí. Třetí část řeší dopravu na území města Ostravy a její vliv 

na kvalitu ovzduší, s konkrétním zaměřením na křižovatku ulic Českobratrská x Sokolská 

třída. V této části jsou vypočteny emise základních znečišťujících látek, emitovaných 

dopravou v prostoru zájmové křižovatky.   

 

Klíčová slova: doprava, pozemní komunikace, vznětový motor, zážehový motor, ovzduší, 

emise, MEFA  

 

 

Summary  

This thesis comprises the effects on environment caused by roads, either by their 

construction or by the consequent motor vehicle traffic. The first part explains road 

definition, describes  road development and classification used in the Czech Republic. 

Also, it includes the basic principles of combustion engine types. The following part offers 

an overview of the general effects of roads on environment. The third part analyses traffic 

in the area of Ostrava municipality and its effect of air quality, with the particular attention 

paid to Českobratrská Street and Sokolská Avenue crossroad. It includes the emission 

calculations of the basic polutants produced by the traffic through the above mentioned 

crossroad.   

 

Key words: traffic, roads, compression-ignition engine, spark-ignition engine, air, 

emissions, MEFA 
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Seznam zkratek 

B(a)P  Benzo(a)pyren 

BUS  Autobus 

CaCl2  Chlorid vápenatý 

CNG  Comressed Natural Gas (stlačený zemní plyn) 

CO  Oxid uhelnatý 

CO2  Oxid uhličitý 

CxHy  Uhlovodíky (zkratka dle programu MEFA) 

ČR  Česká republika 

dB  Decibel (jednotka akustického tlaku) 

DNA  Deoxyribonucleic acid (nukleová kyselina, nositelka genetické informace) 

EIA  Environmental Impact Assessment (Posuzování vlivů na životní prostředí) 

EURO  Emisní limity pro automobily (také EU) 

HC  Uhlovodíky (zkratka dle nařízení pro emisní limity automobilů) 

HDV  Těžká nákladní vozidla 

LDV  Lehká nákladní vozidla 

LPG  Liquid Petrol Gas (tekutý propan-butan) 

M  Motocykly 

MEFA   Program pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla  

MgCl2  Chlorid hořečnatý 

MK  Místní komunikace 

NaCl  Chlorid sodný 

NV  Nákladní vozidla 

NO  Oxid dusnatý 

NO2  Oxid dusičitý 

NOx  Oxidy dusíku 

O*   Atomární kyslík  

O3  Ozon 

OA  Osobní automobily 

PAU  Polycyklické aromatické uhlovodíky 



     

Pb  Olovo 

POPs  Perzistentní organické polutanty 

PHM  Pohonné hmoty a maziva 

PM  Pevné částice, polétavý prach 

REZZO 4 Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (mobilní zdroje) 

ŘSD  Ředitelství silnic a dálnic 

S II.  Silnice II. třídy 

Sb.  Sbírka zákonů 

SO2  Oxid siřičitý 

TP  Technické podmínky 

TZL  Tuhé znečišťující látky 

VOC  Těkavé organické látky 

WWW World Wide Web (informační systém založený na využití hypertextu 

umožňujícího zpřístupňování informací a interaktivní práci s nimi) 

ZPF Zemědělský půdní fond 

ŽP Životní prostředí 
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1. ÚVOD A CÍLE  

Tématem této práce je vliv pozemních komunikací na životní prostředí. 

Moravskoslezský kraj je jedním z nejvýznamnějších producentů emisí na území České 

republiky. Jestliže je tento kraj v rámci republiky nejvýraznějším tvůrcem znečišťujících 

látek pocházejících z průmyslového a energetického odvětví, pak se tato činnost musí 

odrazit na kvalitě životního prostředí. Aktuální stav životního prostředí, respektive 

ovzduší, je v rámci republiky pravidelně monitorován prostřednictvím imisních stanic.  

Dle výsledků monitorovacích stanic je zřejmé, že Moravskoslezský kraj se v současné 

době řadí mezi oblast nejvíce zatíženou emisemi, a  to i přesto, že výroba řady 

průmyslových podniků byla v průběhu 90. let minulého století omezena či přímo 

zastavena. Totéž platí i pro oblast hornictví. 

Pravdou je, že stav životního prostředí a zejména ovzduší, není ovlivněn pouze 

průmyslovými zdroji, nýbrž také i lokálními topeništi a dopravou. Zatímco v průmyslu 

došlo k omezení výroby, doprava postupně nabyla na intenzitě a stala se tak jedním 

z hlavních faktorů, který působí na kvalitu životního prostředí negativně. Při porovnání 

veškerých druhů dopravy, počínaje železniční, vodní, letecké a silniční dopravy, lze 

konstatovat, že největší podíl  má na znečištění životního prostředí doprava silniční. 

A právě tomuto tématu se věnuje tato bakalářská práce.  

Hlavními cíli této práce je souhrnné uvedení obecných vlivů staveb pozemních komunikací 

na životní prostředí, jež zahrnuje nejen vlivy ze samotného umístění a realizace stavby 

komunikace, ale i z následného provozu silniční dopravy a dále provedení výpočtu emisí 

výfukových plynů ze silničních motorových vozidel v křižovatce ul. Českobratrská x 

Sokolská třída, která se nachází v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava. 

Bakalářská práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Je rozdělena do několika kapitol. 

První kapitola se zabývá vývojem dopravy na území České republiky, na který navazuje 

zevrubný popis legislativního procesu povolování staveb dopravní infrastruktury. 

Následuje rozdělení jednotlivých pozemních komunikací a dopravních prostředků podle 

platné legislativy. Vzhledem k tomu, že na kvalitu ovzduší má výrazný vliv typ 

spalovacích motorů,  je  v této části uvedena jejich základní charakteristika. Kapitolu 

doplňují mapy, tabulky a grafy daného tématu. 

V další kapitole jsou obecně rozebrány negativní vlivy dopravy na životní prostředí, 

tj. vlivy vznikající samotným umístěním či výstavbou dopravní infrastruktury, a dále 

účinky ze samotného provozu silničních vozidel na  komunikacích. Práce je zaměřena 

na situaci v rámci celého území České republiky. I tato část je průběžně doplněna grafy 

a tabulkami, ve kterých jsou zapracovány dostupné údaje předmětné problematiky, 

zahrnující období let 1995, 2000, 2005, 2010 a 2011. 
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Vzhledem k tomu, že emise z výfukových plynů motorových vozidel mají negativní vliv 

na lidské zdraví zejména ve velkých městech s vysokou hustotou automobilové dopravy, 

zabývá se práce v další části účinky dopravy na životní prostředí ve statutárním městě 

Ostrava. Uvedeny jsou základní údaje o městě a silniční síti s tím, že v příloze je doložen 

i seznam plánovaných investičních záměrů realizace staveb dopravní infrastruktury. I v této 

části jsou uvedeny dostupné údaje k tématu, a to pro porovnání i z let dřívějších. 

V tabulkách jsou zapracovány nejen údaje o  počtech silničních vozidel v rozpětí let 1995 

až 2010, hodnoty vývoje automobilismu již od roku 1955, ale pro srovnání i počet 

dopravních nehod, počínající rokem 1967. 

Jelikož lze vliv dopravy na životní prostředí nejlépe monitorovat v oblasti ovzduší, 

je součástí práce i praktická část, jež spočívá ve výpočtu emisí motorových vozidel 

projíždějících křižovatkou v centru města, a to křižovatkou ul. Českobratrská x Sokolská 

třída v katastrálním území Moravská Ostrava. Jedná se o křižovatku s vysokou intenzitou 

dopravy, v jejímž prostoru se nachází nejen administrativní budovy, objekty občanské 

vybavenosti, ale i obytné budovy. Na ul. Českobratrské, v těsné blízkosti křižovatky, se 

nachází i dopravní automatizovaná měřící stanice (hot spot), která je provozována Českým 

hydrometeorologickým ústavem. 
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2. HISTORICKÝ VÝVOJ A VÝSTAVBA 

POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Základní potřebou a vlastností člověka je pohyb. Přemísťováním věcí kolem sebe člověk 

získával obživu, budoval obydlí, a také se chránil před nepřítelem. Aby toto bylo možno 

uskutečnit, je potřeba mít k dispozici dopravní cestu a dopravní prostředek. Dopravní 

cestou může být řeka, moře, silnice, železniční a tramvajová trať, tunel či vzdušná trasa. 

Dopravním prostředkem koňský potah, kočár, loď, letadlo, automobil, vlak, tramvaj 

či trolejbus. Cílený pohyb dopravních prostředků po dopravních cestách je definován 

výrazem „doprava“. Vzhledem k tomu, že tato práce se zabývá vlivem pozemních 

komunikací na životní prostředí, dopravní cestu zde zastupují výhradně dálnice, silnice, 

místní a účelové komunikace. (Folprecht, 2006;  Křivda et al. 2006) 

2.1 Vývoj pozemních komunikací na území České republiky 

Období středověku bylo pro silniční dopravu obdobím úpadku, jelikož feudálové o údržbu 

stávajících a výstavbu nových dopravních cest neměli zájem. Kolem roku 1000 existoval 

v Čechách systém dálkových komunikací (asi 20 zemských stezek), který se vytvořil 

v návaznosti na vzrůstající obchodní styky Čech s okolními evropskými zeměmi. Jednalo 

se zejména o neudržované a polní cesty. Ke zlepšení a rozvoji zemských stezek došlo 

až ve 13. a 14. století. Města, jež se na stezkách  nacházela, se stala důležitými obchodními 

a hospodářskými středisky. Cesty se prováděly s haťovými přechody a můstky (svazky 

proutí nebo silnější větve položené napříč stezky a pohozené pískem nebo zeminou), 

tzv. Zlatá stezka byla zpevněná kameny. V období od 15. do 17. století se začaly budovat 

tři kategorie komunikací: dálkové obchodní komunikace (tranzitní cesty), komunikace 

sloužící k hospodářskému podnikání (těžební cesty, cesty k dolům) a lokální cesty, 

tj. komunikace spojující jednotlivá sídliště. (Matoušek, 2012; Musil, 1987)   

Do doby průmyslové revoluce  platilo, že čím je dopravní cesta horší, tím více protivníka 

případného vpádu do země zbrzdí. Jednu třetinu současné silniční sítě naší republiky tvoří 

tzv. „tereziánské“ nebo-li „říšské“ silnice, jež byly vybudovány v 18. století. Do roku 1848 

bylo v Čechách vybudováno 3 827 km hlavních státních silnic a na Moravě 1 131 km. Tyto 

silnice jsou využívány i v současné době. Silnice byly štětové a štěrkové, a již byly 

stanoveny jejich základní parametry (šířka, podélný sklon, tloušťka). Posléze se začaly 

stavět i silnice dlážděné. (Budinský, 2009; Ďurčanská et al. 2010; Musil, 1987)   

V silniční dopravě nastaly významné změny koncem 19. století, a to po zavedení 

spalovacího motoru u automobilů. V jeho důsledku došlo ke zrychlení dopravy, a protože 

většina silnic měla v té době prašný povrch (pouze 15 % bylo dlážděných), bylo potřeba 

v zájmu snížení prašnosti, přistoupit k realizaci bezprašných úprav povrchů vozovek 

hlavních komunikací. Asi 30 % vozovek bylo v roce 1938 opatřeno povrchovým nátěrem. 

(Budinský, 2009.) 
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Vedení  páteřních silničních komunikací napříč Českou republikou bylo navrženo již v roce 

1935. Vláda schválila přípravu a zahájení významných dopravních staveb po podpisu 

mnichovské dohody (30.09.1938), a to z důvodu řešení dopravního spojení  okleštěné 

republiky. Výstavba první české dálnice byla zahájena  dne 02.05.1939. Po skončení 

2. světové války se nejprve investovalo do nápravy škod na silnicích, které byly způsobeny 

válkou a odstranění prašnosti silnic. V roce 1970 bylo přes 70 % celkové délky silnic 

opatřeno bezprašnými vozovkami. (Budinský, 2009) 

Po roce 1989 došlo v důsledku změny tržních podmínek k náhlému nárůstu silniční 

dopravy a několikanásobně narostla intenzita dopravy. V této návaznosti došlo k uspíšení 

výstavby dálnic a rychlostních silnic, včetně výstavby a úpravy silnic na přístupech 

k hraničním přechodům na západní hranici. (Budinský, 2009) 

Obrázek č. 1 zobrazuje stav dálniční sítě v roce 1989 a poté v roce 2009. V rozpětí těchto 

dvaceti let byly dobudovány především dálnice D1 (směr na Polsko), D5 a D8 (směr 

Německo).  

 

 
Obrázek 1- Vývoj dálniční sítě na území ČR (stav v letech 1989 a 2009) 

Zdroj: Rozvoj dálniční sítě (ŘSD ČR) 
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2.2 Legislativní proces povolování stavby pozemní komunikace 

Legislativní proces povolování stavby pozemní komunikace, tj. dopravní cesty pro silniční 

vozidla, zahrnuje proces územního plánování, proces EIA, územní řízení o umístění stavby 

a v poslední fázi vydání stavebního povolení. V této části, při čerpání z diplomové práce 

Radka Procházky (2011),  je uvedena bližší charakteristika  předmětných procesů.  

Územní plánování 

Stavba pozemních komunikací je velkým zásahem do území, a proto je nutno zabývat 

se jejím umístěním již v procesu územního plánování. Cílem územního plánování 

je maximalizace efektivního využití území s co nejmenšími nepříznivými účinky. 

Samozřejmě nelze přepokládat, že by u staveb pozemních komunikací (zejména dálnice 

a rychlostní silnice) bylo možno hovořit o nulových negativních dopadech, ale úmyslem 

je snížit negativní dopady na minimum. Mezi negativními dopady se řadí zejména vliv 

stavby na životní prostředí, člověka a jeho zdraví a na budoucí kapacitu území, jímž stavba 

prochází. (Procházka, 2011) 

Posuzování vlivů dopravních staveb na životní prostředí 

Posuzování vlivů koncepcí a záměrů na životní prostředí je oblast, která se dotýká 

přípravné fáze výstavby pozemních komunikací (zejména dálnic a rychlostních silnic). 

Tento proces, který označujeme zkráceně EIA (z anglického výrazu „Environmental 

Impact Assessment“), je upraven zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Stanovisko EIA je nezbytným pokladem 

pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby pozemní komunikace. Podle ustanovení 

§ 2 tohoto zákona, se posuzují vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, které 

zahrnují vlivy na rostliny, živočichy, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, ovzduší, 

vodu, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek, kulturní památky a na jejich 

vzájemné souvislosti a  působení.  

Proces EIA předchází realizaci záměru. V rámci procesu se posuzují stavby, činnosti 

a technologie, jež by mohly negativně působit na životní prostředí a veřejné zdraví. Stavba 

některých kategorií pozemních komunikací  (např. dálnice, rychlostní silnice) znamená 

velký zásah do dotčeného území. Záměry lze z pohledu EIA rozdělit na dva druhy. Jedná 

se buď o záměry, které vždy posouzení podléhají anebo o záměry, u kterých se provádí 

zjišťovací řízení, na základě kterého se stanovuje, zda se proces posuzování bude provádět 

či nikoliv.  

Při posuzování vlivů stavby na životní prostředí, se vychází ze stavu území v době podání 

oznámení záměru. Hodnotí se nejen stav, jež lze předpokládat po dokončení a uvedení 

stavby do provozu, ale i stav, který vznikne přípravou a prováděním stavby, anebo sanací 

stavby a následnou rekultivací území. U stavby pozemních komunikací (zejména dálnice) 

se hodnotí její běžný provoz při užívání stavby, ale také i možnosti případných 
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mimořádných událostí a havárií (únik nebezpečných látek při havárii cisterny 

do povrchových vod, kontaminaci půdy, apod.). Proto jsou již v rámci tohoto procesu 

navrhována opatření k minimalizaci těch negativních jevů, které mohou nastat, ale zároveň 

i k dosažení co největšího množství jevů pozitivních. EIA je však pro hodnocení projektů 

dopravy terčem kritiky, a to pro naprosté přehlížení kumulace celé řady vlivů a  také 

globálních a dlouhodobých účinků. (Poláková, 2012; Procházka, 2011) 

Územní řízení o umístění stavby 

Umístění stavby komunikace je podstatné ve vztahu konečného osvědčení trasy, kterou tato 

plánována komunikace povede. K vydání územního rozhodnutí jsou příslušné obecné 

stavební úřady. Samotný proces je upraven zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Před vydáním územního 

rozhodnutí stavební úřad ve správním řízení posuzuje záměr výstavby pozemní 

komunikace na základě splnění požadavků stanovených zákony a prováděcími právními 

předpisy, soulad záměru s územně plánovací dokumentací, cíli a úkoly územního 

plánování, závaznými stanovisky dotčených orgánů a nároky na veřejnou technickou 

a dopravní infrastrukturu. Tato se však řeší již v projektu stavby, a to formou přeložek 

pozemních komunikací nižší kategorie a výstavbou doprovodných komunikací.  

