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1. ÚVOD 

1.1. Charakteristika a cíle koncepce  

Dlouhodobá koncepce ochrany ovzduší na území hlavního města Prahy 
(dále jen „Koncepce“) je zpracována v časovém horizontu k roku 2010 s výhledem 
do roku 2015. Rok 2010 jasně vyplývá z povinností, uložených právními předpisy 
Evropských společenství jak v oblasti imisní (plošné dosažení požadovaných hodnot 
imisních limitů či cílových imisních limitů), tak i v oblasti emisní (dosažení 
požadovaných hodnot národních emisních stropů). Je rovněž v souladu s dalšími 
lhůtami, uloženými předpisy Evropských společenství v oblasti integrované prevence 
a omezování znečištění, spalování odpadů či nakládání s organickými rozpouštědly. 
Všechny výše uvedené lhůty byly do českého právního řádu transponovány 
prostřednictvím zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 
dalších zákonů (dále jen „zákon o ovzduší“), respektive zákonem č.76/2002 Sb., o 
integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečištění a o 
změně některých zákonů (dále jen „zákon o IPPC“) a příslušnými prováděcími 
předpisy. 

Koncepce je zaměřena na splnění následujících cílů: 
 eliminace nebo alespoň minimalizace negativních vlivů na lidské zdraví, vyplývajících ze 

znečištění ovzduší znečišťujícími látkami 
 eliminace nebo alespoň minimalizace negativních vlivů znečištění ovzduší na přírodní 

prostředí  
 naplnění požadavků, vyplývajících z nově přijaté a připravované české a evropské 

legislativy v oblasti posuzování a řízení kvality ovzduší a v oblastech souvisejících 
 

Koncepce vychází ze standardních principů politiky životního prostředí, 
definovaných Státní politikou životního prostředí České republiky a příslušnými 
koncepčními a strategickými materiály Evropské unie (zejména 6. akční program 
ES v oblasti životního prostředí Životní prostředí 2010: Naše budoucnost, naše volba a 
Program CAFE – Čistý vzduch pro Evropu).  

Koncepce dále vychází z příslušných strategických a koncepčních dokumentů 
na národní i regionální úrovni, souvisejících přímo i nepřímo s problematikou ochrany 
ovzduší. 

Koncepce se opírá o pozitivní i negativní zkušenosti srovnatelných 
evropských i mimoevropských metropolí a městských aglomerací. 

Koncepce chápe ochranu ovzduší jako integrální součást ochrany životního 
prostředí Prahy jako celku a zařazuje ji do širšího kontextu strategie rozvoje města. 

Koncepce obsahuje soubor konkrétních opatření, optimalizovaný z hlediska 
environmentálního, ekonomického i sociálního. 
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1.2. Východiska pro zpracování Koncepce 

Základní východiska pro zpracování předkládané Koncepce jsou uvedena 
v následujícím přehledu: 
 práva a povinnosti hlavního města Prahy v oblasti ochrany ovzduší, vyplývající z platné 
české legislativy (zejména z nového zákona o ochraně ovzduší, který transponuje do 
českého práva i související předpisy Evropské unie) 
 strategické dokumenty a programy Evropské unie v oblasti ochrany ovzduší 
 připravované právní předpisy ES 
 mezinárodní závazky ČR v oblasti ochrany ovzduší 
 další koncepční a programové dokumenty na úrovni ČR, tedy zejména Státní politika 

životního prostředí České republiky 

V následujícím textu uvádíme stručnou charakteristiku souvisejících 
dokumentů. Podrobný přehled práv a povinností pro hl. m. Prahu, jakož i cílů, 
požadavků a nástrojů vyplývajících z ostatních dokumentů uvádí Dodatek závěrečné 
zprávy, v členění: 
A. Česká právní úprava 

■ zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší  
■ zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 
■ zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

B. Strategické dokumenty Evropské unie 
■ šestý akční program ES v oblasti životního prostředí 
■ program CAFE (Clean Air for Europe) 

C. Nové a připravované právní předpisy Evropských společenství 
Nově přijaté předpisy 
■ směrnice 2001/80/EC o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích 

zařízení. 
■ směrnice 2001/81/EC o národních emisních stropech pro některé látky znečišťující ovzduší. 
■ směrnice 2002/3/EC k ozónu ve vnějším ovzduší 
Připravované předpisy 
■ návrh směrnice o úsporách energie v budovách 
■ připravovaný návrh směrnice o omezení emisí těkavých organických látek při použití nátěrů (barev) 
■ připravovaný návrh „dceřinné směrnice“ vyhlašující imisní limity pro kadmium, arsen, nikl, rtuť a 

polyaromatické uhlovodíky (PAH) 
■ připravovaná novela směrnice o efektivnosti využívání energie – SAVE 

D. Mezinárodní závazky ČR 
■ Úmluva EHK OSN o dálkovém znečišťování ovzduší a navazující protokoly 

E. Státní politika životního prostředí ČR 
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1.2.1. Práva a povinnosti vyplývající z platné české legislativy 

Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 
zcela nahradil, spolu se svými prováděcími předpisy, dosavadní právní úpravu 
ochrany ovzduší a ochrany ozónové vrstvy Země (zákon č. 309/1991 Sb., v platném 
znění, zákon č. 389/1991 Sb., v platném znění, zákon č. 86/1995 Sb. a související 
stávající prováděcí předpisy). Nový zákon o ochraně ovzduší nabyl účinnosti dne 1. 6. 
2002. 

Nový zákon o ochraně ovzduší transponuje do českého právního prostředí 
všechny příslušné platné právní předpisy Evropských společenství a vytváří také 
podmínky pro transpozici právních předpisů Evropských společenství, které jsou 
v pokročilém stádiu příprav. Díky flexibilitě příslušných ustanovení zákon totiž 
umožní transpozici všech dosud známých připravovaných a zamýšlených předpisů 
Evropských společenství, aniž by musel být novelizován. Nový zákon dále vytváří 
podmínky pro splnění povinností, které pro Českou republiku vyplývají z přijatých 
mezinárodních závazků – zejména z Úmluvy Evropské hospodářské komise OSN o 
dálkovém znečištění ovzduší překračujícím hranice států a z jejích protokolů. 

Nový zákon o ochraně ovzduší je, oproti stávající právní úpravě ochrany 
ovzduší, pojat mnohem šířeji a kromě vlastní problematiky posuzování a řízení kvality 
ovzduší upravuje dále: 
 ochranu ozónové vrstvy Země 
 ochranu klimatického systému Země 
 problematiku znečištění ovzduší pachovými látkami 
 problematiku „světelného znečištění ovzduší“ 

Stejně jako stávající úprava se však nový zákon o ochraně ovzduší detailně 
nezabývá problematikou znečišťování ovzduší z mobilních zdrojů, která je regulována 
zvláštními právními předpisy a obsahuje pouze několik dílčích ustanovení 
(kategorizace, pohonné hmoty, regulace dopravy během smogových situací). 

Nový zákon o ochraně ovzduší znamená oproti současnému stavu výraznou 
změnu, protože zavádí některé zcela nové přístupy. Nejvýznamnějšími novými prvky 
zákona o ochraně ovzduší jsou: 
 vyhlášení závazných imisních limitů, mezí tolerance a lhůt k jejich dosažení 
 vyhlášení závazných cílových imisních limitů pro troposférický ozón, lhůt k jejich 

dosažení a dlouhodobých imisních cílů pro ozón 
 podrobné požadavky v oblasti posuzování kvality ovzduší (minimální počty měřících 

stanic a pravidla pro jejich umístění, referenční analytické metody) 
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 vyhlášení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší a aglomerací na základě vyhodnocení 
imisních dat a jejich pravidelná revize 
 vyhlášení národních emisních stropů a lhůt k jejich dosažení 
 vyhlášení doporučených hodnot krajských emisních stropů a lhůt k jejich dosažení 
 povinnost připravit ve stanovených lhůtách programy ke zlepšení kvality ovzduší pro 

aglomerace a oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 
 povinnost připravit ve stanovených lhůtách národní a krajské programy snižování emisí 

pro ty znečišťující látky, pro které jsou buď stanoveny emisní stropy nebo u kterých jsou 
překračovány imisní limity 
 možnost připravit místní plány snižování emisí 
 nová kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší (oproti stávajícím kategoriím přibývá 

kategorie zvláště velkých zdrojů, zahrnující zdroje podléhající regulaci v režimu 
integrované prevence a omezování znečištění podle zákona č. 76/2002 Sb.)  
 možnost aplikace plánů snížení emisí u zdroje jako alternativy k dodržování specifických 
či obecných emisních limitů (z právních předpisů ES vyplývá, že tato alternativa je možná 
u všech stacionárních zdrojů s výjimkou spaloven odpadu a nových zvláště velkých 
spalovacích zdrojů)  
 možnost aplikace zásad správné zemědělské praxe u zdroje jako alternativy k dodržování 

emisních limitů 
 aplikace národního programu snížení emisí u stávajících zvláště velkých spalovacích 

zdrojů jako alternativy k plošnému dodržování emisních limitů pro zdroje nové 
 rozšíření povinnosti provozovatelů malých zdrojů znečišťování ovzduší provozovaných 

v souvislosti s podnikatelskou činností (povinnost měřit účinnost spalování a kontrolovat 
spalinové cesty, povinnost oznámit zdroje emitující těkavé organické látky) 
 zavedení autorizace pro některé činnosti (měření emisí a imisí, provozování spaloven 

odpadů, měření účinnosti spalování, zpracování rozptylových studií) 
 náhrada souhlasu orgánu ochrany ovzduší povolením orgánu ochrany ovzduší a převod 

povolovací kompetence z České inspekce životního prostředí na orgány kraje v přenesené 
působnosti (s účinností od 1.1.2003) 
 nová definice zpoplatněných znečišťujících látek a úprava sazeb poplatků včetně rozšíření 

možnosti odkladu a odpuštění části plateb  
 možnost orgánu obce omezit svým nařízením spalování rostlinných materiálů 
 povinnost posoudit u nových staveb nebo při jejich změnách technickou možnost a 

ekonomickou schůdnost využití centrálních zdrojů tepla a alternativních zdrojů a současně 
prověřit možnost společné výroby tepla a energie 
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K provedení nového zákona o ochraně ovzduší bylo vydáno devět prováděcích 
právních předpisů, z toho 5 nařízení vlády a 4 vyhlášky Ministerstva životního 
prostředí: 
 nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob 

sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší (dále jen „imisní nařízení“) 
 nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky 

znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí 
( dále jen „nařízení o emisních stropech“) 
 nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky 

provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (dále jen „nařízení o 
spalovacích zdrojích“) 
 nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a podmínky provozování 

ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (dále jen „nařízení o ostatních 
zdrojích“) 
 nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro 

spalování odpadu (dále jen „nařízení o spalovnách“) 
 vyhláška MŽP č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky 

provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé 
organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce 
benzínu (dále jen „vyhláška o VOC“) 
 vyhláška MŽP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné 

emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných 
znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity 
pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů 
znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování (dále jen „vyhláška o obecných 
limitech“)  
 vyhláška MŽP č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska 

ochrany ovzduší (dále jen „vyhláška o palivech“)  
 vyhláška MŽP č. 358/2002 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany ozónové vrstvy Země 

(dále jen „vyhláška o ozónu“) 

Výše uvedené prováděcí předpisy vyšly ve Sbírce zákonů dne 14. srpna 2002 a 
nabyly účinnosti dnem vyhlášení.  
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Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění 

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o 
integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o IPPC) 
nabývá účinnosti dne 1.ledna 2003.  

