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9.7 ZDROJE A VLASTNOSTI VYBRANÝCH KONTAMINANTŮ 

OVZDUŠÍ Z DOPRAVY 
 
Škodlivá látka Způsob vzniku v dopravy Vybrané charakteristiky 

Oxid uhli čitý 
(CO2) 

Spalování motorových paliv 
obsahujících uhlík. 

Bezbarvý plyn, slabě kyselého zápachu, těžší 
než vzduch. Podílí se nejvyšší měrou na 
existenci skleníkového efektu na Zemi. 

Oxid uhelnatý 
(CO) 

Spalováním motor. paliv 
obsahujících uhlík za 
nedostatečného přístupu 
vzduchu nebo za vysokých 
teplot. 

Ve vzduchu dochází k jeho oxidaci na CO2, 
který se podílí na skleníkovém efektu. 
Blokuje okysličení krve v plících.  

Oxid siřičitý 
(SO2) 

Spalováním motorových 
paliv obsahujících síru. 

Bezbarvý plyn, štiplavého zápachu. 
V ovzduší z něm může vznikat kyselina 
sírová, způsobující okyselování dešťových 
srážek. Toxický plyn s dráždivými účinky, 
způsobující dýchací potíže. 

Oxidy dusíku  
(NOx) 

Při spalování směsi paliva a 
vzduchu oxidací vzdušného 
dusíku kyslíkem za 
vysokých teplot. 

Směs oxidů dusnatého (NO) a dusičnatého 
(NO2), aktivně se podílejí na vzniku 
fotochemického smogu. V atmosféře reagují 
s přítomnými PAHs za vzniku nitroderivátů 
(nitro-PAHs). Reakcí s vodou mohou tvořit  
kyselinu dusičnou,podílející se vzniku 
dešťových srážek. Mají dráždivé účinky. 

Oxid dusný 
(N2O) 

Reakcí vzdušného dusíku se 
vzdušným kyslíkem, 
zejména za přítomnost 
katalyzátorů ze skupiny 
platinových kovů. 

Je relativně málo reaktivní, na chemické 
procesy v atmosféře prakticky nemá vliv. 
Podílí se na existenci skleníkového efektu, 
který je 310x větší než u CO2. 

Amoniak 
(NH3) 

Reakcí vzdušného dusíku 
s vodíkem obsaženým 
v palivu. 

Bezbarvý plyn charakteristického štiplavého 
zápachu, dráždí a leptá sliznice. Reaguje 
s kyselými složkami v atmosféře za tvorby 
amonných solí. 

Ozón 
(O3) 

Vzniká sekundárně 
řetězovými radikálovými 
reakcemi v přízemních 
vrstvách atmosféry 
z molekulárního kyslíku za 
přítomnosti složek 
výfukových plynů, oxidů 
dusíku a těkavých 
uhlovodíků vlivem 
slunečního záření. 

Bezbarvý plyn se silnými oxidačními účinky. 
Podílí se na vzniku fotochemického smogu. 

Olovo 
(Pb) 

Do ovzduší se dostávalo 
v minulosti především 
z olovnatých benzínů, ve 
kterých vylo přítomno jako 
tetraethylolovo. 

Modrobílý měkký kov tající při 327,3 °C, 
atomové číslo 82, atomová hmotnost 207,19. 
Až 95 % emitovaných olovněných částic se 
do ovzduší dostává v anorganické formě, 
částice jsou zpravidla menší než 5 µm. 
Toxický kov. 



Škodlivá látka Způsob vzniku v dopravy Vybrané charakteristiky 

Kadmium 
(Cd) 

Používá se při výrobě 
součástí automobilů. Do 
ovzduší se dostává jejich 
opotřebováním při jízdě. 

Bílý lesklý kov, bod tání 321 °C, bod varu 
767 °C, atomové číslo 48, atomová hmotnost 
112,41. Toxický termín. 

Nikl 
(Ni) 

Do ovzduší se dostává 
hlavně z brzdového 
obložení a opotřebením 
různých namáhaných spojů 
jako kov. 

Stříbrobílý kov, velmi tvrdý, stálý na 
vzduchu i a vyšší teploty, atomové číslo 28, 
atomová hmotnost 58,71. Toxický kov. 

Chrom 
(Cr)  

Uvolňuje se zejména 
opotřebením rotujících částí 
motoru a z brzd. obložení. 

Stříbrobílý kov, velmi tvrdý, stálý na 
vzduchu i za vyšší teploty, atomové číslo 24, 
atomová hmotnost 52,01. Toxický kov. 

Platinové kovy 
(Pt, Rh, Pd) 

Jejich zdrojem v ovzduší 
jsou emise a aut. 
katalyzátorů.  

Na vzduchu velmi stálé, mají katalytické 
účinky při různých chemických reakcích.  

Polycyklické 
aromatické 
uhlovodíky  
(PAH) 

Vznikají během 
nedokonalého spalování 
uhlovodíkových paliv. 
Mohou být i součástí 
povrchu vozovky, odkud se 
do ovzduší uvolňují 
obrusem. 

Směr organických látek, jejichž molekuly 
jsou tvořeny 2 nebo více kondenzovanými 
benzenovými jádry. V ovzduší se vyskytuje 
řada jejich derivátů. Některé z nich mají 
mutagenní a karcinogenní účinky. 

Metan 
(CH4) 

Vzniká při nedokonalém 
spalování uhlovodíkových 
paliv. 

Bezbarvý plyn bez chuti a zápachu. Jeho 
skleníkový efekt je 21x větší, než efekt CO2. 

Těkavé 
organické látky 
(NMVOC)  

Nejvýznamnějším zdrojem 
jsou výfukové plyny a 
odpařování pohonných 
hmot z automobilů. 