Územním rozhodnutím se vymezí stavební pozemek pozemní komunikace - její umístění 

do území se stanovením druhu a účelu stavby. Rozhodnutí zároveň stanoví podmínky 

na projektovou dokumentaci pro následující stavební řízení a její napojení na veřejnou 

dopravní a technickou infrastrukturu. Toto je s ohledem na charakter stavby 

již v projektové dokumentaci zapracováno. (Procházka, 2011) 

Stavební řízení  

Pokud je stavba územním rozhodnutím umístěna, přichází na řadu samotné povolení 

stavebních prací. V tomto řízení rozhodují  podle § 15 stavebního zákona speciální 

stavební úřady (speciální stavební úřady pro stavby pozemních komunikací). Jedná 

se o další řízení, které musí před samotnou realizací stavby proběhnout. Výsledkem 

stavebního řízení je stavební povolení.  

Stavebně technické požadavky na projekt stavby pozemní komunikace stanoví vyhláška 

ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Žádost musí být v souladu s normami ČSN, 

které jsou uvedené v této vyhlášce. Projektová dokumentace musí splňovat obecné 

požadavky na výstavbu, musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, podmínkami 

stanovenými v územním rozhodnutí a závaznými stanovisky dotčených orgánů 

uplatněnými ve stavebním řízení. Jestliže žádost a projektová dokumentace všem 

podmínkám vyhovuje, vydává speciální stavební úřad stavební povolení. Po nabytí právní 

moci je rozhodnutí vykonatelné a může začít samotná realizace stavby. (Procházka, 2011) 

 

http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-183-2006-sb-o-uzemnim-planovani-a-stavebnim-radu-stavebni-zakon
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-183-2006-sb-o-uzemnim-planovani-a-stavebnim-radu-stavebni-zakon
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Dotčené orgány  

Dotčené orgány plní v územním a stavebním řízení značně významnou roli. Definici 

dotčených orgánů uvádí v § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Jedná se o orgány určené ve zvláštních zákonech a správní orgány, eventuálně 

jiné orgány veřejné moci, jež vydávají podklady pro vydání rozhodnutí, a to formou 

závazných stanovisek či vyjádření. Dotčené orgány spolupracují se stavebním úřadem, 

který vede řízení v součinnosti. Poskytují pro vydání rozhodnutí potřebné informace.  

Cílem zapojení dotčených orgánů do územního a stavebního řízení je ochrana veřejných 

zájmů společnosti. Při budování pozemních komunikací je zdůrazněna zvláště ochrana 

životního prostředí a všech jeho složek, a rovněž ochrana kulturního dědictví. Vzhledem 

k tomu, že počet dotčených veřejných zájmů bývá velký, je i počet dotčených orgánů 

v řízení, které se týká výstavby pozemní komunikace rozsáhlé. (Procházka, 2011) 

Věcně a místně příslušné dotčené orgány vydávají v územním a stavebním řízení závazná 

stanoviska, která zahrnují požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů, a to ve vazbě 

na níže uvedené právní předpisy: 

 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 

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

 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o prevenci závažných havárií),  ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, 

o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon 

o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů 
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 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 

znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

2.3 Rozdělení pozemních komunikací  

Za dopravní cestu lze  považovat pozemní komunikace, vodní a drážní cesty. Dle stávající 

platné legislativy, tj. podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a zákona 

č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích,  je pozemní komunikací dopravní 

cesta, jež je určena k užití chodci, silničními a jinými vozidly, jezdci na zvířatech, vozky 

(řidiči potahových vozidel) a průvodci vedených nebo hnaných zvířat. (Kočí, 2010) 

 

 
Obrázek 2 - Dálniční a silniční síť ČR (stav ke dni  1.7.2012) 

Zdroj: Dálnice a silnice v České republice 
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2.3.1 Rozdělení podle kategorií 

Podle ustanovení § 2 zákona o pozemních komunikacích, se pozemní komunikace dělí 

na čtyři kategorie, a to dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace. 

V ustanovení § 9 zákona o pozemních komunikacích se výslovně uvádí, že  vlastníkem 

dálnic a silnic I. třídy je stát, vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj a vlastníkem místních 

komunikací je obec (na jejímž území se nacházejí). Vlastníkem účelových komunikací 

může být fyzická a právnická osoba, tzn. i obec a kraj.  

V následujících odstavcích je uvedena základní charakteristika vyjmenovaných pozemních 

komunikací, jež obsahuje údaje uvedené v zákoně o pozemních komunikacích, včetně 

údajů ze zákona o silničním provozu (zákon č. 361/2000 Sb.). Předmětnou literaturu, 

ze které je čerpáno, souhrnně zpracoval Roman Kočí v roce 2010.   

Dálnice  

Jedná se o pozemní komunikaci, která je určena pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu 

silničními motorovými vozidly a je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, 

jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší než 80 km/h, případně 65 km/h. Dálnice tvoří 

páteřní komunikační systém státu.  

Silnice  

Veřejně přístupné pozemní komunikace, které se podle svého určení a dopravního 

významu (dálková a mezistátní doprava; doprava mezi okresy; vzájemné spojení obcí nebo 

jejich napojení na ostatní pozemní komunikace) rozdělují do tří tříd. Silnice jsou  určené 

k užití silničními a jinými vozidly a chodci. Má-li však silnice I. třídy parametry rychlostní 

silnice, je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená 

rychlost není nižší než 80 km/h, případně 65 km/h. Na území České republiky tvoří 

nejrozsáhlejší síť pozemních komunikací.  

Místní komunikace  

Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace slouží zejména místní dopravě na území obce. 

Podle svého určení, dopravního významu a stavebně technického vybavení se rozdělují 

do čtyř tříd. Jedná se o rychlostní místní komunikace (přístupné pouze silničním 

motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší než 80 km/h, případně 

65 km/h); sběrné dopravně významné místní komunikace s omezením přímého připojení 

sousedních nemovitostí; obslužné komunikace a komunikace nepřístupné provozu 

silničních motorových vozidel či se smíšeným provozem.  

Účelová komunikace  

Jedná se o účelové komunikace, které jsou veřejně přístupné (slouží ke spojení 

jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí či ke spojení těchto 

nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi) anebo o účelové komunikace, které 

nejsou veřejně přístupné (pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, které 

slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele tohoto prostoru či objektu). (Kočí, 2010) 
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V tabulce č. 1 jsou uvedeny délky těch kategorií komunikací, u nichž se podle zákona 

o pozemních komunikacích a provádějící vyhlášky č. 104/1997 Sb. vede jejich evidence, 

tzv. pasport. Údaj délky rychlostní komunikace nebyl v roce 1995 uveden, zřejmě z toho 

důvodu, že statut této kategorie vešel v platnost až se stávajícím zákonem o pozemních 

komunikacích, tj. až roku 1997.  Z tabulky vyplývá, že za období let 1995-2011 bylo 

vybudováno a uvedeno do provozu 331 km dálnic a asi 8400 km místních komunikací. 

Tabulka 1- Infrastruktura silniční dopravy na území ČR (údaje uvedeny v km) 

Zdroj: Ročenky dopravy 2000, 2010, 2011 

 1995 2000 2005 2010 2011 

Délka silnic a dálnic celkem 55 500,0 55 409,7 55 509,8 55 751,9 55 742,0 

Z toho evropská silniční síť typu E 2 655,0 2 596,1 2 600,9 2 635,8 2 634,0 

Dálnice v provozu 414,0 500,6 564,4 733,9 745,4 

Rychlostní komunikace 
1)

 - 299,5 322,3 422,3 427,0 

Silnice 55 086,0 54 909,1 54 945,5 55 018,0 55 996,9 

V tom  Silnice I. třídy 6 459,0 6 031,1 6 153,8 6 254,6 6 254,1 

            Silnice II. třídy 14 273,0 14 687,6 14 667,6 14 634,8 14 626,2 

            Silnice III. třídy        34 354,0 34 190,4 34 124,1 34 128,6 34 116,6 

Místní komunikace 66 449,0 72 300,0 72 927,0 74 919,0 74 919,0 

1) Délka rychlostních komunikací je obsažena v délce silnic I. třídy 

2.3.2 Rozdělení podle krytu vozovky 

Pozemní komunikace lze rozlišit nejen podle jejich funkčního využití, tj. zařazením 

do kategorií dálnice, silnice, místní komunikace či účelové komunikace, ale i podle krytu 

vozovky, tj. vrchní obrusné vrstvy. Podle Jaromíry Ježkové (2006) se v současné době  

(pro provoz motorových vozidel)  používají nejčastěji tyto povrchové úpravy vozovky: 

Asfaltové kryty z hutněných úprav  

Komunikace z asfaltového krytu umožňují rychlou, plynulou, pohodlnou a zejména 

bezpečnou jízdu. Je požadována odolnost krytu proti tvorbě trvalých plastických deformací 

a teplotním mrazovým trhlinám. 

Asfaltové kryty z litých asfaltů  

Lité asfalty nevyžadují hutnění, provádí se jejich ruční nebo strojní rozprostření 

na vozovku. Jedná se o dvoufázový systém tvořený směsí kameniva a asfaltovým pojivem, 

který se používá zejména při stavbě chodníků, parkových a sadových cest.  

Dlážděné kryty  

Kryt z dlažby se užívá zpravidla pouze při stavbě městských komunikací. Používá 

se dlažba z přírodních materiálů (andezit, čedič, žula), z betonu či z konglomerovaného 

kamene.  
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Cementobetonové kryty  

Jedná se o vozovky, které se vyznačují vysokou trvanlivostí, dlouhou životností, vysokou 

únosností a odolností proti trvalým deformacím. Jelikož jsou tyto kryty nehořlavé, užívají 

se v tunelech. Používají se zejména na dálnicích. (Ježková et al., 2006) 

 

2.4 Dopravní prostředky na pozemních komunikacích  

Tato práce se zabývá vlivem pozemních komunikací na životní prostředí. Jelikož na kvalitu 

životního prostředí nepůsobí pouze samotné umístění stavby komunikace, ale zejména 

provoz silničních vozidel, jsou v této části v následujících  podkapitolách uvedeny nejen 

jednotlivé pohony vozidel, alternativní paliva a zařízení pro zajištění snižování množství 

emisí ve výfukových plynech, ale zároveň i emisní normy stanovující limitní hodnoty 

výfukových exhalací. 

2.4.1 Rozdělení silničních vozidel dle kategorií a druhů 

Podle ustanovení § 3 zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,  se silniční vozidla dělí na  kategorie a druhy. 

Kategorie specifikuje konkrétní skupiny vozidel, pro něž platí shodné technické 

požadavky.  Druh vyjadřuje zřejmé charakteristické znaky a funkční využití vozidel 

(příklad: kategorie „N“   druh „pro přepravu vozidel“; kategorie „L“  druh 

„čtyřkolka“). 

Kategorie vozidel 

Podle zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, se vozidla dělí do níže 

uvedených základních kategorií: 

L  – motorová vozidla (zpravidla s méně než čtyřmi koly) 

M – motorová vozidla (nejméně čtyři kola s užitím pro dopravu osob)  

N  – motorová vozidla (nejméně čtyři kola s užitím pro dopravu nákladů) 

O  – přípojná vozidla 

T  – zemědělské a lesnické traktory 

S  – pracovní stroje 

R – ostatní vozidla, jež nelze zařadit do výše uvedených kategorií 

Druhy vozidel 

V zákoně o podmínkách provozu na pozemních komunikacích,  se vozidla člení do dvou 

základních druhů, kterými jsou silniční vozidla a jiná, tzv. zvláštní vozidla.  
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 Základní druhy silničních vozidel: 

 Silniční vozidla jsou motorová nebo nemotorová vozidla, jež v rámci provozu 

na pozemních komunikacích slouží pro přepravu osob, zvířat nebo věcí. Řadí se zde 

motocykly, osobní automobily, autobusy, nákladní automobily, speciální vozidla, 

přípojná vozidla, ostatní silniční vozidla. (www.portal.gov.cz) 

 Základní druhy jiných, tzv. zvláštních vozidel: 

 Zvláštní vozidla jsou vozidla, která byla vyhotovena pro jiné účely než k provozu 

na pozemních komunikacích, avšak při splnění podmínek stanovených zákonem 

o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, mohou být k tomuto provozu 

schválena. Patří zde zemědělské nebo lesnické traktory a jejich přípojná vozidla; 

pracovní stroje samojízdné; pracovní stroje přípojné; nemotorové  pracovní  stroje  nebo  

 nemotorová vozila tažená nebo tlačená pěšky jdoucí osobou; vozíky pro invalidy 

s motorickým  pohonem s přesně specifikovanými parametry šířky, délky, konstrukční 

rychlosti a maximální přípustné hmotnosti; mobilní stroje; vozidla bez karoserie 

a průmyslová zařízení schopná přepravy, v nichž je zabudován spalovací motor. 

(www.portal.gov.cz) 

Z údajů uvedených v tabulce č. 2 je zřejmé, že na území České republiky bylo v roce 2011  

registrováno zhruba  o 1,5 milionu více osobních automobilů oproti roku 1995, přičemž  

počet nákladních vozidel se téměř ztrojnásobil.  

Tabulka 2 - Souhrnný přehled o silničních vozidlech registrovaných v ČR  

Zdroj: Ročenky dopravy 2000, 2010, 2011 

 1995 2000 2005 2010 2011 

Motocykly 915 229 748 140 794 000 924 291 944 171 

Osobní automobily 3 043 316 3 438 870 3 958 708 4 496 232 4 581 642 

Mikrobusy a autobusy 19 756 18 259 20 134 19 653 19 674 

Nákladní vozidla  202 929 275 617 415 101 584 921 585 729 

Silniční tahače 16 382 22 669 24 060 13 045 11 503 

Návěsy 22 074 22 780 29 087 55 074 56 184 

Přívěsy 630 697 104 073 170 111 278 137 299546 

Speciální automobily  -  - 54 620 36 660 34 797 

2.4.2 Druhy pohonů motorových vozidel 

Vzhledem k tomu, že celou tuto práci prolíná pojem zážehový či vznětový spalovací 

motor, následující text se mimo jiné věnuje i této problematice. Jelikož při činnosti 

jmenovaných motorů vznikají za nedokonalého spalovacího  procesu škodliviny, které jsou 

součástí výfukových plynů a tyto lze eliminovat pomocí katalyzátorů, je u obou pohonů 

objasněn princip používaných katalyzátorů.  
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a) Zážehové spalovací motory (palivo benzín) 

Jedná se o spalovací motory, jejichž palivem je benzín anebo bioalkohol, tj. etanol 

vyrobený z brambor, obilí a kukuřice. Motor pracuje na principu zažehnutí, tzn. zapálení 

směsi benzínu a vzduchu ve válci elektrickou jiskrou (motorová svíčka). Je-li palivem 

benzín, patří mezi nejvýraznější exhalace zážehového motoru emise CO a CxHy.  

Za významné lze považovat také emise NOx, které s rychlostí vozidla rapidně narůstají 

(Vladimír Lapčík uvádí, že u osobního vozidla je při rychlosti 50 km/h vyprodukováno 0,6 

g/km NOx, při rychlosti 120 km/h dokonce až 3,9 g/km). Emise CO2 oproti NOx s rychlostí 

klesají (při rychlosti 20 km/h dosahují více než 20 g/km, ovšem při rychlosti 80 km/h se 

snižují na 5,5 g/km). Za účelem  snížení emisí ve výfukových plynech, se vozidla  vybavují 

řízenými třícestnými katalyzátory, které jsou schopny redukovat škodliviny až o 98 %. Po 

přizpůsobení vozidla na pohon plynem, tj. po přestavbě, lze jako palivo používat LPG 

(tekutý propan-butan), CNG (stlačený zemní plyn), vodík, metan, bioplyn. (Lapčík, 1996 a 

2009)  

 Katalyzátory pro zážehové motory 

Do zážehových motorů se používají katalyzátory s keramickou vložkou (nižší cena, 

ovšem citlivost na chemické a mechanické poškození) a kovovou vložkou (jež jsou 

vhodné i pro motory  poháněné alternativním  pohonem LPG a CNG). Katalyzátory 

s keramickou vložkou nelze použít do vznětových motorů. Katalyzátory,  jež využívají 

kyslíkové snímače (tzv. lambda sondy), pracují na principu  transformace škodlivých 

látek produkovaných motorem na méně škodlivé látky, tzn. že oxid uhelnatý, oxidy 

dusíku a uhlovodíky se přeměňují na vodní páru, oxid uhličitý a dusík. Předmětná 

chemická reakce probíhá za teploty 300 až 600 
o
C. Používají se katalyzátory třícestné 

a dvoucestné. Třícestné katalyzátory účinně likvidují  tři základní škodlivé látky (oxidy 

dusíku, uhlovodíky a oxid uhelnatý), zatímco katalyzátory dvoucestné likvidují pouze 

dvě škodliviny, kterými jsou uhlovodíky a oxid uhelnatý. Jelikož se do katalyzátorů 

s kovovou vložkou používají vzácné kovy (zejména sloučeniny platiny a rhodia), musí 

vozidla používat pro spalovací proces bezolovnatý benzín, a to z toho důvodu, že olovo 

katalytický účinek vzácných kovů ruší. Katalyzátor je schopen zlikvidovat až 97 % 

uhlovodíků, 96 % oxidu uhelnatého a 90 % oxidů dusíku.  (cs.autolexicon.net) 

V grafu č. 1 jsou zobrazeny počty osobních automobilů a nákladních vozidel se spalovacím 

motorem, jejichž  palivem  je  benzín,  a  to  v  období  od  roku  1995 do  roku 2011. Počet 

nákladních  vozidel  se za celé  období navýšil o 63 200  vozů, počet  osobních  automobilů 

o 427 185 vozů. 
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Graf 1 - Počty OA a NV  se zážehovým motorem (palivo benzín) v rámci ČR 

Zdroj: Ročenky dopravy 2000, 2010, 2011 

 

b) Vznětové spalovací motory (palivo nafta) 

Jedná se o spalovací motor, jehož palivem je nafta anebo bionafta (směs složená ze 70 % 

motorové  nafty a z 30 % čisté bionafty – řepkového oleje).  U vznětového motoru 

se palivo vznítí samo poté, co je vstřiknuto do spalovacího prostoru, ve kterém se nachází 

ohřátý vzduch za vysokého tlaku. Vznětovými motory vznikají vysoké koncentrace  NOx, 

PM a PAU. Při dlouhodobé expozici vysokých koncentrací výfukových plynů 

z dieselových motorů dochází až ke 40% nárůstu rakoviny plic. (Adamec, 2008; Lapčík, 

1996 a 2009) 

 Katalyzátory pro vznětové motory 

Jelikož vznětové motory pracují s přebytkem vzduchu, nevyužívá se řízené čištění 

výfukových plynů, ale tzv. oxidační katalyzátor, který čistí výfukové plyny  na principu 

dodatečného spalování. Při dodatečném spalování (oxidaci) se za využití  zbytkového 

kyslíku, obsaženého ve výfukových plynech, docílí eliminace uhlovodíků a oxidu 

uhelnatého, tzn. pouze těch složek výfukových plynů, jež je možné přetvářet oxidací. 