Z hlediska hlavního města Prahy proto představuje zákon o integrované 
prevenci a omezování znečištění jeden z významných nástrojů řízení kvality 
ovzduší vzhledem k emisím ze stacionárních zdrojů. Důvodem je poměrně vysoký 
stupeň flexibility rozhodování, který umožní regulovat emise „na míru“ podle aktuální 
imisní situace v místě zdroje. Regulace dle IPPC se tak stává jedním z nejdůležitějších 
nástrojů řízení kvality ovzdušílze si totiž představit situaci, kdy všechny regulované 
zdroje znečišťování ovzduší splňují emisní limity a přesto jsou překračovány limity 
imisní. V takovém případě může individuální regulace významných zdrojů v režimu 
IPPC sehrát nezastupitelnou úlohu. 

Zákon o odpadech  

Zákon o odpadech má obecně styčné body se zákonem o ovzduší 
v problematice spalování a spoluspalování odpadů. Zákon se však problematice 
spalování odpadů věnuje poměrně sporadicky a jeho ustanovení jsou poměrně stručná. 
Ochrany ovzduší v Praze se dotýkají proto, že na území města je provozována jedna 
spalovna komunálního odpadu a čtyři spalovny nebezpečného odpadu. 

1.2.2. Strategické dokumenty Evropské unie 

Šestý akční programu ES v oblasti životního prostředí  

Návrh Šestého akčního programu Evropských společenství v oblasti životního 
prostředí „Životní prostředí 2010: Naše budoucnost, naše volba“ byl zveřejněn 
Evropskou komisí dne 24. ledna 2001.  

Celkově lze konstatovat, že 6. akční program: 
 je formulován poměrně obecně 
 ochrana ovzduší není považována za prvořadou prioritu 
 prioritní opatření, navrhovaná programem v oblasti zlepšování kvality ovzduší, jsou 

formulována především s cílem omezit negativní dopady a rizika pro lidské zdraví 
 odkazuje na zamýšlený „specializovaný“ strategický dokument – Program „Čistý vzduch 

pro Evropu – CAFE“.  
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Program EU CAFE – Clean Air for Europe 

Program „Čistý vzduch pro Evropu“ (CAFE – Clean Air for Europe) byl 
Evropskou komisí schválen dne 7. května 2001 s tím, že by měl vést k účinnému 
omezení znečišťování ovzduší v horizontu roku 2004. Program CAFE je 
nejaktuálnějším a nejvíce závažným politickým dokumentem Evropských společenství 
v oblasti ochrany ovzduší a je odvozen přímo z návrhu 6. akčního programu. 

Program CAFE je v plném souladu jak se Státní politikou životního 
prostředí České republiky tak i s nově přijatou právní úpravou ochrany ovzduší. 
Navrhované hlavní priority – suspendované částice a ozón – jsou podstatné i pro 
Českou republiku a pro hlavní město Prahu, protože posouzení aktuální kvality 
ovzduší ukázalo, že nejvíce problémů s dodržováním imisních limitů bude právě 
v těchto případech. Stejně tak jsou zcela odpovídající další priority – omezování emisí 
látek působících acidifikaci a eutroifizaci, protože měrné emise na jednotku plochy 
zejména u oxidů dusíku jsou dosud poměrně vysoké. 

1.2.3. Nové a připravované právní předpisy ES 

Nové směrnice ES 

V posledních dvou letech byly přijaty následující směrnice, významné 
z hlediska ochrany ovzduší: 
■ Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2001/80/EC o omezení emisí některých 

znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení. 
■ Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2001/81/EC o národních emisních 

stropech pro některé látky znečišťující ovzduší. 
■ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/3/EC k ozónu ve vnějším ovzduší 

Základní prvky těchto směrnic byly zapracovány do zákona o ochraně ovzduší 
a do příslušných prováděcích předpisů. Obecně lze konstatovat, že české právní normy 
jsou již v současnosti česká s touto směrnicí zcela v souladu. Zákon o ochraně ovzduší 
navíc přináší některá ustanovení upřesňující požadavky směrnic a usnadňující jejich 
praktickou implementaci 

Připravované předpisy ES 

Z předpisů, která jsou v současné době v rámci EU připravovány nebo 
projednávány, a které mohou mít význam z hlediska ochrany ovzduší na území ČR a 
Prahy, lze uvést: 
■ návrh směrnice o úsporách energie v budovách 
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■ připravovaný návrh směrnice o omezení emisí těkavých organických látek při 
použití nátěrů (barev) 

■ připravovaný návrh „dceřinné směrnice“ vyhlašující imisní limity pro kadmium, 
arsen, nikl, rtuť a polyaromatické uhlovodíky (PAH) 

■ připravovaná novela směrnice o efektivnosti využívání energie – SAVE 

Podrobnější charakteristika jednotlivých návrhů je uvedena v Dodatku této 
zprávy. 

1.2.4. Povinnosti vyplývající z mezinárodních závazků České republiky 

Základní mezinárodní úmluvou, týkající se kvality ovzduší a jejího řízení je 
Úmluva Evropské hospodářské komise OSN o dálkovém znečišťování ovzduší, 
překračujícím hranice států (UN ECE CLRTAP).  

Ke směrnici již byla vydána celá řada protokolů (protokol o financování 
monitoringu, 2 protokoly o síře, protokol o dusíku, protokol o těkavých organických 
látkách, protokol o těžkých kovech, protokol o persistentních organických polutantech 
a nejnověji zejména Protokol o boji proti acidifikaci, eutrofizaci a tvorbě přízemního 
ozónu – tzv. Göteborský protokol). Vzhledem k tomu, že se požadavky úmluvy i 
navazujících protokolů promítly do nového zákona o ovzduší a jeho prováděcích 
předpisů, není nutno očekávat další povinnosti. 

1.2.5. Státní politika životního prostředí ČR 

Státní politika životního prostředí je nejdůležitějším koncepčním materiálem, 
týkajícím se ochrany životního prostředí v České republice. Nejnovější text byl 
schválen dne 10. ledna 2001. V oblasti ochrany ovzduší považuje Státní politika 
životního prostředí (dále SPŽP) za prioritní problémy zejména: 
 znečišťování ovzduší dopravou (oxidy dusíku, těkavé organické látky, polyaromatické 

uhlovodíky, toxické kovy, pevné částice a další) 
 fotochemický smog a ozón v městech a průmyslových aglomeracích s tím, že trend 

uvedených problémů je rostoucí. 

Z porovnání cílů a opatření, navrhovaných Státní politikou životního prostředí 
ČR s textem zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a jeho prováděcích předpisů se 
ukazuje, že mnohá navrhovaná opatření jsou novým zákonem již zavedena nebo jsou 
pro ně vytvořeny podmínky.  
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2. HODNOTÍCÍ ČÁST 

2.1. Základní informace o faktorech ovlivňujících kvalitu ovzduší v Praze 

2.1.1. Úvod 

Hlavní město Praha je hospodářským, správním, kulturním, společenským i 
rozvojovým centrem státu a významným střediskem střední Evropy. Porovnání 
ekonomických ukazatelů řadí Prahu mezi prosperující evropské regiony, 
s nadprůměrnou tvorbou HDP a nízkou úrovní nezaměstnanosti. Soustřeďují se zde 
funkce a aktivity nadregionálního významu; město poskytuje sídlo a veškeré služby 
orgánům státní správy, významným institucím a firmám s celostátní či mezinárodní 
působností. Tomu odpovídá i soustředění obyvatel – jedná se nejen o téměř 1,2 mil 
trvale bydlících obyvatel, ale i o vysoké počty dalších denně přítomných osob 
(dojíždějící za prací, mimopražští studenti i návštěvníci města). 

Průvodním jevem této koncentrace obyvatel i rozličných aktivit je však vysoké 
zatížení města – výrazné nároky na infrastrukturu, ztížená dostupnost bydlení, 
energetická i materiálová náročnost, nárůst automobilové dopravy a v centrální části 
města silně narušené životní prostředí. Z hlediska stavu životního prostředí (zejména 
kvality ovzduší a hlukové zátěže) patří některé oblasti Prahy k nejvíce narušeným 
v České republice. Koncentrace celé řady znečišťujících látek překračují imisní limity. 

Nejvýznamnějším zdrojem znečištění ovzduší se po útlumu průmyslové výroby 
a přeměně struktury paliv stala automobilová doprava. Prudký nárůst automobilizace a 
růst počtu cest po městě i stoupající počty vozidel přijíždějících do Prahy z ostatních 
území vytváří takovou koncentraci dopravních výkonů, kterou není současná 
komunikační síť Prahy schopna absorbovat. Nároky na dopravní i technickou 
infrastrukturu dále zvyšuje pozice Prahy jako průsečíku významných tranzitních cest. 
Důsledkem jsou nadměrné intenzity dopravy v oblastech soustředěné obytné zástavby, 
která by měla být prioritním předmětem ochrany z hlediska zdraví obyvatel, navíc na 
uliční síti, jež není na tyto intenzity dimenzována. 