Organické látky s bodem varu pod 150 °C 
s výjimkou metanu (benzen, toluen, 
etylbenzen, xyleny, olefíny, atd.) Spolu 
vytváření fotochemický smog. 

Benzen 
(C6H6) 

Hlavními zdroji jsou emise 
z dopravních prostředků a 
vypařování během 
manipulace, distribuce a 
skladování paliv. 

Bezbarvá kapalina charakteristického 
zápachu. Prokázaný lidský karcinogen. 

Toluen 
(C6H5-CH3) 

Je používán ve směsích 
s benzenem a xylenem jako 
příměs pro zvyšování 
oktanového čísla 
automobilových benzínů. 

Bezbarvá kapalina charakteristického 
zápachu. Má účinky na centrální nervovou 
soustavu. 

Styren 
(C6H5-CH=CH2) 

Nedokonalé spalovací 
procesy. 

Hořlavá kapalina s pronikavě nasládlým 
zápachem. Má účinky na centrální nervovou 
soustavu. 

Formaldehyd 
(H2C=O) 

Součást zplodin při 
nedokonalém spalování. 

Je plyn štiplavého zápachu, s bodem varu -21 
°C. Vedle přímých emisí do atmosféry je 
také součástí fotochemického smogu. Je 
dráždivý. 

1,3-butadien 
(CH-CH=CH 2) 

Nedokonalým spalováním 
pohonných hmot, zejména 
s vysokým obsahem 

Plyn lehčí jak vzduch, s bodem varu -4,4 °C. 
Látka klasifikovaná jako pravděpodobný 
lidský karcinogen podezřelý z vyvolávání 



Škodlivá látka Způsob vzniku v dopravy Vybrané charakteristiky 
olefínů. leukémie.  

Suspendované 
částice  
(PM) 

PM2,5-10 (hrubá frakce) – 
převážně prach z vozovek, 
oděry pneumatik a produkty 
spalovacích procesů. 
Setrvává v blízkém okolí 
zdroje. 
PM2,5 (jemná frakce) – 
vzniká v důsledku 
chemických reakcí při 
spalování pohonných hmot. 
PM0,02 (ultrajemná frakce) – 
vzniká z plynných emisí při 
spalovacích procesech. 
Může se přenášet i na velké 
vzdálenosti.  
PM0,01 (nanočástice) – jsou 
emitovány zejména 
z benzínových motorů. 

Částice pevného a kapalného materiálu o 
velikosti od několika nanometrů až po 0,5 
mm, které setrvávají po určitou dobu 
v ovzduší. Setkáváme se s nimi v podobě 
složité heterogenní směsi z hlediska velikosti 
částic a jejich chemického složení, čemuž 
odpovídá i pestrá škála jejich účinků. Jejich 
účinky jsou závislé na velikosti, tvaru a 
chemickém složení. 

Polychlorované 
dibenzodioxiny 
a dibenzofurany 
(PCDD/F) 

Základním předpokladem 
jejich vzniku je přítomnost 
chlóru ve spalovacím 
systému. Syntéze probíhá 
ve spalinách při teplotách 
250 - 350°C oxidací částic 
uhlíku za přítomnosti 
kyslíku, vodní páry a 
chlorovodíku. 

Za normální teploty pevné látky s božstvím 
různých izomerů, se schopností se v malé 
míře odpařovat. Jsou chemicky mimořádně 
stabilní. V přírodě je rozkládá pouze 
ultrafialové záření. Živé organizmy mají jen 
malou schopnost dioxiny rozkládat nebo je 
nějakým způsobem vylučovat. Mají 
schopnost se hromadit v tukových tkáních 
živočichů, šířit se a zakoncentrovávat 
v potravním řetězci. Jsou ve velké většině 
toxické. 

Polychlorované 
bifenyly  
(PCB) 

Základním předpokladem 
jejich vzniku je přítomnost 
chlóru ve spalovacím 
systému. Jejich vznik 
probíhá za podobných 
podmínek, jako vznik 
PCDD/f. 

Za normální teploty většinou kapalné až 
pevné látky s množstvím různých izomerů, 
se schopností se v malé míře odpařovat. Jsou 
chemicky stabilní. Mají schopnost se 
hromadit v tukových tkáních živočichů, šířit 
se a zakoncentrovávat v potravním řetězci. 
Toxické jsou zejména koplanární kongenery 
s podobnými účinky jako PCDD/F. 

               Zdroj: [31]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.8   SILNIČNÍ SÍŤ ČR  
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9.11 SPLAVNÉ VODNÍ CESTY ČR 

 Zdroj: [18]  
 
9.12 ROPOVODNÁ SÍŤ ČR 

Zdroj: [18]  
 
9.13 CHARAKTER. SLOŽENÍ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ SPAL. MOTORU 
 

Motor zážehový Motor vznětový Složka výf. 
plynů 

Druh 
kg/kg paliva kg/l paliva kg/kg paliva kg/l paliva 

ΣΣΣΣ Výf. plyny   15,70 11,70 44,10 36,60 
O2 neškodné 0,17 0,10 6,68 5,54 
N2O  11,50 8,60 33,5 27,8 
H2O  1,33 0,99 1,17 0,97 
CO2 neomezené 2,71 2,02 3,15 2,61 
CO omezené 0,22 0,17 0,013 0,010 
HC předpisy 0,02 0,015 0,0031 0,0025 
NOx  0,017 0,013 0,013 0,010 
částice  0,0002 0,00014 0,0025 0,0021 
SO2 omezené 0,0003 0,0002 0,044 0,037 
SO4 nepřímo 0,00002 0,00003 0,072 0,060 

Zdroj: [42] 
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