Jelikož dusíkaté složky nelze v tomto katalyzátoru měnit, redukují se vzniklé oxidy 

dusíku již v průběhu spalování prostřednictvím systému recirkulace (ochlazené 

výfukové plyny se dovedou zpět do spalovací komory). Při spalování za nízkého 

přebytku vzduchu se ve výfukových plynech zvětšuje množství oxidu uhelnatého, 

uhlovodíků a pevných částic. Pevné částice se zachycují filtrem pevných částic, který 

je schopen zachytit až 95 %  uhlíkových mikročástic. (cs.autolexicon.net) 
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V grafu č. 2 jsou zobrazeny počty osobních automobilů a nákladních vozidel se 

spalovacím motorem, jejichž palivem je nafta, rovněž za období v letech 1995-2011. 

Počet nákladních vozidel se za celé období navýšil o 422 772 vozů, počet osobních 

automobilů o 1 115 289 vozů. Je zřejmé, že v současné době jsou předmětem koupě  

zejména vozidla, jejichž palivem je nafta.  

 
Graf 2 - Počty OA a NV se vznětovým motorem (palivo nafta) v rámci ČR  

Zdroj: Ročenky dopravy 2000, 2010, 2011 

Vozidla s novou konstrukcí anebo s náročnou přestavbou 

Jelikož další rozvoj silniční dopravy, jež využívá především paliva vyráběná z ropy, není 

vzhledem ke konečným ropným zásobám a k negativnímu ovlivňování kvality životního 

prostředí emisemi škodlivin ve výfukových plynech vozidel trvale udržitelný, je nezbytné 

zvýšit ve vozovém parku podíl tzv. nízkoemisních vozidel. Nízkoemisní vozidla jsou 

k životnímu prostředí šetrnější. Jedná se buď o vozidla zcela nové konstrukce anebo 

o vozidla, u kterých byla provedena velmi složitá  přestavba, a to vozidla s hybridním 

anebo elektrickým pohonem. (Lapčík, 2009; www.cdv.cz) 

c) Hybridní pohony 

Vozidla s hybridním pohonem pracují s více než jedním zdrojem energie. V podstatě 

se jedná o kombinaci spalovacího motoru  (zpravidla vznětového) s elektrickým pohonem 

(elektromotorem), jež při brzdění funguje jako generátor elektrické energie nabíjející 

baterie. Hybridní pohony využívají výhody jednotlivých pohonů, a to tak, že na krátké 

vzdálenosti (jízda po městě) je využíván elektromotor, kdežto na jízdy delších vzdáleností 

(mezi městy)  se  používá  spalovací  motor.  Mezi  výhody  elektromotorů řadíme vysokou 
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účinnost, nízkou hlučnost a zejména nulové výfukové zplodiny.  Oproti tomu spalovací 

motor disponuje ve střední a vyšší oblasti otáček vysokým točivým momentem,  dojezdem 

do velkých vzdáleností a možností jízdy vysokou rychlostí. (Šuta, 2010; www.auto-

motory.com) 

d) Elektrické pohony 

Elektromotory pracují zpravidla na elektromagnetickém principu. Jsou však i motory, 

jež fungují na jiných elektromechanických jevech, a to například na elektrostatické síle, 

piezoelektrickém efektu anebo na tepelných účincích průchodu elektrického proudu. 

Základním principem je však vzájemné silové působení elektromagnetických polí 

vytvářených elektrickými obvody, kterými protéká elektrický proud. V minulosti nebyla 

vozidla s elektromotory z důvodu malé kapacity akumulátorů příliš perspektivní, dnes 

se však již  vyrábějí akumulátory s vysokou výkonností. Výhodami elektromobilů jsou 

zejména nulové emise škodlivin, dále možnost okamžitého maximálního výkonu, absence 

hluku, vibrací, přesnost a jednoduchost ovládání. (Adamec, 2008) 

2.4.3 Emisní normy stanovující limitní hodnoty výfukových exhalací 

Ve schválené  legislativě se evropské emisní limity pro nákladní vozidla nazývají EURO 

a pro osobní automobily  EU. Obecně se nicméně používá souhrnný název EURO. 

Předmětné předpisy stanovují emisní limity pro škodliviny, jež obsahují výfukové plyny 

spalovacích motorů, a to  oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku (NOx) a sumu uhlovodíků (HC) 

(vznětové motory včetně pevných částic - PM). Shodně s Markem  Zouzalíkem je k popisu 

emisních limitů použito zavedené označení EURO, a to i přesto, že je zde řešen vývoj 

emisních předpisů pouze pro osobní a lehká nákladní vozidla. (Lapčík, 2009) 

 

EURO 1: Platnost normy byla od roku 1993 s tím, že norma byla celkem  shovívavá. 

Zážehovým i vznětovým motorům stanovovala limit pro CO asi 3 g/km, 

přičemž emise NOx a HC se sčítaly. Vznětové motory musely omezit produkci 

pevných částic, zážehové motory již nesměly používat olovnatá paliva.  

EURO 2: Nyní již byla stanovena rozdílná pravidla pro oba typy motorů s tím, 

že u vznětových motorů se opět sčítaly emise NOx a HC. Zážehovým motorům 

byly povoleny vyšší emise CO. Norma, jež byla v platnosti od roku 1996,  

ukládala potřebu snížení množství pevných olovnatých částic, které 

se nacházely ve výfukových plynech.  

EURO 3: Norma byla účinná od roku 2000. Vznětové motory musely snížit  produkci 

pevných částic o 50% a zároveň byl určen pevný limit pro emise NOx 

(0,5 g/km). Dále byla uložena redukce emisí CO o 36 %. U zážehových motorů 

bylo nutno dodržet přísné podmínky emisí NOx a HC.  

 

http://cs.autolexicon.net/articles/emise-vyfukovych-plynu/
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EURO 4:  Norma, jež byla platná od roku 2005, emisní limity opět zpřísnila. Snížila 

obsah pevných částic a emisí NOx ve výfukových plynech motorových vozidel 

na polovinu oproti předešlé normě EURO 3. U vznětových motorů bylo 

stanoveno citelné snížení emisí CO, NOx, nespálených HC a výše uvedených 

pevných částic.  

EURO 5: Norma EURO 5 se zaměřila zejména na vznětové motory tak, že je srovnala  

s motory zážehovými (účinnost od roku 2008). Opět se redukoval emisní limit 

pevných částic, a to na pětinu oproti předešlému stavu. Z tohoto důvodu 

bylo nutno do vozidel instalovat filtry pevných částic. K dosažení limitů 

pro emise NO2 bylo potřeba použití nových technologií. Zážehové motory 

na rozdíl od vznětových směrnici EURO 5 splňovaly. Nicméně i přesto 

se musely snížit emisní limity HC a NOx, a to o 50 %. Emise CO byly beze 

změny. Do zážehových motorů s přímým vstřikem paliva se musely instalovat 

filtry na olovnaté částice. (Zouzalík, 2009)  

EURO 6: V rámci schvalování bude norma EURO 6 platná od 01.09.2014. Za rok, 

tj. od 01.09.2015 se již bude dotýkat i registrace a prodeje nových typů vozidel. 

Veškerá vozidla se vznětovým motorem budou muset vyhovovat výraznému 

snížení emisí NOx. Tolerovaná hodnota emisí osobních vozů a ostatních 

vozidel určených k přepravě bude činit 80 mg/kg (tzn. snížení o dalších více 

jak 50 % oproti normy Euro 5). Limitní hodnoty emisí HC a  NOx  vznětových 

motorů budou také redukovány, např. na 170 mg/km u osobních vozidel 

a ostatních vozidel určených k přepravě. (www.europa.eu) 

Počátkem platnosti nové normy musí být ukončena  výroba  a  dovoz vozidel, jež  zpřísněným 

požadavkům nevyhoví. Prodej nových vozidel je nutno ukončit do jednoho roku ode dne 

platnosti předpisu. Novým zpřísněným limitům vyhoví pouze vozidla, která jsou  na velké  

technické úrovni, vybavená elektronicky řízeným  spalovacím procesem a systémy, jež 

upravují složení výfukových plynů.  (Kurfürst, 2008) 
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3. ANALÝZA VLIVŮ POZEMNÍCH 

KOMUNIKACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Za znečištěné životní prostředí považujeme prostředí, které reaguje na působení veškerých 

vlivů změnami jednotlivých vlastností a zároveň působí nepříznivě na organismy, jež 

se zde doposud zdravě vyvíjely. Znečištěním rozumíme jakékoli vnášení  fyzikálních, 

chemických a biologických faktorů do životního prostředí, jež je způsobeno lidskou 

činností. (Škapa, 2000) 

Doprava působí na životní prostředí zejména typem pozemních komunikací a typem 

dopravních prostředků. Mezi zásadní faktory řadíme:  

 Vedení trasy komunikace včetně jejího uspořádání (intravilán, extravilán, obchvat) 

 Způsob a technika řízení a organizace dopravy 

 Technický stav vozidel a komunikací 

 Způsob pohonu a směrového vedení vozidel (Lapčík, 2009)  

Silniční doprava a životní prostředí  

V literatuře z roku 1996 Vladimír Lapčík uvádí, že při spotřebě 7 litrů na 100 km 

spotřeboval motor osobního vozidla (bez katalyzátoru) ročně cca 700 litrů benzínu, 

přičemž do ovzduší se dostaly tyto emise: cca 350 kg oxidu uhelnatého, 50 kg uhlovodíků, 

15 kg oxidů dusíku, přes 0,5 kg olova a dalších 250 druhů škodlivin. Na množství a složení 

emisí ve výfukových plynech má mimo jiné vliv i stáří motorových vozidel, respektive 

jejich motorů, včetně případného vybavení katalyzátory. Na městských křižovatkách 

s velkou intenzitou průjezdu vozidel byla naměřena intenzita hluku 90 a více dB. Velké 

plochy parkovišť a odstavných ploch v teplých dnech ohřívají vzduch a  napomáhají 

inverzi. V roce 1996 mimoměstské komunikace zabíraly na území naší republiky více 

než 100 000 ha půdy. Po výčtu výše uvedených důsledků lze konstatovat, že silniční 

doprava, které se účastní vozidla s hnacím motorem, má na stav životního prostředí 

při srovnání s dopravou leteckou, vodní a železniční, největší vliv. (Lapčík, 1996) 

Mezi základní projevy negativních vlivů z dopravy na životní prostředí řadíme: 

 Vliv na mikroklima, krajinu a půdu 

 Vliv na faunu a flóru 

 Znečišťování vod 

 Hluk, vibrace a otřesy 

 Prašnost a exhalace  

 Nehodovost a úrazovost 

 Odpady (Lapčík, 1996) 
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Dle Neubergové (2005) dělíme negativní vlivy dopravy podle významu a rozsáhlosti do tří 

skupin: 

 Globální – vypouštěné škodliviny ovlivňují veškeré obyvatele zeměkoule 

(skleníkový efekt)  

 Regionální - působí dále od zdroje (destrukce vegetace, kyselé deště a depozice 

dusíku) 

 Lokální – působí v bezprostřední blízkosti komunikace (vysoká hladina znečištění 

ovzduší, zápach, hluk, nehody, přímé znečištění prostředí a podzemních vod, 

bariérový efekt)  

Cílem environmentálních požadavků na dopravu, je postupné zmenšování nepříznivých 

účinků ze staveb dopravní infrastruktury na stav životního prostředí. Při realizaci staveb 

dopravní infrastruktury je okolí staveniště zatíženo fyzikálními, chemickými a estetickými 

změnami prostředí. Během provádění stavby je potřeba postupovat podle schváleného 

projektu, stavebního povolení a v souladu s platnou legislativou, která  zabezpečuje 

ochranu životní prostředí. (Škapa, 2000) 

3.1 Mikroklima 

Stavby pozemních komunikací mají vliv i na lokální klima, které je určováno nejen 

slunečním zářením a větrem, ale i odpařováním vody. Většina srážkových vod 

ze zpevněných ploch velice rychle odtéká. Nejsou přijímány do okolní půdy a nemohou 

se tudíž odpařovat. Snížené odpařování ovlivňuje nejen vlhkost vzduchu, teplotu vzduchu, 

prachové zatížení, ale také lokální pravděpodobnost srážek a větrů. Zpevněné plochy 

(zejména odstavné plocha a parkoviště) aktivně akumulují teplo, přičemž v letním období 

se vzduch přes den více zahřívá a v noci následně méně ochlazuje. Tento proces přispívá 

k výskytu extrémních hodnot.  (Becker, 2008) 

3.2 Krajina a půda  

Prostor, jež využíváme pro dopravu, tj. pro stavbu komunikací, nelze zpravidla využít 

jinými způsoby. Hovoříme o záboru prostoru dopravou. Proces, kterým se při stavbě 

dopravních komunikací a další infrastruktury krajina dělí na stále menší a menší části 

nazýváme fragmentací krajiny. Nejvýrazněji se fragmentace krajiny projevuje zejména 

u staveb dálnic. Podle zákona č. 114/1992 Sb. se posuzuje, zda-li stavba pozemní 

komunikace nebude mít rušivý účinek na krajinný ráz. Lapčík (2009) uvádí, že stavba 

komunikace většinou na krajinný ráz rušivě nepůsobí, negativní dopad má však 

v okamžiku, kdy komunikace prochází horskou oblastí a vzniká tímto potřeba vybudovat 

vysoké mosty a tunely. (Adamec, 2008; Lapčík, 2009) 
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Pro stavbu 1 km délky vozovky dálnice (jedná se o 4 pruhy a střední dělící pás) je potřeba 

zábor území o ploše asi 3 ha. Dalšími doprovodnými stavbami jsou zářezy a náspy, 

mimoúrovňové křižovatky,  budují se odpočívky, čerpací stanice a stavby, sloužící 

ke snížení negativních účinků z provozu dopravy (retenční nádrže splachových vod 

a protihlukové stěny). I tyto součásti pozemních komunikací vyžadují zábor pozemků 

zemědělského a lesního půdního fondu. (Adamec, 2008)  

V grafu č. 3 je zobrazen zábor půdy pro výstavbu komunikací, a to nejen v rámci celé 

České republiky, ale i Moravskoslezského kraje. V roce 2003 činil zábor půdy na území 

Moravskoslezského kraje zhruba polovinu celkového záboru. Největší zábor půdy (v rámci 

ČR) se nicméně uskutečnil v roce 2004. 

 
Graf 3- Zábor ZPF včetně lesnického pro výstavbu pozemních komunikací v letech 2000 – 2005 

Zdroj: Adamec, 2008 

Stavby pozemních komunikací působí na půdní fond negativně, z přírodního hlediska 

dochází k jejich znehodnocení, a to zakrýváním povrchu. Jedná se vlastně o částečné nebo 

úplné uzavření půdy vůči atmosféře, a to například asfaltem nebo dlažbou. Toto zakrývání 

půdy včetně jejího zpevňování, má negativní vliv na půdní organismy, rostliny, zvířata, 

kterým se zmenšuje jejich životní prostor. Fragmentací krajiny dochází k rozčlenění 

přírodních lokalit na menší izolované segmenty, než některé druhy vyžadují k přežití. 