Nezanedbatelný podíl na současné imisní situaci mají stále i stacionární zdroje 
znečištění ovzduší. V této kategorii zdrojů však došlo v souvislosti s restrukturalizací 
ekonomiky k podstatným změnám. V průběhu devadesátých let byla na území Prahy 
ukončena (nebo zásadně omezena) výroba u značného počtu velkých průmyslových 
závodů. Současně proběhla (resp. stále probíhá) plošná plynofikace a teplofikace 
území a tedy vytěsňování tuhých a kapalných paliv. Tyto trendy měly spolu 
s uplatněním emisních limitů jednoznačně příznivé dopady na omezení emisí ze 
stacionárních zdrojů na území Prahy. 
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Změny funkční struktury města, přeměna ekonomiky a rozvoj obslužné sféry 
jsou však současně provázeny rostoucím počtem nových zdrojů znečištění zcela 
odlišného charakteru, jako jsou administrativní nebo komerční centra, nákupní 
střediska, hotely apod. Tyto objekty vytváří nové nároky na spotřebu energií a tím i 
produkci emisí a současně představují nové cíle automobilové dopravy. Dalším 
průvodním jevem ekonomických změn je rozvoj drobných technologických provozů 
(autoservisy, čerpací stanice, tiskárny, lakovny, čistírny apod.), které jsou zdrojem 
emisí především těkavých organických látek. 

Klíčovým faktorem dalšího rozvoje města je řešení současné dopravní situace, 
tato problematika je i v centru zájmu z hlediska ochrany ovzduší. K tomu je zapotřebí 
zajistit trvale fungující dopravní infrastrukturu s preferencí hromadné dopravy a 
případnou regulací provozu automobilů v nejvíce zatížených oblastech. Z hlediska 
kvality životního prostředí má velký význam podpora polycentrického uspořádání 
s cílem odlehčit přetíženému centru, za předpokladu, že nedojde ke zhoršení kvality 
prostředí v místech nových městských center. Významným prvkem dalšího rozvoje 
města je důraz na šetrné hospodaření s energiemi i dalšími zdroji. Součástí 
rozvojových aktivit by měla být i podpora odpovědného chování ve vztahu k ochraně 
ovzduší i životního prostředí obecně. 

2.1.2. Obyvatelstvo 

Počet obyvatel trvale bydlících na území města činil na konci roku 2001 celkem 
1 169 773 osob. Zejména v centru Prahy dochází k velkému soustředění obyvatelstva, 
hustota zde dosahuje cca 10 tisíc obyvatel na 1 km2 (v některých lokalitách i 40 tis. 
obyv/km2). Osídlení je však v Praze velmi variabilní a např. v rozvolněné zástavbě 
okrajových částí Prahy často nepřesahuje 200 obyvatel na 1 km2. Od roku 1994 je 
možné zaznamenat pozvolný trend úbytku trvale bydlících obyvatel (v posledním 
období cca o 0,4 – 0,9 % ročně), jak ukazuje graf 2.1. Tento vývoj je nejvýraznější 
právě v nejhustěji osídlených centrálních městských částech. Naproti tomu 
v okrajových částech města počet obyvatel stagnuje a v některých případech (zejména 
v místech intenzivnější bytové výstavby) roste. 

Pražská populace nadále stárne, v roce 2000 byl průměrný věk obyvatel 41,2 
let, oproti 39,7 let v r. 1995. Neustále se prodlužuje i střední délka života (muži 73,3; 
ženy 79,0 let). 

Skutečný počet osob, které se denně vyskytují na území města, je však 
podstatně vyšší. Dobrá nabídka pracovních příležitostí, pestrost profesí a dopravní 
dostupnost hlavního města se projevuje výraznou dojížďkou za prací, zejména 
z oblasti Středních Čech. Např. v roce 1999 dojíždělo do Prahy za prací cca 120 tisíc 
osob, desítky tisíc osob přijíždějí za studiem a dalšími aktivitami. K dočasným 
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obyvatelům Prahy je nutno přičíst návštěvníky, jejichž počet se každý rok pohybuje 
kolem 2,5 – 3 mil. osob.  

Údaje o počtu obyvatel v podrobném členění podle urbanistických obvodů 
představují vedle údajů o rozložení koncentrací znečišťujících látek základní podklad 
pro vyhodnocení imisního zatížení obyvatelstva a zdravotních rizik (obr. 2.2). Dle 
údajů Hygienické služby umírá v Praze na nemoci dýchacího ústrojí ročně kolem 500 
osob (tj. 3,5 % ze všech zemřelých), dalších zhruba 18 tis. osob ročně je 
hospitalizováno z důvodu nemocí dýchací soustavy.  

2.1.3. Ekonomika 

Jak již bylo uvedeno, zaujímá ekonomika hl. m. Prahy význačné a specifické 
postavení v hospodářství České republiky. V Praze se vytváří přibližně pětina 
celkového hrubého národního produktu ČR, tvorba HDP na jednoho obyvatele zde 
dosahuje více než dvojnásobku celostátního průměru. Během devadesátých let prošla 
pražská ekonomika rozhodující restrukturalizací, spojenou se vznikem soukromého 
sektoru, dlouhodobým rozvojem obslužné sféry a poklesem podílu výrobních odvětví. 
Zastoupení jednotlivých oborů je již v současné době srovnatelné se 
západoevropskými městy. Podíl zaměstnanců v obslužné sféře dosahuje cca 80 %. 
Mimořádné význam mají v Praze podnikatelské aktivity. 

Praha je významným centrem cestovního ruchu, i když je v posledních letech 
možné zaznamenat pokles počtu návštěvníků hlavního města. Oblast turistických 
služeb se stala po změně politického uspořádání v ČR nejdynamičtěji se rozvíjejícím 
sektorem. O roku 1989 se zmnohonásobil počet ubytovacích a stravovacích kapacit. 
Statisticky se v hlavním městě denně zdržuje přibližně 30 tisíc turistů (v sezóně 70 až 
80 tisíc). V návaznosti na nejvýznamnější úlohu Prahy v oblasti atrakce pro zahraniční 
turisty se začala v přilehlém regionu středních Čech rozvíjet i podpůrná infrastruktura 
odpovídající změně složení turistické základny směrem k náročnějším hostům. V roce 
1999 navštívilo Prahu celkem 2 083 203 zahraničních turistů a přibližně 658 567 
domácích návštěvníků. 

Měřeno ekonomickými ukazateli je životní úroveň obyvatel Prahy výrazně nad 
průměrem České republiky. Průměrná mzda pražského zaměstnance byla v roce 2000 
18 865 Kč, oproti průměru ČR 13 484 Kč. Tradiční je nízká míra nezaměstnanosti, 
která na konci r. 2000 dosahovala pouze 3,4 %. Charakteristickým rysem trhu práce 
v Praze je jeho velká pružnost , která je dána na jedné straně vysokou atraktivitou 
města jakožto cíle dojížďky za prací, na straně druhé schopností pokrýt tuto poptávku 
jak z hlediska počtu pracovních příležitostí, tak i z hlediska škály nabízených profesí. 
Obyvatelé Prahy rovněž prokazují vyšší úroveň adaptability, zejména díky vyšší 
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vzdělanosti. Podíl vysokoškolsky vzdělaných pracovníků je v Praze dvojnásobný 
oproti průměru ČR (20 %). 

Celková výše investic směřovaných na ochranu životního prostředí na území 
Prahy dosahovala v roce 1999 dle údajů ČSÚ cca 5,5 mld. Kč, z toho více než 2 mld. 
byly určeny na ochranu ovzduší. Z hlediska přímých výdajů hl. m. Prahy může být 
určitým ukazatelem struktura výdajové stránky rozpočtu. Tento pohled ukazuje, že 
ochrana ovzduší je ve výdajích hlavního města zastoupena spíše minoritně. Samotné 
výdaje na ochranu ovzduší se v letech 1999 – 2000 pohybovaly okolo 56 mil. Kč a 
v roce 2001 méně než 20 mil. Kč (celkové výdaje na životní prostředí dosahovaly 
v tomto období 1,2 – 1,7 mld. Kč ročně). Podíl ochrany ovzduší na celkových 
výdajích hl. m. Prahy se v posledních letech pohyboval na úrovni 0,10,2 %.  

Na druhé straně je nutno konstatovat, že podstatná část pražských financí je 
směřována do oblastí, které s ochranou ovzduší bezprostředně souvisejí. 
Nejvýznamnější součástí výdajů z městského rozpočtu je pravidelně doprava (viz graf 
2.4) . Pro rok 2002 bylo na tuto kapitolu rozpočtu bylo vyčleněno téměř 12,8 mld. Kč 
(tj. 39 % všech výdajů), z toho na podporu hromadné dopravy bylo určeno 8,8 mld., 
více než 2 mld. byly vyčleněny na investice do komunikační sítě města. Také v dalších 
kapitolách rozpočtu jsou věnovány významné prostředky na aktivity přínosné pro 
kvalitu ovzduší (např. investice do zateplování a úspor energie). Naproti tomu přímé 
výdaje na ochranu ovzduší se v posledních letech výrazně snížily – ze 129 mil Kč 
v roce 1997 na méně než 20 mil v roce 2001.  

2.1.4.  Konfigurace terénu a rozptylové podmínky 

Morfologie terénu (výškové poměry a členitost reliéfu) patří mezi rozhodující 
faktory ovlivňující proudění vzduchu, a tím i rozptyl znečišťujících látek v ovzduší. 
Údaje o geomorfologii území (obr. 2.5) proto představují nezbytný podklad pro 
hodnocení imisní situace.  

Největší členitost vykazuje území podél Vltavy, odkud se směrem k západu a 
zejména k východu členitost reliéfu podstatně snižuje. Značně členitý povrch je 
charakteristický zejména pro levý břeh Vltavy a zčásti i Berounky. Výšková členitost 
dosahuje na většině území poměrně vysokých hodnot (50 – 200 m) na relativně 
krátkých vzdálenostech, což je typické spíše pro členitou pahorkatinu, maximální 
výškové rozpětí území Prahy činí 225 m (400 m. n. m. západně od Zličína – 175 m. n. 
m. na hladině Vltavy na severním okraji Prahy). Naopak charakteristickým typem 
terénu ve východní části Prahy jsou rozsáhlé plochy s poměrně malými výškovými 
rozdíly, jimiž protékají významné pražské pravostranné přítoky Vltavy – Botič a 
Rokytka.  



 

DLOUHODOBÁ KONCEPCE OCHRANY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 

2-5 

Vltavské údolí má v Praze nesouměrný příčný profil s příkrým a vyšším levým 
svahem a mírnějšími a nižšími svahy na pravém břehu, s meandrem v prostoru Letné a 
Holešovic. Důležitou součástí reliéfu jsou říční terasy, které zaujímají poměrně 
rozsáhlé plochy především na pravém břehu Vltavy. Přítoky Vltavy a Berounky často 
vytvářejí hluboká až kaňonovitá údolí. 