(Adamec, 2008; Becker, 2008)  

Půda, jež se nachází v okolí dopravních cest, je znečišťována dlouhodobým provozem 

silničních vozidel, posypovými materiály používanými při zimní údržbě komunikací 

a únikem škodlivých látek při haváriích vozidel. (Adamec, 2008) 
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Pro zimní údržbu se používají zdrsňující posypové a chemické rozmrazující materiály. 

Vzhledem k tomu, že nejčastěji se užívají chlorid sodný (NaCl), chlorid vápenatý (CaCl2) 

a chlorid hořečnatý (MgCl2), je okolní půda kontaminována chloridy, které zapříčiňují 

korozi kovových součástí a příslušenství pozemních komunikací. Zároveň dochází 

k uvolňování emisí z ochranných nátěrů. (Adamec, 2008) 

K dlouhodobé kontaminaci půdy dochází především při splachu emisí z vozovek 

a rozstřikem splachových vod projíždějícími vozidly do okolí.   Solení vozovek 

se projevuje do poměrně značných vzdáleností od komunikací. V nezatížených oblastech 

(mimo městské oblasti) je půda používáním posypových solí zatížena vodou z tání 

až do vzdálenosti 400 m. (Adamec, 2008; Becker a kol., 2008) 

 
Obrázek 3 – Vozidlo pro údržbu pozemních komunikací (ukázka rozptýlené posypové soli) 

Foto: Pavel Linhart, únor 2013 (fotoaparát Kodak Easyshare Z700) 

 

3.3 Fauna 

Stavby pozemních komunikací působí na živočichy jako fyzické bariéry. Druhy, které 

pro svou existenci vyžadují velkou rozlohu území, přebíhají přes vozovku, a bohužel jsou 

velmi často projíždějícími vozidly sraženy. Dopravní nehody, při kterých dochází nejen 

ke zranění či zabití zvěře (srnčí a černá zvěř), ale i menších živočichů (obojživelníci, plazi, 

malí savci) patří mezi prvotní a přímé negativní důsledky z dopravy. Podle údajů 

poskytnutých mysliveckými svazy, jsou v průběhu roku  provozem na pozemních 

komunikacích na každém kilometru zabita průměrně dvě zvířata. (Adamec, 2008; Lapčík, 

1996) 

Charakteristickými nebezpečnými lokalitami jsou pro zvěř oblasti na předělu lesa, pole 

či louky, a zároveň i průjezd lesními porosty. Hlavním rizikem je pro zvěř ranní svítání 

a večerní stmívání, a to proto, že v této době je pohybová aktivita zvěře nejvyšší. Jelikož 

se zvěř nedokáže v kuželích světel jedoucích vozidel rychle orientovat, nejsou pro zvěř 

silnice bezpečné ani v noci. Drobnější zvířata vyhledávají po dešti na tmavém asfaltu 

teplejší místa, a to pro rychlé oschnutí. Nejvyšší riziko střetu se zvěří je v podzimních 

a jarních měsících. (www.vasevec.cz) 
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V rámci ochrany a zachování fauny, dotčené při realizaci stavby (tj. během výstavby 

komunikace) se např. přemísťují celá mraveniště a řeší se ochrana stezek zvěře. Zmenšení 

dopadů výše uvedené fragmentace krajiny na faunu, tj. předmětný bariérový účinek 

vyvolaný stavbou dopravní infrastruktury,  lze eliminovat výstavbou ekoduktů, zelených 

mostů, podchodů (např. pro žáby), a to včetně naváděcích oplocení nebo omezením 

rychlosti. (Adamec, 2008; Becker, 2008; Hájek, 2007) 

 
Obrázek 4 - Ekodukt Dolní újezd (D1, km 293,5) 

Foto: Šárka Linhartová, duben 2013 (fotoaparát Olympus C-460 ZOOM) 

 

3.4 Flóra 

Rozvoj dopravy a zvýšená stavební činnost působí na biologickou rozmanitost  krajiny 

(biodiverzitu), ve spojitosti s fragmentací krajiny zejména na množství druhů rostlin. 

(Adamec, 2008)  

Má-li být během výstavby komunikace vzrostlá zeleň na staveništi zachována, ochraňuje 

se oplocením či jiným způsobem. Místa, na kterých probíhá staveništní provoz,  se před 

ukončením stavby rekultivují. Zemědělská půda je chráněna tím, že se provede skrývka 

veškeré ornice. Tato se následně využívá pro zatravnění svahů násypů a ploch 

pro rekultivaci. Významná je ochrana zemědělské půdy a vzrostlé zeleně, včetně provedení 

následné náhradní výsadby.  (Hájek, 2007) 

V návaznosti na provoz vozidel vegetaci poškozuje zejména oxid siřičitý, oxidy dusíku 

a ozon. Tuhé imise působí na rostliny nejen fyzikálně, ale i chemicky.  Jelikož se popílek 

a prachové částice usazují na listech rostlin, dochází při fyzikálním působení k překrytí 

nebo ucpání jejich průduchů a tímto je zcela mechanicky zabráněno difúzí plynů do listů 

a z listů. Důsledkem je snížení všech funkčních pochodů rostlin, při kterých je nutná 

výměna plynů: fotosyntézy, transpirace a dýchání. Chemické působení nastává při zvlhčení 

tuhých imisí deponovaných na povrchu rostlin (např. deštěm nebo rosou). Působí zpravidla  

výrazně toxicky a mohou rozrušovat chlorofyl v listech, a tím snižovat fotosyntézu rostlin. 

(Herčík, Dirner, 2007)  
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Plynné imise působí na rostliny bezprostředně vnikáním do listových pletiv, přičemž 

přímo ovlivňují metabolické pochody rostlin. Plynné imise se rovněž s dešťovými 

srážkami dostávají do půdy, ze které jsou následně přijímány kořeny rostlin. Toxicita 

plynných imisí působí zejména na regulaci výměny plynů a porušuje funkce průduchů. 

Jelikož působení je tím větší, čím snadněji plyny pronikají otevřenými průduchy 

do vnitrobuněčných prostor, je v období vlhka (průduchy jsou více otevřeny) difúze plynů 

do listů umožněna snadněji. V období sucha a tepla má rostlina průduchy většinou 

uzavřeny nebo přivřeny. (Herčík, Dirner, 2007)  

Negativně na rostliny působí i ozon (O3), který do rostliny vstupuje průduchy, přičemž 

se při kontaktu s vlhkými buněčnými stěnami okamžitě rozkládá. Tímto dochází 

k potlačení fotosyntézy a snížení obsahu chlorofylu. Účinkuje-li ozon během delšího 

období, dochází k poškození buněčných součástí. Buňka se brání proti vstupu ozonu 

uzavřením průduchů a odumře. Tento proces se projevuje chlorozami a nekrotickými 

skvrnami na svrchní straně listů, poté předčasným stárnutím a následně jejich opadem. 

Velmi silné působení ozonu je zřetelné i na spodní straně listů. Na obrázku č. 5 je 

fotografie velmi poškozených listů bezu černého. (Novotný et al, 2009) 

 
Obrázek 5 - Vliv ozonu na vegetaci 

Zdroj: Metodika hodnocení viditelného poškození vegetace vyvolaného účinky přízemního ozon 

 Foto: Radek Novotný, 2007 

Emise z dopravy ovlivňují nejen samotné orgány vegetace, nýbrž také i její plody. Ovoce 

ze stromů, jež jsou vysázeny podél velkých dopravních tepen, v sobě škodliviny průběžně 

kumuluje. V minulosti bylo zjištěno, že  nejvíce olova se kumuluje v peckovicích, 

a to především v třešních, méně již v malvicích (jablkách nebo hruškách). Výzkumy 

prokázaly, že pokud se ovoce omyje, koncentrace olova se sníží až o 50 %. (Neubergová, 

2005) 

Vegetace může být ovlivněna rovněž údržbou vozovek v zimním období, tj. posypovou 

solí, a to až do vzdálenosti 50 m. Při průzkumu dálnice Praha – Brno bylo zjištěno, že 

povrchovým odtokem z dálnice odteče pouze 30 % chloridů, tj. posypových materiálů 

používaných při zimní údržbě komunikací. Zbytek se roznese do ovzduší a poté v okolí 

sedimentuje. (Neubergová, 2005) 
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3.5 Znečištění vod 

Vody jsou znečišťovány nejen při realizaci stavby, emisemi z dopravy, ale také technickým 

stavem vozidel, provedením a technickým stavem tankovacích stanic paliva a zázemím pro 

údržbu a opravy vozidel. Jedním ze zdrojů ohrožení kvality povrchových a podzemních 

vod jsou úniky motorových olejů, fosilních paliv a provozních kapalin, a to zejména 

na místech pravidelného stání vozidel, tzn. na parkovacích stáních, zastávkách 

a křižovatkách. Dalším zdrojem je znečištění dopravní cesty přepravovanými materiály, 

znečištěnými koly vozidel, přeprava nebezpečného nákladu, dopravní nehody, výfukové 

plyny a obrus pneumatik a povrchu pozemní komunikace. (Adamec, 2008; Sansalone, 

Buchberger, 1995; Škapa, 2003)  

Hodnota znečištění vod je odvislá od množství srážek, jež dopadají na povrch pozemních 

komunikací. K největší koncentraci škodlivin dochází po prvním dešti, postupně se snižuje. 

Znečištění se prvotně projevuje ihned za odtokem, jelikož ve splachové vodě jsou emise 

nejvíce nahromaděny (voda ještě není zředěna). V zimním období jsou vody  

kontaminovány zejména rozmrazovacími prostředky a nemrznoucími směsmi. (Adamec, 

2008)  

Ochrana podzemních vod je velmi podstatná nejen při realizaci stavby, ale i posléze 

při provozu dopravy. Pro zabránění jejich znečištění se srážkové (povrchové) vody 

odvádějí pomocí příčných a podélných sklonů vozovky do retenčních, usazovacích nebo 

sedimentačních  nádrží nebo přes odlučovače ropných látek, ve kterých lze využít 

biologické čištění splachových vod. Výstavba sedimentačních a retenčních nádrží 

se preferuje především podél dálnic a rychlostních komunikací s vysokou intenzitou 

dopravy. Dále musí být dbáno na ochranu při nakládání s nebezpečnými látkami 

a na nezávadnou likvidaci škodlivého odpadu. (Hájek, 2007) 

3.6 Hluk  

Hluk lze specifikovat jako nežádoucí  zvuk, jež člověku způsobuje rušivý a nepříjemný 

pocit či přímo škodlivý účinek. O negativním vlivu hluku rozhoduje intenzita a doba jeho 

trvání. Hluk působí na nervovou soustavu, poškozuje sluchové orgány, snižuje odolnost 

organismu vůči vnějším negativním vlivům, a tím vyvolává další nemoci. (Adamec, 2008) 

Hluk vzniká nejen provozem motorových vozidel na pozemních komunikacích, ale 

i při její realizaci, tj. během výstavby. Při realizaci stavby komunikace se účinky 

nadměrného hluku ze stavebních strojů eliminují použitím moderních kvalitnějších 

stavebních strojů (např. bezhlučné na elektrický pohon), rovněž se stabilní stroje 

(kompresory, agregáty) umísťují do zvukově izolovaných buněk. V zastavěných oblastech 

lze během stavby umísťovat protihlukové bariéry, případně se práce omezují pouze 

na dobu denní a pracovní dny, tzn. že v noci a ve dnech pracovního klidu stavební práce 

neprobíhají. (Hájek, 2007) 
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Hluk vzniká stykem kola s pozemní komunikací, samotným pohybem vozidla 

(aerodynamický hluk) anebo je vyvolán pohonnými motory. Ve vnějším prostředí, 

a zejména ve větších městech, je jedním z nejvýznamnějších původců hluku doprava, 

konkrétně doprava silniční, a to až ve výši  75–85 %. Pojem  hluk z dopravy se zde 

vykládá jako hluk z provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích. 

Škodlivému hluku z dopravy jsou v největších evropských městech vystaveni až tři 

obyvatelé z pěti. Vysoké hladiny hluku působí i na venkově, a to zejména v noci, kde 

působí až na 24 milionů Evropanů.  (Adamec, 2008; Škapa, 2003; www.eea.europa.eu)  

Před hlukem se lze chránit aktivně anebo pasivně. Aktivní ochrana se provádí opatřeními 

přímo u zdroje zvuku, tj. snížením hlučnosti motoru, odstraněním nerovností vozovky, 

zúžením vozovky, snížením počtu jízdních pruhů, ve změně druhů povrchové úpravy  

vozovky, omezením průjezdu nákladní dopravy, omezením rychlosti, odstraněním 

nevhodného zastavování, optimálním situováním parkovišť a odstavných ploch či vedením 

komunikace v tunelu nebo na zakrytých mostech. Pasívní ochrana spočívá v zakrývání 

prostoru zasaženého hlukem. Prostor v blízkosti zdrojů hluku se řeší výstavbou 

protihlukových clon, tj. protihlukových stěn a zemních valů, anebo kombinací několika 

způsobů ochrany proti hluku. Jestliže při stavbě komunikace nelze protihlukové stěny 

z technických důvodů realizovat, je nutno, aby bylo zajištěno alespoň dodržení 

hygienických limitů hluku uvnitř chráněných bytových domů, a to výměnou stávajících 

oken za okna s vyšší neprůzvučností. (Hela, 2010; Ježková et al. 2006)  

  
Obrázek 6 - Protihluková stěna na sil. I/56 - Prodloužená Místecká v k.ú. Moravská Ostrava 

Foto: Šárka Linhartová, duben 2013 (fotoaparát Olympus C-460 ZOOM) 

3.7 Vibrace a otřesy 

Vibrací je mechanické kmitání, které se šíří v prostředí. Při průjezdu vozidel po 

komunikaci, lze zaznamenat až mechanické otřesy. Vibrace a otřesy jsou zároveň dalším 

zdrojem hluku. (Škapa, 2003)  

Hlavním zdrojem vibrací je provoz vozidel po nerovné vozovce. Vibrace  a otřesy se přes 

podloží a konstrukce komunikací přenáší do staveb, které se nachází v bezprostředním 

okolí dopravních cest. Vibrace jsou odvislé nejen na kvalitě krytu a podloží vozovky, ale 



Šárka Linhartová: Pozemní komunikace a jejich vliv na ŽP 

2013  26   

i na konstrukci vozidel a způsobu jízdy a mohou způsobovat nejen nežádoucí působení na 

člověka (poškození zdraví, zejména změny v centrálním nervovém systému),  ale 

i snižování pevnosti komunikace, včetně stability okolních staveb (tzn. snižování životnosti 

stavebních objektů). (Adamec, 2008; Škapa, 2003)    

3.8 Prašnost  

Podmínkou pro pochopení problematiky prašnosti v celé její šíři a především jejímu 

působení na zdraví člověka, je znalost chemického složení a zdroje pevných částic, jejichž 

obsah se v ovzduší každým rokem navyšuje. Jedná se o polétavý prach nebo prachové 

částice unášené vzduchem s průměrem pod 10 µm. Jejich obsah v ovzduší se vyjadřuje 

jako hodnota PM10. (www.blokovygrant.cz; Ministerstvo životního prostředí ČR, 2010) 

Podle studií Světové zdravotnické organizace, dochází v důsledku znečištěného ovzduší 

každoročně u cca 370 000 Evropanů a 9 000 obyvatel České republiky k předčasnému 

úmrtí. Znečištěné ovzduší má na svědomí přibližně sedmkrát více životů než dopravní 

nehody na evropských silnicích. (www.blokovygrant.cz; Ministerstvo životního prostředí 

ČR, 2010) 

Významným ekologickým a zdravotním problémem jsou v mnoha lokalitách České 

republiky, Evropské unie i celého světa právě výfukové plyny motorových vozidel. 

Dlouhodobá expozice značných koncentrací výfukových plynů dieselových motorů vede 

k nárůstu výskytu rakoviny o 40 %. Objem vypuštěných emisí motorové jednotky 

ovlivňuje především množství a druh spotřebovaného paliva (např. emise PM10 jsou 

u vznětových, tj. naftových motorů řádově vyšší než u zážehových), dále typ motoru, 

technický stav, styl jízdy a stav dopravní infrastruktury. (www.blokovygrant.cz) 

Při projektové přípravě stavby, se pro zamezení znečištění ovzduší doporučuje 

navrhovat pozemní komunikace s hladkou a plynulou jízdou s minimální spotřebou 

pohonných hmot. Trasy je vhodné navrhovat s plynulým výškovým i směrovým vedením, 

mimo mrazové kotliny a daleko od obytných sídel. (Hájek, 2007) 

Během stavby komunikace je potřeba řešit zejména ochranu okolí, a to před nadměrnými 

emisemi a nadměrnou prašností. Doporučuje se  provádět pravidelné kontroly spalovacích 

motorů stavebních strojů a dopravních prostředků, a prostor zemních prací a staveništní 

komunikace v suchém období kropit vodou. Zároveň se na některých stavbách zřizují 

zpevněné staveništní komunikace, ale většinou se používá veřejná komunikace, kterou 

je potřeba průběžně udržovat a při znečištění neprodleně uklidit. Okolní veřejně přístupné 

pozemní komunikace je nutno chránit před znečištěním blátem a zbytky stavebního 

materiálu. Z důvodu snížení prašnosti v okolí stavby a omezení eroze půdy, se svahy  podél 

komunikací před dokončením stavby zatravňují a ozeleňují. (Hájek, 2007) 
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Negativní vliv silničního provozu 

Ve srovnání produkce prachu jsou vznětové (naftové) motory větším zdrojem znečištění, 

neboť produkují až třistakrát více prachu než motory  zážehové. Prachové částice jsou 

tvořeny směsí organických a neorganických látek, ze 40 % je zastoupen uhlík, nespálený 

olej 25 %, sírany 14 %,  nespálené palivo 7 % a ostatní 13 %. (Herčík, Dirner, 2007) 

3.8.1 Pevné částice (PM) 

PM je zkratka pro pevné částice nebo-li polétavý prach. Jedná se o drobné částice pevného 

skupenství, jež jsou rozptýleny ve vzduchu. Podle velikosti částic rozlišujeme PM 

do několika skupin:  PM10   – částice menší než 10 μm, PM2,5 -  částice s největším 

rozměrem  2,5 μm, PM1 -  částice menší než 1 μm, PM0,1   – částice menší než 100 nm.  