Ze všech meteorologických parametrů jsou charakterem terénu nejvíce 
ovlivněny směr a rychlost větru, které současně představují jeden z rozhodujících 
parametrů rozptylu znečišťujících látek v ovzduší.  

Převládajícím směrem větru pro Prahu je jihozápad (v souhrnu více než 30 % 
případů), nejméně časté jsou směry od severovýchodu až jihovýchodu. Míra 
deformace proudění vlivem terénních překážek pak závisí na charakteru a orientaci 
překážky vůči proudění. Výraznější deformace směru proudění vzduchu je možné 
očekávat v údolí Vltavy a jejích přítoků (např. v údolí Vltavy u Lysolají výrazně 
převládají severní a jižní větry, v údolí Prokopského potoka proudění ze západu atd.), 
naproti tomu na výše položených plošinách se spíše udržuje proudění z jihozápadu. 

Průměrná roční rychlost větru se v Praze pohybuje v rozpětí 1,5 – 6,7 m.s-1. 
Průměrná hodnota roční rychlosti větru za celé území Prahy je 3,8 m.s-1. Vysoké 
průměrné rychlosti větru (nad 5 m.s-1) se obecně vyskytují ve zvýšených polohách, 
naproti tomu nejnižší průměrné rychlosti větru je možné očekávat v uzavřených 
údolích menších vodních toků (Radotínský p., Šárecký p.). 

Rozptylové podmínky na území města jsou ovlivněny rovněž místními rozdíly 
ve struktuře zástavby, a to zejména ve vrstvě u zemského povrchu. Úroveň 
provětrávání určité lokality na území města závisí nejen na nadmořské výšce, 
konfiguraci terénu a převládajících směrech větru, ale i na hustotě a výšce zástavby a 
orientaci hlavních ulic. Příznivěji budou provětrávány širší komunikace zejména v ose 
západ – východ ve vyšších polohách města. Naopak nejméně příznivé podmínky 
budou u úzkých ulic ve středu města (v nižší nadmořské výšce), orientovaných ve 
směru sever – jih. 

Dalším podstatným prvkem je vertikální zvrstvení atmosféry. Dojde-li 
k ochlazení zemského povrchu (a tím i přilehlých vrstev vzduchu), či naopak k ohřátí 
výše položených vrstev, pak se vertikální teplotní zvrstvení stabilizuje, případně 
vznikají teplotní inverze. Znečišťující látky se hromadí v místě svého vzniku a 
schopnost atmosféry rozptýlit škodliviny v této situaci značně klesá. Pro vznik tzv. 
advekčních inverzí je nejkritičtější takové období, kdy je celková synoptická situace 
nad územím ČR příčinou přísunu (advekce) teplého vzduchu nad původně výrazněji 
prochlazený zemský povrch. Takové situace se vyskytují zejména v chladné polovině 
roku, kdy střídáním přísunu teplého a studeného vzduchu často vznikají příznivé 
podmínky pro vznik mohutné inverzní vrstvy o tloušťce i několika set metrů. Lokální 
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rozptyl znečišťujících látek v rámci města rovněž výrazně ovlivňují inverze radiační, 
které vznikají večer a v noci při stékání chladnějšího vzduchu z vyšších poloh do 
údolí. Radiační inverze se často vyskytují v údolí Vltavy a vedlejších údolích jejích 
přítoků. Mohou vznikat prakticky v průběhu celého roku, jejich zvýšený výskyt lze 
očekávat v květnu až říjnu (a to zejména na začátku a na konci tohoto období), kdy se 
mohou vyskytovat v různé intenzitě až v polovině dnů. 

Rozptylové podmínky jsou pouze jednou charakteristikou, která má vliv na 
prostorové rozložení úrovně znečištění ovzduší na území města. Druhou složkou, která 
zásadně ovlivňuje pole koncentrací, je rozložení a charakter zdrojů znečištění. Proto 
samozřejmě nastávají případy, kdy se i v místech s poměrně dobrými rozptylovými 
podmínkami mohou vyskytovat vysoké koncentrace znečišťujících látek. 
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2.2. Zdroje znečištění ovzduší a výpočet emisí 

2.2.1. Stacionární zdroje znečišťování ovzduší – energetika a průmysl 

Město Praha má vzhledem ke svému vývoji (obdobně jako jiné aglomerace) na 
svém území rozvinutou průmyslovou a energetickou infrastrukturu. Po ekonomické 
recesi na začátku devadesátých let došlo k likvidaci řady průmyslových zdrojů 
znečišťování (zejména z kategorie těžkého strojírenství); přesto se zde dosud 
nacházejí podniky pro výrobu stavebních hmot, strojírenské a elektrotechnické 
produkce, pryže, léčiv, nátěrových hmot a plastických hmot, ale i kamenolomy apod. 
Tyto reliktní výrobní procesy vytvářejí soubor technologických stacionárních zdrojů, 
se kterými je nutno při hodnocení emisí v Praze počítat a uvažovat je i v delších 
časových horizontech. Současně se prudkým tempem začala rozvíjet plynofikace, 
která rychle vytěsnila z území města masivní používání tuhých paliv. Tato situace 
(spolu s odsířením významných energetických a elektrárenských zdrojů v ČR) zlepšila 
imisní situaci na území Prahy, zejména z hlediska oxidu siřičitého. 

Během devadesátých let se rovněž zásadně změnila funkční struktura města. 
Byly vybudována nová administrativní a komerční centra, hotely a nákupní střediska; 
k tomu přistoupil i rozvoj středních a malých podniků a živností i bytového fondu. 
Tento vývoj byl provázen prudkým nárůstem dopravy a současně vedl k tvorbě 
nových zdrojů emisí. Jedná se především o tiskárny, opravny automobilů, čerpací 
stanice PHM, čistírny oděvů apod., tedy vesměs nízko emitující zdroje těkavých 
organických látek. Současně se zvyšovaly i požadavky na dodávku energie pro nové 
objekty. 

V důsledku těchto změn je stávající struktura stacionárních zdrojů znečišťování 
v Praze naprosto odlišná od situace před deseti lety. Jako rozhodující se ukazuje 
spotřeba paliv pro vytápění bytů, rodinných domů, sektoru obchodu a služeb, budov 
institucionální sféry apod. Za významný nový prvek je nutno považovat nárůst emisí 
těkavých organických látek. Dílčí význam pak může mít spotřeba paliv pro masivní 
technologické procesy (např. Cementárna Radotín). Další technologické zdroje mohou 
sice v některých případech způsobovat významné lokální znečištění ovzduší, pro 
celkovou koncepci však nebudou mít rozhodující význam. 

2.2.1.1. Energetika 

Vyhodnocení spotřeby paliv vycházelo (v souladu se zadání projektu) 
v maximální míře z dat zpracovaných v rámci „Územního energetickém dokumentu“ 
(ÚED). Vstupní údaje o spotřebě paliv byly aktualizovány dle databáze REZZO, 
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zpracovány a doplněny do podoby potřebné pro výpočty emisí a modelování imisní 
zátěže (včetně požadavku na zpracování dat v geografickém informačním systému).  

Současný stav 

Výsledný propočet konečné spotřeby paliv v Praze v časovém horizontu roku 
2000 byl proveden na základě dat o sledovaných zdrojích v REZZO I a II, které byly 
doplněny údaji o spotřebě paliv pro ostatní kategorie zdrojů z ÚED. 

Pro porovnání je v tabulce 2.2.1. a v grafu 2.7 uvedena bilance základních 
druhů paliv z ÚED (horizont roku 1998) a aktuální stav spotřeby (horizont roku 2000). 
Nárůst spotřeby tuhých paliv je způsoben zhruba dvojnásobnou spotřebou uhlí 
v Cementárně Radotín v roce 2000 oproti roku 1998 (ověřeno dotazem na 
provozovatele zdroje). Pokles spotřeby ZP je způsoben odstavením kotelen Pražské 
teplárenské,a. s. a převodem jejich odběratelů na napáječ CZT – Mělník. 

Tab. 2.2.1. Spotřeba paliv v letech 1998 a 2000 
 Celkem tuhá Kapalná Zemní plyn Celkem 

GJ 10 274 782 1 471 322 38 789 804 50 535 908 Spotřeba v roce 2000 
% 20,3 2,9 76,8 100,0 
GJ 8 309 466 1 312 105 40 558 548 50 180 119 Spotřeba v roce 1998 
% 16,6 2,6 80,8 100,0 
GJ 1 965 316 159 217 -1 768 744 355 789 Přírůstek 00 proti 98 
% 123,7 112,1 95,6 100,7 

Stávající struktura spotřeby paliv v kategorizaci dle REZZO je patrná z grafu 
2.8 (srovnání s ÚED v tomto případě nelze provést, neboť v této struktuře ÚED 
spotřebu paliv nevyhodnocuje). Z uvedených srovnání je zřejmé, že: 
 v současné době je dominantním palivem na území Prahy zemní plyn, který představuje 

základní palivovou základnu pro výrobu tepla k otápění a výrobu TUV.  
 kotle na tuhá paliva provozuje z velkých zdrojů jen Teplárna Malešice – výrobní úsek 

východ (4 kotle s celkovým instalovaným výkonem 450 MWt, základním palivem je směs 
prachového hnědého a černého uhlí, jako přídavné palivo je využíván TTO a ZP). 
Zbývající podíl tuhých paliv je spotřebováván převážně v bytové sféře. Na 
technologických zdrojích je významná spotřeba tuhých paliv v Cementárně Radotín a 
v Cukrovaru Modřany.  
 kapalná paliva je možno z celkového bilančního pohledu považovat za doplňková 

Analýza kotelního fondu rozhodujících zdrojů (kategorie REZZO 1) ukázala, že 
v Praze je provozováno 212 zdrojů, v nichž je spalováno palivo, z toho: 
 182 zdrojů provozuje pouze kotelnu, 8 zdrojů provozuje pouze technologii se spalováním 

paliva, 22 zdrojů má kotelnu i technologickou spotřebu paliv 
 významná část zdrojů patří PT a. s., centrálnímu dodavateli tepla v Praze (89 zdrojů)  
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 další zdroje jsou převážně komunálního charakteru (školy, zdravotnictví, státní správa 
apod. – kategorie REZZO 2) 
 v průmyslové sféře je evidováno cca 40 zdrojů (potravinářský průmysl, stavebnictví, 

výrobní odvětví) 

V tabulce 2.2.2. je uveden přehled 20 nejvýznamnějších výrobců tepla 
spalujících zemní plyn. Celková výroba tepla na plynových kotlích dosahovala 11 711 
TJ. Graf 2.9 znázorňuje rozdělení instalovaného výkonu plynových kotlů (celkem 3 
273 MWt). 

Tab. 2.2.2. Přehled 20 nejvýznamnějších výrobců tepla (palivo zemní plyn) 

Provozovatel zdroje/zdrojů výroba tepla (TJ/rok) 

Pražská Teplárenská, a. s. 6 769 
Mitas a. s. 472 
Česká správa letišť s. p. 251 
Ekoterm ČR – Flora 229 
FTN Energo s. r. o. 212 
Pražské pivovary a. s. Pivovar Staropramen 205 
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 195 
Cukrspol a. s. 191 
VSČR Vazební Věznice Ruzyně 162 
DP hl. m. Prahy a. s., Metro o. z. 151 
Česka zemědělská univerzita 140 
ÚVN – Kotelna 138 
Daewoo Avia a. s. 115 
ČKD Energetika a. s. – Praha 111 
Nestlé Čokoládovny, a. s. závod Orion 108 
Interpharma Praha a. s. 100 
Sportovní areál Strahov s. r. o. 92 
Vodní stavby a.s. servisní divize 07 89 
Letov a. s. 80 
Policejní Akademie ČR 72 
Hotel Panorama 71 
Walter, a. s. 69 
Fakultní nemocnice Král.Vinohrady 65 
Nemocnice Na Homolce 62 

 

Souhrnně lze konstatovat, že otopové teplo je zajišťováno na území hl. města 
Prahy převážně ze zemního plynu a pokud je zemní plyn z území vytěsňován, děje se 
tak zatím především teplem z CZT. Spotřeba tuhých paliv pro CZT je v současné době 
realizována pouze na Teplárně Malešice, spotřeba tuhých paliv v domácnostech je 
vázána především na okrajové části Prahy, většinou se zástavbou rodinných domků. 
Spotřeba tuhých paliv v technologických zdrojích má z celkové bilance význam pouze 
na jednom zdroji (Cementárna Radotín) a je přímo závislá na objemu výroby. Kapalná 
paliva (vč. propan-butanu) mají pouze doplňkový význam. 
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Z provedeného rozboru stávající situace na zdrojích spalujících jednotlivé 
druhy paliv byly pořízeny datové sestavy, které sloužily jako podklad pro zpracování 
emisních dat pro navazující zpracování sestav v GIS a modelové propočty imisní 
situace. 

Výhledová situace ve spotřebě paliv (rok 2010) 

Základním podkladem pro vyhodnocení výhledové energetické situace byl 
Územní energetický dokument, který ji rozpracovává ve následujících variantách: 
 Varianta 1A – konzervativní scénář s pomalým prosazováním úspor energie + energetické 

pokrytí (vývoj v současném trendu bez výrazných pobídek) 
 Varianta 1B – konzervativní scénář s pomalým prosazováním úspor energie + energetické 

pokrytí „nízkoemisní“ 
 Varianta 2A – scénář rychlého růstu s rychlým prosazováním úspor energie + energetické 

pokrytí (vývoj v současném trendu bez výrazných pobídek) 
 Varianta 2B – scénář rychlého růstu s rychlým prosazováním úspor energie + energetické 

pokrytí „nízkoemisní“ 

Celkové srovnání všech variant je patrné z následující tabulky. 

Tab. 2.2.3. Spotřeba paliv v území (přepočteno na průměrné klimatické podmínky) 
Tuhá paliva Kapalná paliva Plynná paliva Celkem 

 
GJ % stavu 

1998 GJ % stavu 
1998 GJ % stavu 

1998 GJ % stavu 
1998 

Stávající stav 1998 8 309 466  1 312 105  40 558 548  50 180 119  
Varianta 1A 5 116 598 62% 681 560 52% 45 010 014 111% 50 808 172 101% 
Varianta 1B 4 033 427 49% 14 644 1% 45 076 682 111% 49 124 753 98% 
Varianta 2A 5 116 598 62% 693 227 53% 45 495 818 112% 51 305 643 102% 
Varianta 2B 4 033 427 49% 14 644 1% 45 525 323 112% 49 573 394 99% 

 

Uvedené varianty byly zpracovány dle zadání ÚED k horizontu roku 2010, ale 
vzhledem k připravované legislativě (zejména energetický zákon) byla v konečné fázi 
ÚED zpracovány k roku zvolena úroveň roku 2015, v rámci Koncepce byla data 
připravena pro rok 2010.  

Po konzultaci se zadavatelem byla pro navazující emisní a imisní výpočty zvolena 
varianta 2A, založená na scénáři rychlého růstu v kombinaci s takovou variantou 
energetického pokrytí, která znamená pokračování dosavadního vývoje energetického 
zásobování Prahy bez výrazných zásahů města, s respektováním současných rozvojových 
záměrů distribučních společností a s postupným přirozeným vytěsňováním pevných a 
kapalných paliv z města.  

Pro modelové propočty imisní situace byla dále provedena úprava struktury spotřeby 
paliv oproti ÚED, ve kterém byla ve výhledu zcela eliminována spotřeba tuhých paliv 
v domácnostech. Tento předpoklad byl v průběhu zpracování Koncepce korigován na úroveň 
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cca 2 200 TJ spotřeby tuhých paliv v plošných zdrojích, zejména v okrajových částech Prahy. 
Tento postup se z aktuálního pohledu jeví jako plně oprávněný, neboť současný vývoj cen 
(zejména ZP) vede část ekonomicky slabších skupin obyvatel k návratu k vytápění tuhými 
palivy. Tento vývoj se jeví z hlediska současných informací na úrovni současných 
předpokladů jako nejpravděpodobnější, ale přitom je nutno považovat jej z ekologického 
hlediska za více závažný. Současně bylo ovšem rozhodnuto sledovat (a v dalším postupu 
prací rozpracovat) takové záměry a opatření, které by povedou k minimalizaci negativních 
dopadů energetického systému na kvalitu ovzduší v Praze a které by svými účinky vedly 
k cílovému stavu zhruba na úrovni varianty 2B. 

Prognóza celkové spotřeby paliv na území hlavního města Prahy a změna struktury 
spotřeby paliv k roku 2010 je patrná z grafu 2.7. Do prognózy je zahrnuta aktualizace dat 
ÚED o spotřebě zemního plynu a tuhých paliv v kategorii obyvatelstvo. 

Celkové hodnocení, základní problémy a východiska řešení 
Energetický systém hl. města Prahy je založen především na konkurenci dvou 

médií – CZT a ZP. K prioritním opatřením, které pomáhají zlepšit životní prostředí 
v Praze, patří rozvíjení soustav CZT na bázi kombinované výroby elektřiny a tepla 
z velkých moderně vybavených zdrojů – především soustavy napojené na zdroj 
Mělník. K vyřazování kotelen PT a. s. a jejich nahrazování soustavou CZT bude 
docházet i v dalších obdobích. Na pravobřežní části Prahy je toto řešení již prakticky 
uzavřeno, levobřežní část Prahy zatím tak jasnou koncepci nemá. Lze však 
předpokládat, že i zde bude docházet k propojení stávajících ostrovních soustav CZT 
na centrální zdroj (Zličín, ECK).  

Za jeden z hlavních problémů je možno označit vysokou měrnou spotřebu tepla 
pro otop panelových domů z období 1970 – 1990 a dalších objektů, zejména staveb 
pro veřejné i tržní služby. Zateplování těchto objektů představuje významný prvek 
v úsporách energie, a tím i ve spotřebě paliv na území Prahy. ÚED hodnotí celkový 
potenciál těchto úspor v jednotlivých sektorech ekonomiky na velmi vysoké úrovni 
(viz tab. 2.2.4.). 

Tab. 2.2.4. Potenciál úspor tepla v sektorech (dle ÚED) 
úspory v GJ/rok Sektor 

GJ/rok % současného stavu 
Školství 968 719 38 
Zdravotnictví 768 425 28,6 
Státní a veřejná správa 877 756 32 
Bytové domy 5 372 027 60 
Zemědělství 23 838 – 
Průmysl 9 471 651 38 
Stavebnictví 1 346 416 45 
Tržní služby 10 694 382 40 
Celkem 29 523 214 58 
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Celkový uvedený potenciál úspor bude však jen stěží dosažitelný do roku 2010, 
neboť se jedná o mimořádně investičně a technicky náročnou akci. Nová legislativa 
v oblasti energetiky však na proces racionalizace spotřeby energie klade velký důraz a 
lze předpokládat dosažení významného pokroku.  

Poněkud stranou této koncepce stojí napojování sítě supermarketů v okrajových 
částech Prahy na CZT z mělnického zdroje. Toto teplo by mělo být přednostně určeno 
pro oblasti soustředěné zástavby bytových domů. Prodejní a skladové objekty sítě 
supermarketů prakticky postrádají zateplení střech. Zatímco v hustě zastavěných 
částech Prahy nelze budování nových zdrojů doporučit (a to ani kogeneračních 
jednotek), pak pro objekty supermarketů by se tato možnost mohla stát ekonomicky 
stimulující alternativou. Rekonstrukce stávajících zdrojů, zejména při změně palivové 
základny z tuhých paliv by měla zcela zásadně vést k omezení celkových emisí 
bez ohledu na použitou technologii spalovacího zařízení. 

Řešení energetického zásobování hl. města je možné – z hlediska produkce 
emisí – hodnotit jako správné. Poněkud varující je nedokončená koncepce levobřežní 
části Prahy a současný trend odklonu části obyvatelstva od ušlechtilých forem energie 
směrem ke spotřebě tuhých paliv.  