Většina informací o nevyhovujícím působení polétavého prachu je vztahována k frakci 

PM10 , ovšem studie dokazují, že vazba negativních účinků na lidské zdraví je těsnější pro 

částice PM2,5.  Škodlivost odvisí zejména na velikosti, tvaru a chemickém složení částic. 

Částice větší než 10 μm jsou zachyceny v horních dýchacích cestách (v dutině nosní 

a ústní). Frakce PM10, tzv. thorakální frakce, proniká do dolních dýchacích cest s tím, 

že se usazuje v průduškách. Částice PM2,5, tzv. respirabilní frakce, vstupují přes průdušinky 

až do plicních sklípků. Největší schopnost depozice v plicích mají částice PM2,5, jež jsou 

o velikosti 1-2 µm. Při zmenšování velikosti částic se kapacita usazování snižuje (PM1). 

Částice pod 0,001 µm jsou již zcela vydechovány. (Herčík, 2009; www.blokovygrant.cz) 

V městském prostředí je nejpodstatnějším původcem  emisí  částic frakce PM10  silniční 

doprava. Tyto částice vznikají nejen při spalovacích procesech motorů silničních vozidel, 

kde jsou součástí výfukových plynů, ale i mechanickým obrusem některých dílů vozidel – 

brzdových destiček, spojkového obložení, pneumatik, dále korozí karosérie, svodidel 

a dopravních značek. Dalším původcem pevných dopravních emisí jsou posypové 

materiály a částice, které se usazují na povrchu dopravní cesty. Zvláště nebezpečnými jsou 

prachové částice, které unikají z dieselových motorů. Emise pocházející ze spalovacích 

procesů se s obnovou vozového parku postupně snižují, nicméně emise z nespalovacích 

procesů zůstávají na stejné úrovni, respektive se vzrůstající intenzitou dopravy se dokonce 

navyšují. Všechny částice se posléze dostávají do ovzduší resuspenzí. (Adamec, 2008;  

Pierson and Brachaczek, 1983; Ministerstvo životního prostředí ČR, 2010)  

Z výše uvedeného vyplývá, že obyvatelé, žijící v blízkosti pozemních komunikací 

se zvýšenou intenzitou provozu vozidel, jsou nejvíce ohroženou skupinou  s výskytem 

respiračních onemocnění a astmatu, jež mohou vést i k úmrtí (zejména děti do 5 let), dále 

srdečních a ischemických onemocnění a infarktu. Ohroženi jsou zejména lidé se sníženou 

imunitou, kardiaci, astmatici a děti, jež vdechují výfukové plyny takřka ihned z výfuků. 

(Adamec, 2008) 

Na území České republiky žije více než 25 % obyvatelstva v oblastech, ve kterých jsou 

limity pro PM10 soustavně překračovány. Mezi nejvíce znečištěné oblasti s překračovanými 

limitními hodnotami patří  Praha, Brno, Ústí nad Labem, Karviná a Ostrava. V těchto 
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lokalitách dochází k překročení koncentrací polétavého prachu více než stokrát za rok, 

zejména však v období od ledna do března, tj. v zimním období. Imisní limity stanovené 

pro PM a PM10 jsou uvedeny v příloze č. 1. (Adamec, 2008; Fiala, Horálek, 2003) 

Graf č. 4 zobrazuje produkci emisí pevných částic v rámci veškeré dopravy, tj. vodní, 

letecké, železniční a silniční. Je zřejmé, že největším producentem pevných částic je 

silniční doprava. Dle údajů uvedených v ročenkách dopravy je v rámci silniční dopravy 

největším zdrojem PM nákladní doprava. 

 
Graf 4 - Emise pevných částic  z dopravy v ČR (údaje uvedeny v tunách) 

Zdroj: Ročenky dopravy 2000, 2010, 2011  

3.9 Exhalace 

Naprosto čisté ovzduší neexistovalo v návaznosti na uhynulá zvířata, lesní požáry nebo 

výbuch sopek nikdy. Problém znečištěného ovzduší se podle historiků objevil na počátku 

14. století, a to v návaznosti na užívání uhlí, jako zdroje tepla. S rozvojem společnosti 

se role určujícího znečišťovatele postupně měnila. Prvotně byla znečišťovateli středověká 

města a řemesla, poté průmysl, a koncem 20. století v důsledku spalování fosilních paliv 

energetika. Poté, co byly elektrárny odsířeny a denitrifikovány, se nejvýznamnějším   

znečišťovatelem stala motorová vozidla se spalovacími motory. (Herčík, Dirner, 2007)  

Nejvýznamnějším problémem dopravy je kontaminace ovzduší emisemi, a to ve vazbě 

na jejich zdravotní a environmentální rizika. Samozřejmě, že tento jev se ukazuje zejména 

ve velkých městech s nemalou hustotou automobilové dopravy. Odhaduje se, že produkce 

emisí z motorové dopravy je ve městech a ve velkých obytných oblastech desetinásobná 

oproti emisím, jejichž původcem je průmysl a lokální topení. Podle téhož odhadu jsou 

emise ve městech stonásobně větší než jiné emise v oblastech mimo město. (Adamec, 

2008) 
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V rámci dopravy vznikají emise, které jsou odvislé od charakteru a kvality  dopravní cesty, 

při skladování pohonných hmot a při údržbě či opravách vozidel. Emise vznikají při 

nedokonalém spalování fosilních paliv či při brzdění vozidel. Emise mobilních zdrojů jsou 

ovlivněny  spoustou faktorů, a to druhem a režimem práce hnacích vozidel, počtem jejich 

průjezdů, výkonem a otáčkami motorů. Imisní limity stanovené pro níže uvedené 

škodliviny jsou uvedeny v příloze č. 1. (Škapa, 2003)  

Emise silničních vozidel obsahují 164 i více organických a anorganických složek. 

V emisích mobilních zdrojů nalezneme níže uvedené škodliviny: 

3.9.1 Oxid uhelnatý (CO) 

Hlavním producentem oxidu uhelnatého je silniční doprava. Vzniká stejně jako oxid 

uhličitý, tj. spalováním uhlíku v motorovém palivu, a to za vysokých teplot nebo 

za nedostatečného přístupu vzduchu. U zážehových i vznětových motorů emise CO 

plynulou a rychlejší jízdou klesají, ovšem prudce stoupají v prostoru rušných křižovatek. 

Ve vzduchu oxiduje na oxid uhličitý (CO2), a tak se druhotně podílí na skleníkovém efektu. 

Blokuje okysličení krve v plících, způsobuje zrakové a sluchové potíže, žaludeční 

nevolnost, bolesti břicha, poruchy mozku a srdce. Při těžké otravě nastává bezvědomí, 

koncentrace 750 mg/m
3 

je smrtelná. (Adamec et al, 2004) 

V grafu č. 5 je zobrazena produkce emisí CO, a to emise za celkovou dopravu a jmenovitě 

emise z dopravy silniční, která je jeho nejvýraznějším producentem. V rámci silniční 

dopravy je největším zdrojem CO nákladní  a individuální automobilová doprava, a to se 

srovnatelnými hodnotami. Emise se však i přes neustálé navyšování počtu vozidel 

postupně daří snižovat. 

 
Graf 5 - Emise CO z dopravy v ČR (hodnoty uvedeny v tunách) 

Zdroj: Ročenky dopravy 2000, 2010, 2011  
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3.9.2 Oxid uhličitý (CO2) 

Oxid uhličitý má zásadní úlohu v koloběhu uhlíku, především v procesech fotosyntézy 

a dýchání. Kromě dýchání vzniká i při tlení, kvašení, dokonalém spalování uhlíku 

a je definitivním produktem spalování všech organických látek. Jeho koncentrace 

v atmosféře je asi 0,003 % a patří k plynům, jež se v největší míře podílejí na vzniku 

skleníkového efektu na Zemi. Je nedýchatelný, těžší než vzduch. Množství 3 až 5 % CO2 

ve vzduchu  je životu již po půlhodině nebezpečné,  koncentrace 8 až 10 % zapříčiňuje 

brzkou ztrátu vědomí a smrt. (Adamec et al, 2004; Neubergová, 2005) 

V grafu č. 6 je porovnána produkce emisí CO2  v rámci veškerých odvětví dopravy, tzn. 

silniční, vodní, letecké a železniční. Silniční doprava opět vyprodukovala největší 

množství emisí, jež činí asi 93 % z tohoto celkového CO2. Dle údajů uvedených 

v ročenkách dopravy je v rámci silniční dopravy  největším zdrojem CO2 individuální 

automobilová doprava (více než 50 % emisí silniční dopravy). 

 
Graf 6 - Emise CO2 z dopravy v ČR (hodnoty uvedeny v tis. t) 

Zdroj: Ročenky dopravy 2000, 2010, 2011  

3.9.3 Oxid siřičitý (SO2)  

I přesto, že po roce 1989 došlo v České republice v rámci restrukturalizace průmyslu 

k odsíření elektráren a v této návaznosti ke znatelnému snížení emisí síry (v roce 1988 bylo 

v ovzduší 2 066 kt/rok, v roce 1999 již pouze 269 kt/rok), řadíme oxid siřičitý mezi 

nejpodstatnější znečišťující látky v atmosféře. U člověka může vyvolat astma, bronchitidu 

a rozedmu plic. Má také negativní účinek na rostliny, jelikož jeho akutní působení 

se projeví odumřením částí listů, jejich zbělením nebo zhnědnutím (nekróza). Chronické 

působení poškozuje fotosyntetický aparát a vyvolává snížení schopnosti fotosyntézy 

(chloróza). Nejméně odolné jsou neopadavé rostliny, tj. jehličnany. SO2 se podílí se na 
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tvorbě kyselých dešťů z kyselého (Londýnského) smogu. (Adamec, 2008; Herčík, Dirner, 

2007; Neubergová, 2005) 

Z hodnot uvedených v ročenkách dopravy byl vytvořen graf č. 7 ze kterého je zřejmé 

výrazné omezení produkce SO2. V roce 2005 činilo množství SO2 již pouze desetinu oproti 

roku 1995. Nejvýraznějším producentem této škodliviny je opět silniční doprava, přičemž 

v rámci silniční dopravy je největším zdrojem individuální automobilová doprava. 

 
Graf 7-  Emise SO2  z dopravy v ČR (hodnoty uvedeny v tunách) 

Zdroj: Ročenky dopravy 2000, 2010, 2011  

3.9.4 Oxidy dusíku (NOx) 

Mezi škodlivé oxidy dusíku patří oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý (NO2). Hlavním 

producentem NOx je obdobně jako u CO2 silniční doprava, jejíž produkce emisí činí zhruba 

až 90 %. Množství NOx je závislé na spalovací teplotě, na přebytku vzduchu a době, 

během které se spaliny zdržují ve spalovacím  motoru. Četnost emisí NOx je odvislá 

od druhu paliva a typu spalovacího zařízení, nicméně emise vznikají z provozu vznětových 

i zážehových motorů. Působí negativně na vnitřní orgány člověka, dýchací cesty 

a způsobuje nádorová onemocnění. Okyselují vody, půdy, poškozují rostliny (chronický 

účinek – chloróza a předčasný opad listů) a aktivně se podílejí na vzniku fotochemického 

(Losangeleského) smogu, kyselých dešťů a ozonu. (www.blokovygrant.cz; Adamec, 2004 

a 2008; Herčík, Dirner, 2007) 

Fotochemický smog 

Fotochemický smog vzniká při teplotě nad 18 
o
C za přítomnosti slunečního záření, 

a to fotochemickými reakcemi s emisemi výfukových plynů, jež obsahují uhlovodíky 

a NOx. Pro fotochemický smog je typická produkce  ozonu a oxidantů, jež vytvářejí 

vzdušný aerosol modravého zabarvení. Vydatnost fotochemického smogu se posuzuje 

podle množství vzniklého ozonu. (Herčík, 2009; Neubergová 2005)  
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Fotochemické reakce  (Herčík, Dirner, 2007):       

NO2 + h . υ  NO + O* 

O* + O2  O3 

NO + O2  NO3 

NO3 + O2   NO2 + O3 

Výsledná reakce: 

3 O2  2 O3  

Z grafu č. 8 je zřejmé značné snížení emisí NOx. V roce 2005 činila jejich hodnota  zhruba 

55 % oproti roku 2000. Ke snížení NOx došlo zřejmě zavedením katalyzátorů 

do automobilů.  V rámci silniční dopravy je největším procentem emisí NOx nákladní 

doprava (více než 50 % z celkových emisí silniční dopravy). 

 

Graf 8 - Emise NOx z dopravy v ČR (hodnoty uvedeny v tunách) 

Zdroj: Ročenky dopravy 2000, 2010, 2011  

3.9.5 Přízemní ozon (O3) a další fotochemické oxidanty 

Přízemní troposférický ozon a jiné fotochemické oxidanty vznikají řetězovými reakcemi 

v přízemních vrstvách atmosféry z molekulárního kyslíku za přítomnosti NOx a VOC,  

a to za působení slunečního záření. Je jednou ze složek fotochemického smogu. Nejvyšších 

koncentrací dosahuje ve městech a průmyslových aglomeracích, a to v poledne 

a v odpoledních hodinách. Ozon je toxický pro člověka, zvířata i rostliny. Primárním 

cílovým orgánem ozonu jsou dýchací orgány a plíce, má rovněž vliv na centrální nervovou 

soustavu, způsobuje bolest hlavy, únavu a nespavost, dráždí oči, poškozuje DNA 

a má karcinogenní účinky. Rostlinám způsobuje nekrózu, chlorózu, vybělení listů a nižší 

objem listové hmoty (Adamec 2004 a 2008; Neubergová, 2005) 
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3.9.6 Olovo (Pb) 

Do roku 2000 bylo olovo součástí veškerých benzínů, zvyšovala se jím oktanová kvalita. 

Až 90 % olova se do ovzduší dostalo právě v důsledku spalování olovnatých benzínů. 

Dospělý člověk ve svých plicích zachytí zhruba 20 až 60 % vdechnutého olova, děti mají 

míru ukládání olova v plicích na jednotku tělesné hmotnosti až 2,7krát vyšší než dospělí. 

Z trávicího ústrojí se do těla dospělého člověka absorbuje 10 až 15 % olova, kdežto u dětí 

je to až 50 %. Olovo se v játrech přeměňuje na triethylolovo, jež je pro lidský organismus 

ještě jedovatější. Přidávání tetrachlorolova do benzínu bylo až z 90 % zdrojem olova 

v ovzduší (ve volné krajině bylo možno zvýšený obsah olova naměřit až do vzdálenosti 

40 m od komunikace). (Adamec 2004; Neubergová, 2005; Šuta, 2010) 

Vzhledem k tomu, že olovo je ve vysokých dávkách prokazatelně toxické, je v České 

republice od 01.01.2001 prodej olovnatých benzínů zakázán. V současné době se používají 

nízkoolovnaté a bezolovnaté benzíny. Další obranou před nepříznivými vlivy olova jsou 

biofiltry, tzn. zeleň umístěná podél komunikací, která je při šířce 10 m a výšce 6 m 

(bylinné, keřové a stromové patro) schopna zachytit až 90 % emisí olova. (Adamec 2004; 

Neubergová, 2005; Šuta, 2010)  

Hodnoty v grafu č. 9 korespondují s hodnotami SO2. Vliv na snížení emisí 

Pb má bezesporu výše uvedený zákaz prodeje olovnatého benzínu.  