Hlavní východiska pro další postup lze vymezit takto: 
 důsledné uplatňování nové energetické legislativy a nového zákona o ovzduší 
 posílení ekonomických nástrojů pro racionální využívání energie 
 dlouhodobě by měly být sledovány i možnosti využití alternativních a obnovitelných 

zdrojů energie 
 

V souladu s novými energetickými zákony zadal Magistrát hl. m. Prahy dopracování 
ÚED do formy návrhu Územní energetické koncepce (ÚEK), koordinované se schváleným 
Územním plánem, Strategickým plánem i předkládanou Dlouhodobou koncepcí ochrany 
ovzduší na území hl.m.Prahy. ÚEK má obsahovat:  
■ rozbor trendů vývoje poptávky po energii,  
■ rozbor možných zdrojů a způsobů výroby, rozvodu a spotřeby energie, 
■ hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie, 
■ hodnocení možných úspor z hospodárnějšího využití energie, 
■ řešení energetického hospodářství území včetně zdůvodnění a posouzení vlivů na životní prostředí  

Na rozdíl od ÚED bude nutné ÚEK posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. K 
účasti na vypracování ÚEK si kraj může vyžádat součinnost držitelů licence na podnikání v 
energetických odvětvích (dodavatelů tuhých a kapalných paliv, kteří podnikají na území, pro 
které se územní energetická koncepce zpracovává, jakož i největších spotřebitelů energie). 
Výsledná ÚEK je závazným podkladem pro územní plánování. 
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2.2.1.2. Technologické zdroje 

V pražské aglomeraci působí na kvalitu ovzduší vedle energetických zdrojů 
rovněž zdroje technologického charakteru. Jedná se především o technologie, které 
produkují především emise těkavých organických látek a tuhých znečišťujících látek, 
na které mohou být navázány v určitých provozech emise těžkých kovů a 
perzistentních organických sloučenin.  

Jednotlivé skupiny průmyslových a technologických zdrojů v Praze je možné 
rozdělit podle výrobního programu: 
 výroba cementu 
 zpracování pryže 
 strojírenská výroba 
 elektrotechnická výroba 
 dřevařská výroba 
 potravinářský průmysl 
 kamenolomy 
 specifické povrchové úpravy – tryskání, pokovování 
 povrchové úpravy – nanášení ochranných nátěrů 
 tiskárenský průmysl 
 ostatní průmysl a provozy s použitím těkavých organických látek 

Odhad vývoje emisí v průmyslové sféře v časovém horizontu 10 let je 
mimořádně obtížná záležitost. Emise ze spalování paliv lze odhadnout na základě dat 
o vývoji spotřeby paliv (s využitím dat z ÚED); vývoj emise z technologických 
procesů se však hodnotí daleko obtížněji, neboť se řídí zcela jinými pravidly. Proto 
byla tato problematika řešena aktivním kontaktem s průmyslovou sférou v Praze.  

Za důležitý faktor, ovlivňující současné množství emisí z průmyslových zdrojů 
je třeba považovat skutečnost, že podniky a jejich vedení si uvědomuje svou závislost 
na dodržování platné legislativy i na postoji veřejnosti k provozu příslušných zdrojů 
na citlivém pražském území. Z toho důvodu prakticky všechny rozhodující 
průmyslové podniky přistoupily již před rokem 2000 k realizaci opatření, která vedla 
ke snížení emisí na technologicky možnou úroveň, a to mnohdy i pod platné emisní 
limity.  

Je tedy nutno konstatovat, že v této kategorii zdrojů sehrává svou významnou 
úlohu vedle autority ČIŽP a orgánů města i zodpovědnost jejich managementu 
k ochraně ovzduší. Z toho důvodu nelze předpokládat jakékoliv podstatné zvýšení 
jejich emisí ani ve vzdálenějších časových horizontech. To se týká především emisí 
tuhých látek (vč. vázaných emisí těžkých kovů a POPs), SO2, NOx a CO, příp. CO2. 
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Důležitým novým prvkem jsou emise těkavých organických látek – VOC. 
Rozvoj takových činností, jako jsou rekonstrukce budov, rozvoj tisku a reklamy, 
spotřeby obalů apod., vedl k prudkému nárůstu spotřeby těkavých organických látek 
obsažených v dekoračních či izolačních hmotách. Dosud platná legislativa sledovala 
emise z těchto materiálů pouze ve vazbě na vzduchotechnické výduchy (tj. bez emisí 
unikajících volně), jejich bilance je velmi obtížná. K určitému zlepšení dochází 
implementací nové legislativy, která vyžaduje důslednou evidenci všech použitých 
rozpouštědel, a to už od úrovně relativně malých spotřeb. Nicméně i v tomto případě 
(podobně jako u spalování paliv) bude nutno v řadě středních a malých zdrojů a 
v domácnostech provádět dopočty pomocí emisních faktorů. 

Za základní východisko při omezování emisí VOC je nutno považovat 
uplatnění primárních opatření (postupné rozšiřování nízkorozpouštědlových hmot na 
úkor syntetických), doplněných koncovými technologiemi tam, kde primární opatření 
nelze aplikovat. Obecně však nelze v Praze většinu koncových technologií (zejména 
dopalování) doporučit, neboť znamenají nárůst jiných emisí. Celkový trend však vede 
uspokojivým směrem a budoucí problémy lze spatřovat spíše v zajištění správné, 
metodicky podložené bilance těchto emisí. 

Do této kategorie zdrojů patří i suché čištění textilií a oděvů. Dle sdělení 
pracovníků ČIŽP je stav těchto drobných technologií na území hl. města Prahy 
naprosto uspokojivý a zdroje nemají problémy s plněním emisních limitů. Tohoto 
stavu bylo dosaženo postupnou inovací technologických zařízení a v uplynulých deseti 
letech bylo vydáno povolení k provozu jen těm provozovatelům, kteří si pořídili 
technologie splňující nejpřísnější kritéria jak v ČR, tak i v zemích EU. 

Specifickou skupinou zdrojů emisí NMVOC jsou čerpací stanice a 
manipulace s benzínem pro pohon dopravních prostředků. I tato kategorie je v ČR (a 
platí to i na území hl. města Prahy) technicky ošetřena proti úniku emisí NMVOC na 
vysoké úrovni. Jedná se o systém přečerpávání benzinových par od nádrže automobilu 
do skladovací nádrže čerpací stanice a dále do plnící cisterny. Ta posléze předává 
benzinové páry na velkém skladovacím terminálu. 

2.2.1.3. Spalování odpadů 

Za významný zdroj emisí je veřejností i odbornými kruhy považováno 
zneškodňování odpadů termickou cestou. Využití tuhého komunálního odpadu má 
však řadu výhod (které spočívají např. v likvidaci toxických látek) a přináší i 
energetické zisky, neboť spalovna odpadu je zařízení, ve kterém se odpad využívá 
jako palivo pro výrobu tepelné energie. Místo spalování fosilních paliv spaluje 
komunální odpad a vyrábí teplo, jež může být po připojení na soustavu CZT využito 
pro otopové účely. Energetický přínos termického využití odpadu spalováním vyplývá 
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z průměrné výhřevnosti odpadu, která se pohybuje od 8 do 12 MJ/kg, což je 
srovnatelné s výhřevností hnědého energetického uhlí. Na druhé straně však přináší 
určité nebezpečí pro kvalitu ovzduší, a proto je nezbytné zajistit dokonalejší čištění 
spalin než u běžných spalovacích procesů. 

Spalovna komunálního odpadu Malešice 

Ve spalovně jsou instalovány 4 spalovací kotle s válcovými rošty, z nichž jeden 
kotel je studenou rezervou. Jako pomocné palivo je využíván zemní plyn. Spalovací 
zařízení má tedy celkem 60 t/hod odpadů, roční předpokládané množství spálených 
odpadů je 180 000 tun. Tomu odpovídá 1,1 mil. GJ/rok tepla dodaného do sítě.  

Spalovnu v Malešicích je možno považovat za velice dobře ošetřený stacionární 
zdroj emisí, jeho provoz vyhovuje současné právní úpravě v ochraně ovzduší. 
Z publikovaných hodnot měření emisí je možno usoudit, že spalovna vyhovuje 
současným a vyhoví i přísnějším očekávaným emisním limitům, které vstoupí 
v platnost s naším vstupem do EU. 

Ostatní významné spalovny  

Spalovny uvedené v tabulce 2.2.5. jsou předmětem trvalého zájmu z hlediska 
produkce emisí, a proto byly na těchto zdrojích provedeny odběry vzorků spalin za 
účelem stanovení obsahu znečišťujících látek. Tyto analýzy byly využity pro 
stanovení příslušných emisních faktorů. Spalovny jsou obecně vystaveny přísnému 
dohledu ČIŽP a jejich provoz musí splňovat veškeré právní předpisy. Jejich odstavení 
nelze považovat za žádoucí, neboť by se problém se spalováním odpadů přenesl do 
jiné roviny ochrany životního prostředí. 

Tab. 2.2.5. Sledované spalovny odpadů na území hl. m. Prahy 

Označení zdroje Typ kotle (zařízení) Palivo Spotřeba paliva 
Spalovna FN Motol Spal. pec GG 14 jiný odpad 200 kg/h 
Spalovna – Typografie Hoval GG 14 průmyslové odpady 190 kg/h 
Spalovna odpadů Bulovka  nebezpečný odpad 70 kg/h 
Spalovna ČKD DIZ ČKD DIZ PL 15 průmyslové odpady 41 – 65 kg/h 
Spalovna ČKD Trakce ČKD DIZ průmyslové odpady 33 – 172 kg/h 
Léčiva, a. s. Spalovna nebezpečný odpad 250 kg/h 
Spalovna IKEM Hoval GG 14 nemocniční odpad 200 kg/h 
Spalovna Barvy Laky Hoval GG 24 průmyslový odpad – kap. max. 110 l/h 

Pramen:  

■ Parma, Z: Sledování cizorodých organických látek na území hl. města Prahy, MEGA, Stráž pod Ralskem, 1994; 

■ Aktualizované podklady provozovatelů zdrojů zpracované pro Český hydrometeorologický ústav 
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2.2.1.4. Emise ze stacionárních zdrojů znečišťování 

Pro zpracování dat o emisích ze stacionárních zdrojů byly použity standardní 
výstupy databáze REZZO provozované ČHMÚ, individuální údaje provozovatelů 
zdrojů a emisní faktory vybraných škodlivin, převzaté či odvozené z inventarizace 
emisí pro mezinárodní účely (CORINAIR) nebo z jiných zahraničních metodik. 

Do modelových výpočtů kvality ovzduší vstupují stacionární zdroje 
znečišťování v členění na bodové a jako plošné zdroje, a proto byly v této struktuře 
připraveny veškeré emisní údaje. Bodové zdroje jsou hodnoceny samostatně po 
jednotlivých komínech (emisně i imisně). Plošné zdroje představují sumarizaci emisí 
po stanovených územních jednotkách (urbanistických obvodech), které jsou následně 
přepočteny do čtverců 500 x 500 m.  

Do skupiny bodových zdrojů byly zařazeny: 
 velké stacionární zdroje (REZZO 1) spalovací i technologické 
 střední stacionární zdroje (REZZO 2) technologické 
 vybrané zdroje REZZO 2 spalovací 

 

Do plošných zdrojů byly zahrnuty: 
 zbývající zdroje REZZO 2 
 malé spalovací zdroje (REZZO 3) 
 malé technologické zdroje (REZZO 3) 
 plošné použití nátěrových hmot a organických rozpouštědel  

V kategorii REZZO 1 byly výpočty emisí provedeny pro 228 spalovacích 
zdrojů a 276 zdrojů technologických 

Do kategorie REZZO 1 (velké zdroje) se řadí zdroje na výrobu tepla 
s instalovaným tepelným výkonem nad 5 MW, tj. teplárny, výtopny a větší blokové 
kotelny, a vyjmenované technologie.  

Pro určení emisí ve skupině velkých spalovacích zdrojů byla použita sestava E 329 
databáze REZZO z r. 2000. Z údajů o palivu a typu kotlů, uvedených v této databázi, byl 
proveden výpočet emisí znečišťujících látek, které nejsou v databázi standardně vykazovány 
– tj. např. PM10, NO2, těžkých kovů, persistentních organických polutantů (POP) nebo 
jednotlivých těkavých organických látek (VOC). Pro velké technologické zdroje byly 
k výpočtu emisí použity údaje o charakteru technologie a o množství použitého paliva. Pro 
významnější zdroje byly údaje pro škodliviny, jež nejsou obsaženy v databázi REZZO, 
získány přímo od provozovatele zdrojů (např. Pražská Teplárenská – Teplárna Malešice, 
Pražské služby – spalovna Malešice, Českomoravský cement – cementárna Radotín). 
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V kategorii REZZO 2 jsou zahrnuty tepelné zdroje s výkonem 0,2 – 5 MW a 
méně významné technologie. Jedná se zejména o domovní kotelny, menší blokové a 
průmyslové kotelny a technologické zdroje: 
 všechny technologické střední zdroje byly hodnoceny bodově, emise znečišťujících látek 

u této skupiny zdrojů byla určena obdobně jako v případě zdrojů REZZO 1.  
 spalovacích zdrojů REZZO 2 je v Praze evidováno téměř 2 500. Významnější z nich byly 

hodnoceny bodově, méně významné byly převedeny do plošných zdrojů.  
 bodově byly hodnoceny všechny kotelny na pevná a kapalná paliva, u nichž je možné 

očekávat vyšší úroveň emisí. Z ostatních zdrojů na zemní plyn byly bodové zdroje vybrány 
tak, aby množství tepla v palivu u bodových zdrojů REZZO 1 a 2 tvořilo 80 % celkově 
vykázaného tepla v palivu všech zdrojů 

Do modelového hodnocení tak bylo zahrnuto 442 bodových spalovacích a 487 
bodových technologických zdrojů kategorie REZZO 2. Ostatní spalovací zdroje 
REZZO 2 byly přiřazeny do jednotlivých urbanistických obvodů (UO) a jejich emise 
v rámci každého UO sečtena. Následně byla u bodových i plošně hodnocených zdrojů 
vypočtena emisní bilance na základě údajů o charakteru topeniště, druhu použitého 
paliva a jeho množství. 

 

Malé zdroje zahrnují menší kotelny do výkonu 200 kW a málo závažné 
technologie, nezařazené do předešlých kategorií. Do této kategorie jsou zahrnuty také 
tzv. lokální topeniště – zdroje provozované obyvatelstvem za účelem vytápění 
bytového fondu bez rozlišování systému vytápění.  

Pro emisní hodnocení bylo proto využito údajů o spotřebě paliv zpracovaných v rámci 
Územního energetického dokumentu, zahrnující přehled všech kotelen sloužících pro výrobní, 
komunální i bytový sektor (mimo individuální bydlení) a souhrnné údaje o skladbě lokálních 
topenišť (domácností). Pro přípravu těchto údajů byly vedle agendy malých zdrojů (jednotlivé 
MČ) využity zejména agregované údaje Pražské plynárenské, a. s. 

 

Pro hodnocení emisí z používání rozpouštědel byl použit modelový výpočet, 
vycházející z celorepublikových údajů o emisích VOC hodnocených v rámci 
inventarizace CORINAIR.  

Výpočet těchto údajů zajišťuje pro ČHMÚ každoročně SVÚOM Praha a podkladem 
pro něj jsou údaje o výrobě, dovozu a vývozu nátěrových hmot, organických rozpouštědel a 
dalších látek obsahujících rozpouštědla. Modelově byl stanoven podíl emisí VOC pro Prahu a 
od těchto emisí byly odečteny emise VOC bodově sledovaných zdrojů. Zbývající emise 
představují emise z plošného použití rozpouštědel. Pro účely rozpočtu jednotlivých VOC byly 
uvažovány čtyři typy použití – polygrafie, použití nátěrových hmot, odmašťování a další 
použití rozpouštědel. V závislosti na charakteru zástavby a počtu obyvatel jednotlivých 
urbanistických obvodů pak byly určeny emise těkavých organických látek v urbanech na 
celém území Prahy. 
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Metodika výpočtu emisí 

Z hlediska metodických postupů je možné za hlavní problémovou oblast při 
zpracování emisní bilance považovat výpočty emisí znečišťujících látek, které 
doposud nebyly v takovémto měřítku vyčíslovány . Jedná se o: 
 emise suspendovaných částic PM10  
 emise oxidu dusičitého  
 množství jednotlivých chemických individuí těkavých organických látek 
 těžké kovy 
 persistentních organické polutanty, zejména jednotlivé zástupce PAH 

Pro uvedené látky doposud prakticky chybí celostátní i regionální bilance. 
Pokud se určitá data v systému REZZO vyskytují, jsou ojedinělá a postrádají 
vypovídací hodnotu ve vztahu k ostatním zdrojům. Provedené práce tedy musely 
vycházet z literárních podkladů, z dílčích studií a doplňkových údajů, které byly 
řešitelskému týmu v době zpracování k dispozici. Přes značné potíže byl zpracován 
ojedinělý soubor dat, který může sloužit jako podklad pro další práce na zpřesňování 
bilancí.  

Zpřesňování údajů v požadovaných podrobnostech pomocí účelových měření 
emisí je velice nákladnou záležitostí a komplexní proměření všech zdrojů bude vždy 
přesahovat finanční možnosti disponibilních prostředků. Východiskem je proto trvalé 
sledování dostupných informací, jejich aproximace na konkrétní technologie 
v hodnoceném území a průběžné vyhodnocování správnosti dat na základě 
konfrontace modelových výpočtů imisí s měřenými hodnotami koncentrací. Vzhledem 
k tomu, že by Koncepce ochrany ovzduší v hl. městě Praze měla být pojímána jako 
otevřený dokument, měly by se navazující etapy prací zaměřit především na postupné 
doplňování a verifikaci získaných údajů pomocí postupně zpřesňovaných emisních 
faktorů. 

Emise hlavních znečišťujících látek byly převážně přebírány přímo z podkladových 
souborů (REZZO apod.). V případě jejich dopočtu u zdrojů se spalováním paliva byly 
použity emisní faktory dle přílohy vyhlášky MŽP ČR. Pokud nebyly jakostní parametry 
tuhých paliv k dispozici ze sestav REZZO, byly pro účely výpočtů převzaty ze studie TEKO 
Praha1. Emisní faktory pro výpočet emisí těžkých kovů a POPs byly převážně čerpány 
z průměrných emisních faktorů pro daný druh paliva a topeniště, používaných pro účely 
mezinárodní inventarizace CORINAIR. Tyto údaje vychází zejména z provedených měření 
v letech 1994 – 1999. Pro některé specifické technologie byly údaje o emisních faktorech 

                                              
1 Přehled o dodávkách a jakosti tuhých paliv na území ČR v roce 2000 pro účely registrů emisních 

zdrojů, TEKO Praha, květen 2001 
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čerpány z metodické příručky pro inventarizaci CORINAIR1, dále z materiálů pro emisní 
inventarizace prováděné ve Velké Británii2, popř. z rešerše internetových pramenů. Pro 
stanovení emisí PM10 byly převážně využity materiály US EPA3, pro některé technologie 
byly použity odborné odhady, vycházející ze znalosti instalované odlučovací techniky. 
Stanovení podílu PM10 bylo provedeno jako procento z vykázaných emisí tuhých 
znečišťujících látek, nebo s použitím specifického emisního faktoru. Stanovení podílu NO2 ve 
spalovacích zdrojích bylo provedeno jako odhad z celkové vykázané emise NOx, a to téměř 
výhradně ve výši 5 % z uvedené emise. Pro stanovení emisí jednotlivých těkavých 
organických látek (VOC) byl použit rozpočet podle jejich procentického zastoupení v celkové 
vykázané emisi uhlovodíků. Procentický rozpočet závisel na druhu spalovaného paliva nebo 
provozované technologie. 

Výpočet emisí v horizontu roku 2010 byl proveden na základě údajů z roku 
2000, předpokladů o vývoji energetické situace (zejména dle podkladů ÚED) a 
dostupných informací o očekávaných změnách na průmyslových a technologických 
zdrojích.  

U významných zdrojů znečišťování byl proveden průzkum předpokládaného vývoje 
výroby nebo produkce emisí do r. 2010. Emise ze zdrojů tepla, které budou podle údajů 
Pražské teplárenské převedeny na dálkové napájení, byly z emisní bilance vyřazeny. Podle 
údajů dalších provozovatelů (dotazníkové šetření – změny skladby paliva, zrušení, omezení 
nebo rozšíření výroby apod.) byly vypočteny emise všech znečišťujících látek. Tato 
aktualizace byla provedena pro významné bodově hodnocené velké a v některých případech i 
střední zdroje. Údaje o technologických zdrojích vycházely z předpokladu zachování 
současné struktury výroby na území hl. města. 

Podle údajů ÚED o předpokládané spotřebě energií v roce 2010 byly zpracovány 
spotřeby paliv v jednotlivých UO. Dále byl přijat předpoklad postupné plynofikace vytápění 
budov a to jak pro bytové, tak nebytové účely. U plošně hodnocených zdrojů byla uvažována 
zbytková spotřeba hnědého uhlí v množství cca 33 tis. t/rok, tj. cca 550 tis. GJ/rok tepla 
obsaženého v palivu (spotřeba tuhých paliv v r. 2000 představovala více než 2 mil. 
GJ/rok tepla obsaženého v palivu) 

Pro stanovení emisí jednotlivých těkavých organických látek byly aktualizovány údaje 
procentického rozpočtu VOC zejména pro činnosti související s použitím nátěrových hmot. 
Pro rok 2010 byly ve větší míře preferovány vodou ředitelné systémy a barvy s nižším 
obsahem rozpouštědel. Bylo také předpokládáno omezení obsahu benzenu v používaných 
rozpouštědlech. Naopak další pokles obsahu benzenu v automobilových benzínech již nelze 
dle dostupných materiálů očekávat (příslušné změny již proběhly), tomu odpovídá i výpočet 
emisí z čerpání a skladování pohonných hmot. 