 
Graf 9 - Emise Pb z dopravy v ČR (hodnoty uvedeny v tunách) 

Zdroj: Ročenky dopravy 2000, 2010, 2011  

 

3.9.7 Perzistentní organické polutanty (POPs) 

Problémy se znečišťováním životního prostředí vznikají opětovně zejména spalováním 

benzínu. POPs jsou skupinou organických sloučenin, jejichž převládajícími fyzikálně-

chemickými a environmentálně-chemickými vlastnostmi jsou odolnost vůči různým 

degradačním procesům, nízká rozpustnost ve vodě a rozpustnost v tucích. V návaznosti 
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na uvedené vlastnosti jsou POPs velmi bioakumulační a polotěkavé s tím, že umožňují 

globální atmosférický transport. Z POPs plní ve vztahu dopadu na životní prostředí 

významnou roli polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). (Adamec 2004) 

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) 

Existují stovky PAU, např. naftalen, antracen, pyren, nejznámější je však benzo(a)pyren 

PAU obsahuje spousta výrobků současného průmyslu. Vyskytují se v motorové naftě,  

asfaltu a materiálech používaných při výstavbě silnic. PAU obecně vznikají 

při nedokonalém spalovacím procesu, kterého se účastní materiál obsahující uhlík. 

Srovnáme-li obsah PAU ve výfukových plynech vozidel se zážehovým a vznětovým 

motorem, zjistíme, že  zplodiny vznětového motoru obsahují více PAU než zplodiny 

motoru zážehového. PAU zůstávají nejdéle v sedimentech, mohou se v nich 

zakoncentrovat. Z tohoto důvodu lze velmi dobře určit sumární dlouhodobé zatížení 

prostředí. Vzhledem k tomu, že PAU jsou vázané na povrch prachových částic, dostávají 

se do organismu dýchacím ústrojím. Jsou registrovány jako pravděpodobný lidský 

karcinogen a mutagen. Mají velký vliv na reprodukční funkce žen i mužů a nemocnost 

dětí, představují významnější riziko než předpokládané zvýšení počtu nádorových 

onemocnění. (Adamec, 2004; www.irz.cz)  

3.9.8 Těkavé organické látky (VOC) 

VOC se společně s oxidy dusíku účastní na vzniku přízemního ozonu. Ovzduší 

je znečištěno VOC nejen používáním barev, rozpouštědel, výrobou a zpracováním 

chemických produktů, ale i spalováním pohonných hmot. Z celkového objemu činí emise 

VOC, jež produkuje doprava, zhruba 30 %. Množství VOC je v ovzduší postupně 

snižováno. V roce 1990 bylo do ovzduší emitováno 441 tisíc tun, zatímco v roce 2005 

emise VOC činily 176 tisíc tun. Uvedený rozdíl činil snížení o 60 %. 

(vitejtenazemi.cenia.cz) 

Benzen 

Nejznámějším z VOC je benzen, který patří mezi aromatické uhlovodíky. Hlavním 

zdrojem emisí benzenu v atmosféře jsou výfukové plyny automobilů, dále emise 

způsobené těkáním benzinu z palivové nádrže nebo během tankování. Zážehové motory 

produkují VOC více než motory vznětové. Zvýšené koncentrace byly naměřeny nejen 

na čerpacích stanicích, v podzemních garážích, ale i ve vnitřním prostoru motorových 

vozidel, kde je až třikrát větší koncentrace benzenu oproti okolního ovzduší.  V Evropě 

činí jeho podíl v automobilovém benzínu asi 5 %. Akutním účinkem benzenu je především 

účinek narkotický, působí na centrální nervovou soustavu, hematologické a imunologické 

vlivy. Při opakované  expozici působí poruchy činnosti kostní dřeně a dochází k leukemii.  

Benzen se měří ve výšce větší než 3 m. Vzhledem k tomu, že je těžší než vzduch, 
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v přízemní vrstvě inhalujeme benzen ve větší koncentraci, než která je oficiálně naměřena. 

(Becker et al., 2008; Matrka, Rusek, 1994; Šuta, 2008; www.irz.cz)   

Toluen 

Toluen se používá zároveň s benzenem a xylenem pro zvyšování oktanového čísla 

automobilových benzínů. Vzhledem k tomu, že má vyšší teplotu varu, nedochází k jeho 

intoxikaci tak snadno jako u benzenu. Ve srovnání s benzenem, je jeho toxicita velmi 

nízká, nicméně z hlediska akutních účinků je nebezpečnější než benzen. Až velmi vysoké 

koncentrace při expozici způsobují smrt. Po inhalaci je v organismu zadržováno 

asi 40 až 60 %  toluenu z celkově vdechnutého množství. Šíří se do tukové tkáně, 

nadledvinek, ledvin, může působit na nervový systém a mozek. (Nollet, 2006; Matrka, 

Rusek, 1994; Šuta, 2008) 

Dle grafu č. 10 je zřejmé, že na celkovém snižování emisí VOC se podílí i doprava. 

Nejvýraznějším producentem této škodliviny je opět silniční doprava. V rámci silniční 

dopravy byla v roce 2000  největším zdrojem individuální automobilová doprava. 

V následujících letech produkce VOC z individuální automobilové dopravy klesala natolik, 

že v současné době je nejvýraznějším producentem škodlivin VOC nákladní doprava. 

V období od roku 2000 do 2010 byly emise sníženy zhruba o 50 % (údaje z roku 1995 

nejsou dostupné).  

 
Graf 10 - Emise těkavých organických látek z dopravy v ČR (hodnoty uvedeny v tunách) 

zdroj Ročenka dopravy 2005, 2010, 2011 
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3.10 Nehodovost a úrazovost 

Jedná se nejen o ekonomickou škodu, nýbrž i o sociální aspekt. Ze všech druhů dopravy 

je nejproblémovější  silniční  doprava, a zejména individuální automobilová doprava. 

Statistiky Policie České republiky uvádějí, že v roce 2005 zemřel při nehodách na silnicích 

v ČR jeden člověk průměrně každou osmou hodinu, těžce zraněn byl každé dvě hodiny 

a lehce zraněn každých devatenáct minut. Průměrně každé necelé tři minuty šetřila policie 

nehodu a každou hodinu byla způsobena hmotná škoda přesahující jeden milion korun. 

Za posledních padesát let šetřila Policie ČR více než pět milionů nehod, při kterých 

zemřelo 58 669 osob a 287 868 bylo těžce zraněno. (www.mdcr.cz) 

Z tabulky č. 3 je zřejmé, že v roce 2005 bylo v České republice při silničních nehodách 

zraněno a usmrceno celkem 33 497 osob. Nahlédnutím do ročenky dopravy lze zjistit, 

že v železniční dopravě se jednalo „pouze“ o 507 zraněných či usmrcených osob s tím, že 

do železničních nehod se započítávají i nehody motorových vozidel na přejezdech. Jak je 

zřejmé, počet usmrcených osob se v letech 1995–2005 pohyboval v rozmezí od 1300 do 

1600. Po roce 2006 se počet dopravních nehod znatelně snížil, a to zřejmě v návaznosti na 

zavedení bodového systému, novelizací zákona o provozu na pozemních komunikacích.  

(Adamec, 2008) 

Tabulka 3 - Nehody v silničním provozu na území ČR, při kterých došlo ke zranění nebo usmrcení osob 

Zdroj: Ročenky dopravy 2000, 2010a 2011 

 1995 2000 2005 2010 2011 

Počet nehod 28 746 25 445 25 239 19 676 20487 

Počet zraněných 36 967 32 439 32 211 24 384 25550 

Počet usmrcených osob 1) 1 588 1 486 1 286 802 773 

1) do 30 dní od data nehody   

3.11 Odpady 

Za hlavní odpad z dopravy jsou považovány autovraky. Autovraky jsou až z 80 %  

recyklovatelné. Jedná se zejména o materiály,  jež jsou využitelné jako druhotné suroviny, 

a to např. plasty a kovy. Součástí vozidel jsou samozřejmě i nebezpečné druhy odpadů, 

a to olověné akumulátory, brzdové a nemrznoucí kapaliny, olejové filtry nebo brzdové 

destičky obsahující azbest. (Adamec, 2008) 

Dle platné legislativy je poslední vlastník povinen předat vozidlo osobě, které byl udělen 

souhlas s nakládáním autovraků, tzn.  ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo 

odstraňování autovraků.. V zákoně o odpadech je autovrak definován jako úplné 

nebo neúplné motorové vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích (převozu 

osob, zvířat či věcí),  jež se stalo odpadem. V České republice se ročně vyřazuje zhruba 

160 tisíc vozidel. (Adamec, 2008) 

  



Šárka Linhartová: Pozemní komunikace a jejich vliv na ŽP 

2013  37   

4. DOPRAVA NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY 

Město Ostrava dostalo název podle řeky Ostravy (dnes Ostravice), která jím protékala. 

Jedná se o odvozeninu od slova ostrá, tzn. prudká voda. Řeka město dělí na dvě části, 

a to Moravskou Ostravu a Slezskou Ostravu. Statut města získala Ostrava (dnešní 

Moravská Ostrava) v letech 1267–1279, nicméně  první písemná zmínka o protější Slezské 

Ostravě je evidována již v roce 1229. Jelikož se město nacházelo na hranicích země 

a zároveň jím (již od pravěku) procházela jantarová obchodní stezka, vedoucí 

od Baltického moře ke středomoří, úspěšně se v období středověku rozvíjelo. Po třicetileté 

válce však význam města upadl. (www.ostrava.cz) 

Významným centrem se stalo až koncem osmnáctého století po roce 1763,  tj. poté, co bylo 

nalezeno černé uhlí. V návaznosti na prudký růst aglomerace byly v roce 1828 založeny 

hutě (Vítkovické železárny), jež se staly základem rozsáhlého průmyslového rozvoje 

města. Ostrava se stala jedním z nejdůležitějších průmyslových center rakousko-uherské 

monarchie. Rozmach průmyslu způsobil i příliv obyvatelstva. V roce 1924 vznikla 

tzv. Velká Ostrava, a to sloučením sedmi moravských obcí v jeden celek, čímž byl ovlivněn 

stavební vývoj města. Po roce 1945 se Československo orientovalo na rozvoj hornictví, 

ocelářství a jiných oborů těžkého průmyslu. Centrem se stala Ostrava, jež byla nazývána 

„městem uhlí a železa“ nebo „ocelovým srdcem republiky“. V roce 1949 se začalo 

se stavbou rozsáhlého průmyslového podniku - Nová huť v Ostravě-Kunčicích. Obrovská 

podpora těžkého průmyslu opět znamenala příliv nových pracovních sil do Ostravy a okolí. 

V roce 1980 dojíždělo za prací plných 60 tisíc lidí, což pokrývalo 29 % z celkového počtu 

pracovních míst. Vyjížďka činila pouze 7 tisíc osob. (Útvar dopravního inženýrství 

Ostrava, 1984; www.ostrava.cz)  

V návaznosti na restrukturalizaci průmyslu, byla v roce 1994 ukončena důlní činnost. 

V roce 1998 Vítkovické vysoké pece z velké části vyhasly a začaly se zaměřovat 

především na strojírenskou výrobu. Na území města se hutnictví soustředilo pouze 

do Nové huti, dnes ArcelorMittal Ostrava a.s., v malé míře i do společnosti EVRAZ 

VÍTKOVICE STEEL, a.s. (www.ostrava.cz)  

Vlivem historického vývoje se  Ostrava v podstatě stala souměstím s více jádry, proto 

vznikla potřeba dlouhých přejezdů mezi jednotlivými částmi města.  

4.1 Základní statistické údaje o městě 

Ostrava je statutárním městem, které je členěno na  23 městských obvodů. Rozkládá 

se na ploše 214,27 km
2 

v tzv. Moravské bráně, v údolí lemovaným Beskydami 

a Jeseníkami.  Ve vazbě na rozlohu je v současné době třetím největším městem České 

republiky. Zároveň je  třetí v pořadí podle počtu obyvatel. (www.ostrava.cz) 

Z  grafu č. 11 je zřejmé, že v posledních letech se počet obyvatel s trvalým pobytem 

ve městě snižuje. Tento trend nadále pokračuje, jelikož ke dni 1.1.2013 činil počet obyvatel 

města již pouze 301 406, tj. o 9 058 obyvatel méně vůči roku 2010. (www.ostrava.cz) 
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Graf 11 - Počet obyvatel města Ostravy dle jednotlivých let 

Zdroj: Informace o dopravě v Ostravě 2000, 2005, 2010, 2011;  Doprava a životní prostředí v Ostravě 

4.1.1 Silniční síť ve městě Ostrava 

Ostrava je důležitým dopravním uzlem a hlavní křižovatkou Moravskoslezského kraje. 

Je napojena na hustou a kvalitní síť silnic I. třídy, jež spojuje města této aglomerace 

s přilehlými regiony. Základní kostru silniční sítě tvoří v současné době dálnice 

D1 (17,490 km) a hustá síť silnic I. třídy, jež tvoří se silnicemi II. a III. třídy a zároveň 

s místními komunikacemi roštový komunikační systém města. Městská silniční 

komunikační síť je delší než tisíc kilometrů. (Laža, 2012; www.ostrava.cz) 

Délky jednotlivých komunikací na území města v roce 2011: 

Dálnice    17,490 km 

Silnice   194,132 km, z toho I. třídy    50,465 km 

      II. třídy   64,581 km 

      III. třídy   79,086 km 

Místní komunikace 819,840 km, z toho I. třídy    56,203 km 

      II. třídy   83,116 km 

      III. třídy 680,521 km (Laža, 2012) 

Z provedených analýz je zřejmé, že doprava má na kvalitu ovzduší  na území města velmi 

zásadní vliv. Pro vylepšení této situace je potřeba zejména dokončit nezbytnou dopravní 

infrastrukturu, která odvede dopravu mimo obytné zóny (obchvaty). Předmětné významné 

silniční stavby na území statutárního města Ostravy jsou uvedeny v příloze č. 2. Jedná 

se o stavby, na jejichž realizaci je potřeba zhruba 8.351.000.000,- Kč. (Mahdalová et al., 

2011) 
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4.1.2 Počet silničních vozidel 

V níže uvedeném grafu jsou uvedeny počty základních druhů silničních vozidel, uvedené 

ve sbornících Informace o dopravě v Ostravě z let 2000, 2010 a 2011. Za období let 1995 

a 2000 jsou zapracovány údaje o množství vozidel zaregistrovaných pouze na území města 

Ostravy, ovšem v letech 2005, 2010 a 2011 jsou tyto hodnoty včetně vozidel správně 

přičleněných obcí (tj. včetně obcí Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, 

Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, 

Vratimov, Vřesina a Zbyslavice).    

Z grafu č. 12 je zřejmé, že počty nákladních vozidel, autobusů a osobních vozidel průběžně 

narůstají. Největší nárůst byl v roce 2010 ve srovnání s rokem 1995 zaznamenán 

u nákladních vozidel, nicméně počet osobních vozidel je několikanásobně  vyšší než počty 

ostatních druhů. Počet registrovaných motocyklů byl v letech 2000 a 2005 eliminován, 

v roce 2010 byl opět navýšen, ovšem stejné hodnoty jako v roce 1995 nedocílil. Vliv 

na zvýšený počet vozidel, označených jako ostatní, měla změna legislativy, dle které 

se musely do registru zaevidovat  i stávající zemědělské, stavební a samohybné stroje. 

 

Graf 12 - Počet registrovaných vozidel na území města Ostravy 

Zdroj: Informace o dopravě v Ostravě 2000, 2010, 2011 

Stupeň motorizace a automobilizace, které jsou specifikované počtem obyvatel na jedno 

motorové vozidlo či na jeden osobní automobil, znázorňuje rozsah vybavení prostředky 

automobilové dopravy. Tento údaj je nejvýznamnějším kritériem, jež působí na požadavky 

statické dopravy, tj. parkování a odstavování vozidel, a dále určuje souhrnný nárůst intenzit 

dopravy na komunikační síti. (www.ostrava.cz) 

V tabulce č. 4 jsou zapracovány údaje vývoje automobilizace ve městě. Pro porovnání jsou 

uvedeny údaje již od roku 1955. Následující hodnoty nenavazují v pravidelných pětiletých 

intervalech, jelikož v literatuře, ze které bylo čerpáno, veškerá období pokryta nebyla.  
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Obrovský rozdíl automobilizace v porovnání let 2011 a 1955 lze předpokládat, nicméně 

navýšení automobilizace v mezidobí let 1955-1960  a 1980-1988 je také poměrně  výrazné. 

 

Tabulka 4 - Počet osobních automobilů a vývoj automobilizace ve městě Ostrava 

Zdroj: Informace o dopravě v Ostravě 2000, 2010, 2011;  Doprava a životní prostředí v Ostravě; Sborník 

prací K problematice životního prostředí v Ostravě; Sborník informací o dopravě v Ostravě Dodatek 1989 

 1955 1960 1965 1980 1988 1995 2000 2005 2010 2011 

Počet OA/1000 obyv. 19,2 30,7 42,3 57,3 183,23 258,01 314,63 302,11 366,30 377,36 

Počet obyvatel/1 OA 52,1 32,6 23,6 17,5 5,46 3,87 3,18 3,31 2,73 2,65 

V roce 2005, 2010 a 2011 jsou údaje včetně správně přičleněných obcí 

4.1.3 Nehodovost a úrazovost 

V níže uvedené tabulce jsou zapracovány údaje o počtu dopravních nehod na území města 

v letech, u nichž jsou údaje uváděny v rámci celé práce, tj. 1990, 1995, 2000, 2005, 2011 

a dále v letech 1967, 1975 a 1980, tzn. totožné roky, které jsou zapracovány v předešlém 

bodě 4.1.2.  V dostupné literatuře zaujme nejvyšší počet usmrcených osob při dopravních 

nehodách, kterým byl rok  1994 - na silnicích zemřelo 51 osob. Naproti tomu rok 2008 byl 

obdobím s nejnižším počtem úmrtí - bylo usmrceno  8 osob. (Laža, 2012) 

Z tabulky č. 5 je dále zřejmé, že počet nehod se zraněním byl v letech 1967 a 1975 i přes 

nízkou automobilizaci - v podstatě shodný s následujícími roky. Nicméně počet smrtelných 

nehod se zřejmě v návaznosti na obnovu vozového parku (vozidla konstrukčně 

bezpečnější) eliminoval. 

Tabulka 5 - Počet dopravních nehod na území města 

Zdroj: Informace o dopravě v Ostravě 2000, 2010, 2011;  Doprava a životní prostředí v Ostravě; Sborník 

prací K problematice životního prostředí v Ostravě  

 1967 1975 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2011 

Počet nehod celkem 1223 1802 1712 2 851 4 967 5 866 6 536 2 511 2437 

Počet nehod se zraněním 751 540 368 565 827 663 624 510 520 

Počet usmrcených osob  33 38 25 25 35 19 18 15 13 

V letech 2010 a 2011 byl ohlášený počet nehod ovlivněn změnou legislativy, ve skutečnosti 

by měl být vyšší. 
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4.2 Životní prostředí na území města Ostravy ve vztahu k silniční 

dopravě 

Ovzduší města je znečišťováno skupinou čtyř zdrojů, kterými jsou průmyslové podniky, 

lokální topeniště, doprava a emise, jež pochází z Polska. Na stav ovzduší má mimo jiné 

vliv i směr proudění vzduchu. Vítr do města přichází nejen z jihozápadu, 

ale i ze severovýchodu. (www.dychaproostravu.cz) 

Na množství imisí v ovzduší má velký vliv pohyb znečištěného ovzduší, a to nejen 

ve vazbě na směr, ale i na rychlost větru. Jestliže má vítr dostatečnou rychlost (např. 

4 m/s), pak znečištěné ovzduší putuje mimo město. Pokud rychlost větru klesne 

pod hranici 1,5 m/s, pak se znečištěné ovzduší pohybuje pomaleji, nebo se nad městem 

zastaví. Může nastat stav, kdy se škodliviny, jež byly větrem z města přemístěny, vrací 

Moravskou branou zpátky. (www.dychamproostravu.cz) 

Ve dnech bezvětří, a při proudění vzduchu od severovýchodu, dochází ke kontaminaci 

ovzduší z Polska. Úroveň bezvětří dosahovala v předešlých letech až 25% podíl roku. 

V návaznosti na tento stav dochází k zdlouhavým smogovým situacím, které zároveň 

s průmyslem na obou stranách hranice, zapříčiňují nejen imisní koncentrace PM10 ve výši 

stovek mikrogramů, ale i výrazné znečištění SO2. Podle studie Zdravotního ústavu, pochází 

v období smogových situací z Polska až dvě třetiny emisí. (www.dychamproostravu.cz) 

V současné době je na Ostravsku více než 2 100 zdrojů znečišťování ovzduší (z toho 

na území města Ostravy více než 400). Mezi nejpodstatnější domácí znečišťovatele patří 

společnosti průmyslového a energetického odvětví: ArcelorMittal Ostrava a.s.; OKD, 

OKK a.s.; Dalkia Česká republika, a.s.; EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.; Energetika 

Vítkovice, a.s. a VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. (www.ostrava.cz) 

I přesto, že lokalita Ostravska stále patří mezi oblast s nejvíce znečištěným ovzduším, stav 

ovzduší se ve srovnání s předešlými léty znatelně zlepšil. Zřejmé je to například 

z naměřených hodnot emisí PM, kdy v roce 1980 bylo naměřeno více než  65 000 tun/rok, 

kdežto v současné době je hodnota PM  méně než 2 000 tun/rok. Na tento úbytek 

má zásadní vliv nejen pokles průmyslové výroby, redukce těžby černého uhlí, 

ale i zavádění modernějších výrobních technologií, jež jsou k životnímu prostředí šetrnější. 

(www.dychamproostravu.cz) 

Podíl dopravy na znečištění ovzduší v Ostravě bývá specifikován poměrem 30:30:30, 

což vyjadřuje, že z třiceti procent je ovzduší znečišťováno průmyslem, z třiceti procent 

lokálními topeništi a poslední třetinou emisí jsou právě škodliviny z dopravy (REZZO 4 – 

mobilní zdroje).  Nejpřesněji tento poměr odpovídá situaci  v centru města, kde během 

celého dne projíždí velké množství vozidel. Nicméně například v Ostravě-Porubě má 

doprava na znečištění ovzduší ještě výraznější podíl. (www.dychamproostravu.cz) 
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Na níže uvedeném obrázku č. 7 jsou uvedeny trasy s nejvýraznějším zatížením mobilních 

zdrojů emisí (REZZO 4) na území Moravskoslezského kraje. Z obrázku je zřejmé, 

že silniční doprava se sbíhá právě ve městě Ostrava, v jehož vnitřní části se nachází 

rozsáhlá silniční síť. 

 
Obrázek 7 - Zdroje emisí REZZO 4 na území Moravskoslezského kraje 

Zdroj: Znečištění ovzduší a jeho zdroje v Ostravě (vlastní úprava) 

4.2.1 Lokality s nejvyšší intenzitou dopravy 

V roce 2010 probíhala na území města nejvyšší intenzita silniční dopravy na ul. Opavská, 

a to v prostoru Svinovských mostů, kde projelo 48 000 motorových vozidel za den. Osobní 

automobily byly zastoupeny 80 %, nákladní vozidla 17 % a autobusy zhruba 2 %. 

(Technická správa komunikací hlavního města Prahy, 2011) 

Ve sbornících Informace o dopravě v Ostravě z let 2000, 2005, 2010 a 2011 jsou 

vyhodnoceny dopravní průzkumy, z nichž jsou zde uvedeny tři profily s největší intenzitou 

vozidel (včetně zapracování dostupných dat z předešlého období).  

Profily s největší intenzitou vozidel: 

ul. Místecká (Rudná – Moravská) – údaje dostupné již od roku 1990  

1990  10 915 vozidel/16 hodin 

1995  20 808 vozidel/16 hodin 

2000  25 198 vozidel/16 hodin 

2005  36 581 vozidel/16 hodin 

2010  43 902 vozidel/16 hodin 

2011  47 304 vozidel/16 hodin 

  

Ostrava 
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ul. Opavská (Svinovské mosty)    

2000  38 040 vozidel/16 hodin 

2005  40 192 vozidel/16 hodin 

2010  45 184 vozidel/16 hodin 

2011  44 687 vozidel/16 hodin 

ul. Rudná (most přes Ostravici)    

2000  29 840 vozidel/16 hodin 

2005  38 733 vozidel/16 hodin 

2010  42 662 vozidel/16 hodin 

2011  42 015 vozidel/16 hodin 

Z výše uvedených údajů je zřejmé, že s navyšující se motorizací a automobilizací dochází 

ke zvýšení intenzity vozidel projíždějících na páteřních komunikacích města, nicméně 

v období let 2010-2011 k výraznému navýšení nedošlo - vyjma profil ul. Místecká (Rudná 

– Moravská). Lze předpokládat, že  tyto hodnoty mají vazbu na opravu Svinovských mostů 

a také na částečné umožnění provozu po ul. Místecké, jež plní funkci přivaděče na dálnici 

D1. Předmětné profily s největší intenzitou vozidel jsou vyznačeny v příloze č. 3, včetně 

zahrnutí nejvíce zatížených křižovatek. 

Nejvíce zatížené křižovatky: 

ul. Mariánskohorská x Plzeňská x 28. října  53 199 vozidel/16 hodin 

ul. Rudná x Lidická     43 636 vozidel/16 hodin 

ul. Opavská x Martinovská x Francouzská  40 760 vozidel/16 hodin 

4.2.2 Výpočet  emisí v lokalitě křižovatky ul. Českobratrská x Sokolská tř. 

Jelikož vliv dopravy na životní prostředí lze nejlépe monitorovat v oblasti ovzduší, 

je v této části vypočítáno množství emisí z velmi zatížené křižovatky, v jejímž prostoru 

se nachází nejen objekty občanské vybavenosti a administrativní objekty, ale i obytné 

budovy. Jedná se o průsečnou křižovatku ul. Českobratrská x Sokolská třída v katastrálním 

území Moravská Ostrava, tj. křižovatku S II/479 x MK I. třídy, č. 22a. Jsou zde vypočítány 

emise z vozidel pohybujících se po ul. Českobratrské, a to konkrétně CO, NOx, CxHy, PM, 

PM10, benzen a benzo(a)pyren. 
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Obrázek 8 –Mapový a letecký  snímek křižovatky ul. Českobratrská x Sokolská třída, 

s vyznačením ul. Českobratrské 

Zdroj: www.seznam.cz (vlastní úprava) 

Sčítání dopravy bylo studenty prezenčního studia Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava, Hornicko-geologické fakulty provedeno dle sčítacího formuláře, 

a to v podzimním období v pracovních dnech v termínu od 15.10.2012 do 19.10.2012, 

tj. od pondělí do pátku. V rámci průzkumu byla monitorováním zjištěna hodinová intenzita 

motorové dopravy těchto druhů vozidel: osobní automobily (OA), motocykly (M), lehká 

nákladní vozidla (LDV), těžká nákladní vozidla (HDV) a autobusy (BUS). V příloze č. 4 je 

doložen sčítací list ze dne 18.10.2012, a to úsek: silnice Českobratrská, směr Fifejdy.  

a) Výpočet součtů směrů 

Před zpracováváním údajů uvedených ve sčítacích listech, byla nejprve provedena  jejich 

kontrola, tzn. že byla zjišťována shoda počtů vozidel zaznačených  ve sčítacích listech 

s číselnými údaji zapsanými studentem (sčítačem). Jelikož tyto údaje nesouhlasily,  byly 

pro výpočet použity uvedené číselné údaje. 
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V tabulce č. 6 jsou uvedeny údaje ze sčítání vozidel, projíždějících ul. Českobratrskou, 

tj. silnicí č. S II/479 v době od 10:00 do 11:00 hodin. Jedná se tedy o součet vozidel obou 

směrů ul. Českobratrské, tj. směr Bazaly a směr Fifejdy. Jsou zde zřetelné  rozdíly  v počtu 

vozidel LDV, a dále vyšší počet BUS dne 19.10.2012 vůči předešlým dnům. Lze 

předpokládat, že  počty BUS budou víceméně shodné,  jelikož se jedná o pravidelné linky 

v pracovních dnech.  

Tabulka 6 - Součet vozidel projíždějících ve směru ul. Českobratrská (Bazaly - Fifejdy) 

 
15.10.2012 16.10.2012 17.10.2012 18.10.2012 19.10.2012 

OA+M 1128 1037 1107 1156 1220 

LDV 16 77 54 88 59 

HDV 4 27 17 12 14 

BUS 43 44 44 43 49 

b) Výpočet denní intenzity dopravy  

Intenzita dopravy byla vypočítána pro každý den a každý druh vozidla samostatně. 

Při výpočtech se vycházelo z údajů sečtených v tabulce č. 6, tzn. že výpočet se odvíjel 

z procentuálního zastoupení v čase 10:00 – 11:00 hodin. Podle daného TP189 (Stanovení 

intenzit dopravy na pozemních komunikacích, Technické podmínky, II. vydání) činí 

v tomto časovém rozpětí podíl intenzity osobních automobilů 5,59%, nákladních vozidel 

7,55% a autobusů 5,36%. Po doplnění předmětných údajů do tabulky, byla intenzita 

vozidel v jednotlivých hodinách v průběhu celého dne dopočítána. Pevné tabulkové 

hodnoty projíždějících vozidel, se  v nočních hodinách jeví o větší intenzitě, než jaká 

je skutečnost. V provedeném výpočtu byl například dne 15.10.2013 v době od 0:00 do 1:00 

hodin  na ul. Českobratrské dopočten  průjezd cca 54 vozidel, který však nemusí odpovídat 

skutečnosti. Tabulky s výpočtem intenzity jsou doloženy v příloze č. 6. (Bartoš, 2012) 

 
Graf 13 - Celkový počet vozidel v jednotlivých odečtených dnech 
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c) Výpočet poměrů vozidel dle jednotlivých pohonných hmot 

Pro výpočet je nutno zadat poměr pohonných hmot vozového parku v rámci celé České 

republiky. Údaje pro osobní vozidla a autobusy lze dohledat na webových stránkách 

Ministerstva vnitra, konkrétně v Centrálním registru vozidel. Pro tuto práci byly použity 

hodnoty poměrů pohonných hmot z roku 2012. (Žarloková, 2012) 

V tabulce č. 7 jsou uvedeny hodnoty poměrného zastoupení vozidel vozového parku s tím, 

že u  lehkých a těžkých nákladních vozidel se uvažuje pouze se vznětovým motorem, 

tj. pohonem na naftu.   

Tabulka 7 - Poměry vozidel dle pohonných hmot v ČR 

 benzín  diesel (nafta) LPG CNG 

Osobní vozidlo 69,27% 27,88% 2,84% 0,01% 

Lehké nákladní automobily - 100,00% - - 

Těžké nákladní automobily - 100,00% - - 

Autobus - 97,01% 1,12% 1,87% 

Výpočet poměrů byl obdobně jako intenzita dopravy vypočítán pro každý den a každý 

druh vozidla samostatně. V tabulce č. 8 je zobrazen výpočet poměrů, projíždějících 

osobních automobilů a motocyklů.  Výpočet poměrů autobusů je uveden v příloze č. 7.  

Tabulka 8 - Poměry vozidel OA+M (dle PHM) v zájmové křižovatce podle jednotlivých dnů 

PHM % POMĚR PO ÚT ST ČT PÁ 

BENZÍN 69,27 13977,91771 12850,26655 13717,69052 14324,8873 15117,96064 

DIESEL 27,88 5625,874776 5172,014311 5521,137746 5765,52415 6084,722719 

LPG 2,84 573,0805009 526,8479428 562,411449 587,3059034 619,8211091 

CNG 0,01 2,017889088 1,85509839 1,980322004 2,067978533 2,182468694 

d) Výpočet emisních faktorů 

Výpočet emisních faktorů je proveden prostřednictvím programu MEFA v.02. Pomocí 

tohoto softwaru lze vypočítat emisní faktory vozidel, jež pro pohon používají benzín, 

diesel (naftu), LPG a CNG. Při výpočtu se bere v úvahu rychlost jízdy, podélný sklon 

vozovky a stáří vozidel.  Lze vypočítat emisní faktory těchto látek: oxid uhelnatý (CO), 

oxidy dusíku (NOx), oxid dusičitý (NO2), oxid siřičitý (SO2), uhlovodíky (CxHy), tuhé 

částice (PM) a konkrétně PM10, methan, propan, 1,3-butadien, styren, benzen, toluen, 

formaldehyd, acetaldehyd a benzo(a)pyren). (www.mzp.cz) 
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Obrázek 9 - Program MEFA v.02 

Zdroj: www.mzp.cz 

 

Pro výpočet emisních faktorů byly zadány tyto vstupní údaje: 

Výpočtový rok  

2010  

Kategorie vozidla  

Osobní automobil (OA), lehký nákladní automobil (LDV), těžký nákladní automobil 

(HDV) o celkové hmotnosti nad 3500 kg, autobus (BUS).  

Palivo  

Benzín, motorová nafta (včetně směsné bionafty), stlačený zemní plyn (CNG), zkapalněné 

uhlovodíkové plyny (LPG) s tím, že LPG a CNG je uvažováno pouze u kategorií vozidel 

OA a BUS. 

Emisní úroveň  

Konvenční, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4. Konvenční úroveň se používá 

u osobních automobilů, jejichž palivem je benzín, nafta a LPG, dále u LDV a HDV 

a u dieselových autobusů. S úrovní EURO 2 se pracuje u osobních automobilů na CNG 

a autobusů s pohonem na LPG a s úrovní EURO 3 se provádí výpočet u autobusů na CNG. 

Rychlost jízdy  

Program umožňuje hodnoty od 5 do 130 km/hod. Vzhledem k tomu, že se zjišťují emise 

v prostoru křižovatky, je pro výpočet použita hodnota 5 km/hod, a to z toho důvodu, 

že rychlost vozidel je zde malá, neboť tato zde zpravidla zastavují a následně se rozjíždějí.  

Podélný sklon vozovky  

Lze vybrat z hodnot -10 až +10 %. Ve vazbě na charakter lokality byl použit 0 % podélný 

sklon vozovky.  
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Tabulka 9 - Emisní faktory pro osobní automobily včetně motocyklů (údaje v g/km) 

 
benzín 

konv 

diesel (nafta) 

konv 

LPG 

konv 

CNG 

EURO 2 

oxid uhelnatý (CO) 25,1472 0,9402 14,9537 1,8094 

oxidy dusíku (NOx) 2,9876 3,2516 1,7939 0,364 

uhlovodíky (CxHy) 16,8308 0,3947 28,1976 0,8486 

tuhé částice (PM) 0,0012 1,1479 0,0012 0,0007 

tuhé částice (PM10) 0,0011 1,102 0,0011 0,0007 

benzen 0,9555 0,0073 0,042 0,0013 

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

V tabulce č. 9 jsou zapracovány hodnoty emisních faktorů osobních vozidel (včetně  

motocyklů), vypočítané pomocí programu  MEFA v.02. Dle tabulky je zřejmé, 

že největším producentem skleníkových plynů, tzn. CO, jsou vozidla, jejichž palivem 

je benzín. Těchto vozidel, jež produkují rovněž vysoké množství emisí CxHy  a benzenu, 

je ve vozovém parku osobních automobilů (v rámci celé ČR) o zhruba 1 450 000 více, 

než vozidel se vznětovým motorem (viz. grafy 1 a 2). Druhým výrazným producentem 

emisí jsou vozidla s pohonem na LPG, které produkují ze sledované skupiny největší 

množství CxHy a dále velké množství CO. Vznětové motory (palivo nafta), jejichž 

zastoupení ve vozovém parku v posledních letech výrazně roste, produkují nejvyšší 

množství NOx a tuhých částic, nicméně ostatních škodlivin emitují do ovzduší výrazně 

méně. (www.mzp.cz) 

Emisní faktory LDV, HDV a BUS jsou uvedeny v příloze č. 8. 

e) Výpočet emisí  

Poté, co byly provedeny výpočty součtů směrů, intenzity vozidel, poměrů vozidel dle PHM 

a emisní faktory, byly postupně dopočítany jednotlivé zájmové emise, a to opět pro každý 

druh vozidla, den, hodinu a znečišťující látku samostatně. Níže je uveden vzorec pro 

výpočet CO u osobního vozidla: 

Emise CO = počet vozidel zájmové hodiny · poměr paliva (benzín) / 100 · emisní faktor 

CO  (benzín) + počet vozidel zájmové hodiny · poměr paliva (diesel) / 100 · emisní faktor 

CO (diesel) + počet vozidel zájmové hodiny · poměr paliva (LPG)/ 100 · emisní faktor CO 

(LPG) + počet vozidel zájmové hodiny · poměr paliva (CNG) / 100 · emisní faktor CO 

(CNG) 

V tabulce č. 10 je zobrazena část výpočtu emisí tří zájmových škodlivin, a to oxidu 

uhelnatého, oxidů dusíku a uhlovodíků. Veškeré další výpočty jsou uvedeny v příloze č. 9. 
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Tabulka 10 - Ukázka vypočtených emisí u osobních automobilů včetně motocyklů dne 15.10.2012  

v době od 0:00 do 8:00 hodin (údaje v g/km/hod) 

 

hod. 

 

% OA 

 

počet OA CO NOx CxHy 

0-1 0,27 54,48300537 986,4943149 164,9222235 684,8314487 

1-2 0,19 38,33989267 694,199703 116,0563795 481,9184268 

2-3 0,18 36,32200358 657,6628766 109,948149 456,5542991 

3-4 0,3 60,53667263 1096,104794 183,246915 760,9238319 

4-5 1,12 226,0035778 4092,124565 684,121816 2840,782306 

5-6 4,1 827,3345259 14980,09886 2504,374505 10399,29237 

6-7 5,95 1200,644007 21739,41175 3634,397147 15091,656 

7-8 6,78 1368,128801 24771,96835 4141,380279 17196,8786 

 

Veškeré výše vypočtené emise, jsou zobrazeny v následujících sedmi grafech, rozdělených 

podle jednotlivých látek a druhů vozidel, jež zobrazují průběžnou produkci emisí za celé 

sledované období, tj. od pondělí 15.10.2012 do pátku 19.10.2012. Výpočty celkových  

škodlivin jsou doloženy v přílohách č. 10-16. 

Z grafu č. 14 je zřejmé, že největší množství emisí oxidu uhelnatého vyprodukovaly osobní 

automobily, jejichž četnost byla ve sledovaném období nejvyšší. 

 
Graf 14 – Emise CO (údaje v g/km/hod) 
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Graf č. 15 zobrazuje emise oxidů dusíku, jejichž největší množství vyprodukovaly 

ve sledovaném období autobusy o celkovém počtu 4 160 ks, druhým největším 

znečišťovatelem byly osobní automobily, jejichž počet dosáhl v daném období 101 035 

vozidel. 

 

Graf 15 - Emise NOx (údaje v g/km/hod) 

 

V grafu č. 16 je zobrazeno množství vyprodukovaných uhlovodíků. Výrazně největším 

znečišťovatelem jsou osobní automobily. 

 
Graf 16 - Emise CxHy (údaje v g/km/hod) 
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Z níže zobrazených grafů č. 17 a č. 18 vyplývá, že zcela největším producentem 

prachových částic PM a PM10 byly v zájmovém období autobusy, druhé v pořadí osobní 

automobily. 

  

 
Graf 17 - Emise PM (údaje v g/km/hod) 

 

 

 
Graf 18 - Emise PM10 (údaje v g/km/hod) 
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Grafy č. 19 a 20 zobrazují, že zcela nejvýraznějším producentem benzenu i benzo(a)pyrenu  

jsou osobní automobily, přičemž množství emisí benzenu je v mnohem vyšších 

koncentracích. 

  

 
Graf 19 - Emise benzenu (údaje v g/km/hod) 

 

 
Graf 20 - Emise B(a)P (údaje v g/km/hod) 
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Dle údajů, zveřejněných Českým hydrometeorologickým ústavem, jsou 

nejproblémovějšími škodlivinami, jež znečišťují ovzduší města Ostravy, pevné částice 

PM10, benzen a benzo(a)pyren. Imisní limit PM10, jehož max. 24 hodinový průměr činí 

> 50 µg/m
3
, byl v roce 2011 překročen na celém území města, tj. na 100 % jeho plochy. 

Totéž pokrytí, tzn. znečištění 100 % plochy města bylo zjištěno u benzo(a)pyrenu 

s imisním limitem ročního průměru > 1 ng/m
3
.  (www.chmi.cz) 

Není bez zajímavosti, že v roce 2011 došlo na 2,1 % území města Ostravy k překročení 

ročního průměru imisního limitu pro benzen, tj. > 5 µg/m
3
. Tato hodnota se jeví jako 

zanedbatelná, nicméně  je nutno uvést, že město Ostrava bylo jedinou sledovanou oblastí, 

a to v rámci celé České republiky, které tento roční limit pro benzen překročilo. 

(www.chmi.cz) 

Z provedených výpočtů vyplynulo, že v zájmové oblasti jsou z hlediska silniční dopravy 

největšími znečišťovateli ovzduší osobní automobily a autobusy (převážně  městská 

hromadná doprava). Nižší počet emisí vyprodukovaných nákladními vozidly má vazbu 

především na  nepatrný počet nákladních vozidel projíždějících křižovatkou.  

Lze konstatovat, že osobní vozidla vyprodukovaly největší množství emisí CO, CxHy, 

benzenu a benzo(a)pyrenu. Nejzávažnějším producentem emisí NOx, PM a PM10 byly 

autobusy, druhým nejvýraznějším zdrojem těchto emisí byly osobní automobily, 

a to při poměru 4 160 autobusů / 101 035 osobních automobilů za celé sledované období. 
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5. DISKUZE 

Práce se věnuje vlivům staveb pozemních komunikací na životní prostředí. V první 

kapitole  jsou pro uvedení do problematiky specifikovány jednotlivé kategorie pozemních 

komunikací, včetně uvedení průběžných údajů infrastruktury silniční dopravy, ze kterých 

je zřejmé, že na území ČR bylo za období šestnácti let, tj. od roku 1995 do roku 2011 

realizováno zhruba 330 km dálnic a 8 470 km místních komunikací. Jelikož je samotná 

stavba pozemní komunikace významným zásahem v území, je zde uvedena bližší 

charakteristika procesů, jež předcházejí samotné výstavbě komunikace, tj. legislativního 

povolování stavby komunikace. 

Jelikož na životní prostředí nemá vliv pouze samotná stavba komunikace, ale zejména 

následný silniční provoz, je v  první kapitole zahrnuto rozdělení vozidel podle jednotlivých 

kategorií a druhů, a rovněž rozdělení podle pohonů ve vazbě na používané palivo. Z grafů, 

ve kterých je zaznačen růst počtu osobních automobilů a nákladních vozidel na PHM 

benzín a naftu je zřejmé, že trendem posledních let se stala vozidla, jejichž palivem je 

nafta, a to i přesto, že jejich pořizovací cena je znatelně vyšší, než cena vozidel, jejichž 

palivem je benzín. Ve vazbě na snižování emisí z výfukových plynů jsou zde popsány 

zařízení ke snížení předmětných emisí, tj. katalyzátory a dále emisní normy, stanovující 

limitní hodnoty výfukových exhalací.  

Cílem práce bylo souhrnné uvedení vlivů staveb pozemních komunikací na životní 

prostředí, jež zahrnují nejen vlivy ze samotného umístění a realizace stavby komunikace, 

ale i z následného provozu silniční dopravy. Z tohoto důvodu jsou jednotlivé vlivy v další 

kapitole rozebrány, a to jednotlivě ve vazbě na mikroklima, krajinu, půdu, faunu, flóru, 

vodu, hladiny hluku, vibrace, otřesy, prašnost a následné exhalace, nehody a odpady. 

Z grafů, které jsou zpracovány především v podkapitole Exhalací je zřejmé, že množství 

emisí CO, SO2, NOx, Pb, VOC se postupně, i přes trvalé navyšování vozového parku, 

snižují. Ať už legislativou emisních norem či povinnou výbavou spalovacích motorů, 

kterými jsou katalyzátory. Naproti postupného snižování výše uvedených emisí, vykazuje 

CO2 růstovou křivku.  

Co se týče nehodovosti v silniční dopravě, zde je i přes trvalé navýšení vozového parku a 

vyšší hustotu provozu, počet zraněných v rámci celé ČR v roce 2011 oproti roku 1995  

zhruba o 11 400 menší, počet usmrcených je při porovnání stejných let nižší o 815 osob. 

Eliminaci nehod s následkem zranění a úmrtí lze přisuzovat nejen konstrukčně 

bezpečnějšímu vozovému parku, ale rovněž i bodovému systému, zavedenému od 1.7.2006 

novelizací zákona č. 361/2000 Sb.   

Dalším cílem práce bylo provedení výpočtu emisí výfukových plynů ze silničních 

motorových vozidel v křižovatce ul. Českobratrská x Sokolská třída, která se nachází 

v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava. V rámci této kapitoly, jsou uvedeny 

základní údaje o městě, a to počty obyvatel, které mají trvale snižující tendenci, skladba 

silniční sítě a  počty silničních vozidel ve městě. Je zde zapracován i vývoj automobilismu 

ve městě s tím, že jsou uvedeny údaje již od roku 1955. Není bez zajímavosti, že zatímco 
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v roce 1955 příslušelo na 1000 obyvatel zhruba 19 osobních automobilů,  v roce 2011 bylo 

toto množství navýšeno na zhruba 377 vozů, tzn. že množství emisí z vozidel bylo velmi 

výrazně navýšeno, a stále každým rokem narůstá. Na jednu stranu je potřeba uvést,  že 

současná vozidla mají menší spotřebu pohonných hmot, jsou vybavena katalyzátory a musí 

odpovídat emisním normám EURO, nicméně na druhou stranu se vozový park obnovuje 

postupně, a rovněž se zcela jistě v současné době vozidla na komunikacích pohybují ve 

vyšší intenzitě, než-li v předcházejících letech, zejména před rokem 1989. 

Rovněž je zde z dostupných materiálů vypracována tabulka nehodovosti na území města 

Ostravy, dle které jsou údaje shodné s celorepublikovým nižším počtem autonehod. Toto 

snížení nehod je při srovnání stávající hustoty silničního provozu s hustotou v předešlých 

letech velmi překvapivé. Pro zajímavost jsou v této kapitole uvedeny tři nejzatíženější 

křižovatky v Ostravě, včetně tří profilů s největší intenzitou vozidel, a to opět v rámci 

celého území města Ostravy. Lze dopočítat, že např. v lokalitě ul. Místecké, v úseku 

vymezeném ul. Rudná-Moravská, došlo k navýšení intenzity vozidel za období dvaceti let 

o zhruba 33 000 vozidel/16 hodin. 

V praktické části byly vypočítány emise  motorových vozidel v lokalitě křižovatky ul. 

Českobratrská x ul. Sokolská třída, tj. vozidel projíždějící ul. Českobratrskou v pracovních 

dnech v období od 15.10.2012 do 19.10.2012. Byly dopočteny emise osobních automobilů 

(včetně motocyklů), lehkých nákladních vozidel, těžkých nákladních vozidel a autobusů. 

Z výpočtů vyplynulo, že v centrální části města, v lokalitě zájmové křižovatky, na níž je 

umístěna dopravní AMS  (hot spot), byly největší zátěží pro ovzduší osobní automobily. 

Druhým nejvýraznějším znečišťovatelem byly autobusy, tj. městská hromadná doprava.  

Osobní automobily, jež byly zastoupeny počtem zhruba 101 035 ks vozidel, byly největším 

producentem oxidu uhelnatého,  uhlovodíků, benzenu a benzo(a)pyrenu, a dále byly 

druhým největším znečišťovatelem prachových částic a oxidů dusíku. Nejvyšší množství 

prachových částic PM a PM10 a oxidů dusíku vyprodukovaly autobusy o počtu 4 160 ks.  

Z dopočtených emisních faktorů, jež byly provedeny pomocí programu MEFA v.02, je  

dále zřejmé, že osobní vozidla se zážehovým motorem (PHM benzín) vyprodukují výrazně 

nejvyšší množství emisí oxidu uhelnatého a uhlovodíků, druhým v pořadí jsou vozidla  

s pohonem na LPG. Osobní automobily se vznětovým motorem (PHM nafta) produkují 

nejvíce oxidů dusíku a prachových částic, nicméně zcela největším producentem těchto 

emisí jsou těžká nákladní vozidla a autobusy. Více prachových částic však vyprodukují 

autobusy. 
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6. ZÁVĚR 

Cílem práce bylo souhrnné uvedení vlivů staveb pozemních komunikací na životní 

prostředí a provedení výpočtu emisí výfukových plynů ze silničních motorových vozidel 

v křižovatce ul. Českobratrská x Sokolská třída v katastrálním území Moravská Ostrava, 

obec Ostrava. 

Bakalářská práce se zabývá nejen vlivy ze samotného umístění a realizace stavby 

komunikace, ale zejména z následného provozu silniční dopravy. Obecně jsou zde 

jednotlivé vlivy rozebrány, a to ve vazbě na mikroklima, krajinu, půdu, faunu, flóru, vodu, 

hladiny hluku, vibrace, otřesy, prašnost a následné exhalace, nehody a odpady. Práce je  

doplněna grafy, ve kterých je zapracováno množství emisí, které vyprodukovala 

silniční doprava na území České republiky v letech 1995, 2000, 2005, 2010 a 2011. Z grafů 

je zřejmé, že množství emisí CO, SO2, NOx, Pb, VOC se i přes soustavné navyšování 

vozového parku snižuje, kdežto CO2 vykazuje růstovou křivku. K nejvýraznějšímu poklesu  

emisí došlo u SO2 a Pb. 

V praktické části byly vypočítány emise  motorových vozidel v lokalitě křižovatky ul. 

Českobratrská x ul. Sokolská třída, tj. vozidel projíždějící ul. Českobratrskou v pracovních 

dnech v období od 15.10.2012 do 19.10.2012. Z výpočtů vyplynulo, že v lokalitě zájmové 

křižovatky, na níž je umístěna dopravní AMS  (hot spot), byly největší zátěží pro ovzduší 

osobní automobily a druhým nejvýraznějším znečišťovatelem byly autobusy, tj. městská 

hromadná doprava.  Osobní automobily, jež byly zastoupeny počtem zhruba 101 035 ks 

vozidel, byly největším producentem oxidu uhelnatého,  uhlovodíků, benzenu a 

benzo(a)pyrenu, a dále byly druhým největším znečišťovatelem prachových částic a oxidů 

dusíku. Nejvyšší množství prachových částic PM a PM10 a oxidů dusíku vyprodukovaly 

autobusy o počtu 4 160 ks.  

Je zřejmé, že množství emisí výfukových plynů, je v přímé vazbě na hustotu a skladbu 

silničního provozu, dále na technické parametry komunikací, spočívající nejen v kvalitě 

povrchu vozovek a počtech jízdních pruhů, ale i na rychlosti dopravního proudu, 

průjezdnosti,  plynulosti a organizaci dopravy. 

Z výše uvedeného vyplývá, že cíle práce byly splněny. 

Na tuto práci bych chtěla navázat v pokračujícím studiu. Ve výzkumu lze srovnat nejen  

dopočítaná data emisí výfukových plynů s naměřenými daty z imisního monitoringu, ale 

zároveň i při současné intenzitě vozidel propočítat předpokládaný vývoj emisí, ovšem 

s využitím šetrnějších paliv.  
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