                                              
1 EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook – 3rd edition, 2001 
2 Emission Factors Database, UK National Atmosheric Emissions Inventory – AEA Technology, 2000 
3 Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Fifth edition, AP-42, 2000 
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2.2.1.5. Emisní bilance 

Výsledky výpočtu emisní bilance stacionárních zdrojů na území Prahy v obou 
časových horizontech shrnují tabulky 2.2.6. a 2.2.7. Tyto hodnoty představují vstupní 
údaje pro imisní modelové výpočty. 

Tab. 2.2.6. Emisní bilance stacionárních zdrojů – současný stav 
REZZO 1 REZZO 2 (bodové) Plošné zdroje  

energetika technologie energetika technologie energetika technologie 
Hlavní znečišťující látky – t.rok-1 

Tuhé látky 207,83 87,87 142,17 142,51 1 020,68 0,00 
PM10 95,35 49,19 46,31 35,89 889,00 0,00 
SO2 1 059,38 36,13 242,33 0,00 1 522,57 0,00 
NOx 1 436,16 1 132,07 212,86 6,85 1 151,28 0,00 
NO2 71,81 56,77 10,64 0,72 57,56 0,00 
CO 129,18 293,09 771,15 0,15 6 054,26 0,00 

Uhlovodíky – t.rok-1 
metan 32,62 8,49 37,81 0,79 473,56 0,00 
etan 1,17 0,24 0,59 0,15 10,80 0,00 
propan 2,72 4,03 1,37 1,46 25,12 0,00 
n-butan 0,13 2,41 0,07 13,33 1,20 0,00 
iso-butan 0,13 0,14 0,07 23,11 1,20 0,00 
n-pentan 0,03 0,20 0,02 27,82 0,30 11,86 
iso-pentan 0,03 0,18 0,02 23,24 0,30 11,86 
n-hexan 0,03 0,48 0,02 35,03 0,30 59,30 
n-heptan 0,04 0,00 5,99 0,68 3,01 0,00 
n-oktan 0,68 0,00 0,78 0,08 2,56 0,00 
n-nonan 0,55 0,00 0,95 0,01 2,36 0,00 
suma iso-alkanů C7-C10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
suma n- + iso-alkanů C10+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
etylen 0,80 0,00 0,80 0,37 18,06 0,00 
suma butenů 0,00 0,03 0,02 5,83 0,09 0,00 
suma pentenů 0,00 0,00 0,00 10,94 0,00 17,79 
benzen 1,93 3,22 31,67 3,00 207,47 74,52 
toluen 6,79 55,64 110,36 287,62 54,55 1 334,99 
o-xylen 1,03 26,14 0,58 33,62 7,82 604,06 
m+p-xyleny 1,60 52,16 1,26 64,88 22,03 1 187,72 
ethylbenzen 0,72 5,55 0,69 9,80 9,36 122,80 
styren 1,09 2,90 0,68 0,25 24,12 0,00 
suma aromátů C10+ 0,26 0,00 0,41 0,05 2,73 0,00 
etanol 0,00 0,00 0,00 10,53 0,00 189,02 
formaldehyd 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 74,62 
acetaldehyd 0,41 0,00 0,27 0,00 0,19 0,00 
benzaldehyd 0,03 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 
sledované VOC 19,21 147,78 155,54 541,93 381,52 3 565,76 
sledované uhlovodíky 52,81 156,27 193,76 542,77 857,81 3 565,76 
ostatní uhlovodíky 8,34 118,98 5,90 299,75 59,11 2 538,60 
uhlovodíky celkem 61,15 280,80 200,35 852,32 926,27 6 227,16 

Halogenované uhlovodíky – t.rok-1 
1,2-dichlorethan 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
tetrachlorethen 0,00 15,52 0,00 37,552 0,00 0,00 
trichlorethen 0,00 3,73 0,00 7,307 0,00 0,00 
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Těžké kovy – g.rok-1 
chrom 3 094,24 8,10 185 682,53 0,01 332,94 0,00 
olovo 4 132,98 207,14 18 997,84 0,00 54 617,72 0,00 
arsen 2 303,46 4,54 11 228,64 0,00 358,71 0,00 
kadmium 1 158,70 27,73 1 083,19 0,00 1 200,26 0,00 
mangan 3 299,74 62,33 37 312,61 0,00 75,56 0,00 
nikl 33 955,34 2,35 205 569,18 0,10 2 307,04 0,00 
rtuť 2 994,78 207,83 10 658,51 0,01 25 182,75 0,00 

Polyaromatické uhlovodíky – g.rok-1 
naftalen  0,00 2 403,23 0,00 0,00 0,00 0,00 
fenantren 24 335,66 265,24 80 454,23 0,00 5 941 065,33 0,00 
antracen 0,00 14,69 0,00 0,00 0,00 0,00 
fluoranten 0,00 22,37 0,00 0,00 0,00 0,00 
pyren 0,00 10,29 0,00 0,00 0,00 0,00 
benzo(a)antracen 0,00 3,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
chrysen 0,00 6,47 0,00 0,00 0,00 0,00 
benzo(a)pyren 15,78 0,16 896,82 0,00 194 233,18 0,00 
Benzofluoranteny 4 529,97 0,00 14 550,72 0,00 452 924,79 0,00 
benzo(b)fluoranthen 0,00 1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 
benzo(k)fluoranthen 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
dibenz(a,h)antracen 0,00 0,05 12 930,84 0,00 1 766 338,67 0,00 
indeno(1,2,3-cd)pyren 52,70 0,12 652,05 0,00 117 063,96 0,00 
TEQ PAH* 498,4 3,8 3790,6 0,0 433807,0 0,0 
suma PAH 728 933,27 2 730,64 405 496,15 0,00 24 748 779,43 0,00 

Perzistentní organické polutanty – mg.rok-1 
polychlorované bifenyly 586,62 1 462,61 241 429,97 0,00 12 870 239,77 0,00 
PCDD, PCDF 346 253,73 52,55 324,53 0,00 13 628,92 0,00 

 

Tab. 2.2.7. Emisní bilance stacionárních zdrojů – rok 2010 
 REZZO 1 REZZO 2 (bodové) Plošné zdroje 
 energetika technologie energetika technologie energetika technologie 

Hlavní znečišťující látky – t.rok-1 
Tuhé látky 214,15 84,77 140,40 142,16 301,28 0,00 
PM10 99,27 48,78 45,73 35,71 157,06 0,00 
SO2 1 107,34 33,11 229,44 0,00 387,85 0,00 
NOx 1 443,81 965,36 196,06 5,31 1 025,68 0,00 
NO2 72,19 48,44 9,80 0,72 51,28 0,00 
CO 161,79 256,00 722,58 0,15 1 511,37 0,00 

Uhlovodíky – t.rok-1 
metan 28,46 9,74 37,58 0,79 103,51 0,00 
etan 1,06 0,27 0,59 0,22 8,06 0,00 
propan 2,47 3,24 1,38 2,18 18,74 0,00 
n-butan 0,12 1,83 0,07 19,99 0,90 0,00 
iso-butan 0,12 0,14 0,07 34,66 0,90 0,00 
n-pentan 0,03 0,20 0,02 41,66 0,23 11,88 
iso-pentan 0,03 0,18 0,02 34,85 0,23 11,88 
n-hexan 0,03 0,48 0,02 52,52 0,23 59,38 
n-heptan 0,04 0,00 5,93 0,02 10,38 0,00 
n-oktan 0,70 0,00 0,77 0,01 2,50 0,00 
n-nonan 0,57 0,00 0,94 0,01 4,62 0,00 
etylen 0,83 0,00 0,80 0,22 13,18 0,00 
suma butenů 0,00 0,03 0,02 8,75 0,03 0,00 
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suma pentenů 0,00 0,13  0,00 10,94 0,00 17,81 
benzen 2,01 2,01 31,36 3,62 63,75 37,31 
toluen 7,21 34,60 109,21 182,74 111,26 777,06 
o-xylen 1,05 17,27 0,57 29,63 1,84 415,59 
m+p-xyleny 1,64 33,68 1,25 61,46 4,59 810,74 
ethylbenzen 0,74 3,75 0,68 8,64 1,82 122,96 
styren 1,11 2,90 0,67 0,30 1,46 0,00 
suma aromátů C10+ 0,27 0,00 0,41 0,02 5,56 0,00 
etanol 0,00 7,71  0,00 8,73 0,00 189,27 
formaldehyd 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 74,62 
acetaldehyd 0,42 0,00 0,27 0,00 0,07 0,00 
akrolein 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 
benzaldehyd 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 
sledované VOC 19,49 104,69 153,97 492,51 242,94 2 405,55 
sledované uhlovodíky 48,22 114,42 191,96 493,33 352,02 2 405,55 
ostatní uhlovodíky 8,84 99,66 5,85 460,22 21,40 3 632,13 
uhlovodíky celkem 57,80 217,83 198,50 962,18 375,24 6 160,63 

Halogenované uhlovodíky – t.rok-1 
1,2-dichlorethan 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
tetrachlorethen 0,00 15,52 0,00 37,55 0,00 0,00 
trichlorethen 0,00 3,73 0,00 7,31 0,00 0,00 

Těžké kovy – g.rok-1 
chrom 3 112,34 6,85 518,27 0,01 15,54 0,00 
olovo 4 221,13 205,89 18 690,10 0,00 9 167,53 0,00 
arsen 2 281,96 3,76 996,20 0,00 94,03 0,00 
kadmium 1 114,86 27,17 1 077,25 0,00 198,43 0,00 
mangan 2 700,60 51,21 262,29 0,00 0,77 0,00 
nikl 33 357,47 2,02 18 388,62 0,03 9,37 0,00 
rtuť 2 875,81 206,73 10 516,54 0,01 4 167,06 0,00 

Polyaromatické uhlovodíky – g.rok-1 
naftalen  0,00 2 403,23 0,00 0,00 0,00 0,00 
fenantren 20 688,21 265,24 85 970,36 0,00 493 513,22 0,00 
antracen 0,00 14,69 0,00 0,00 0,00 0,00 
fluoranten 0,00 22,37 0,00 0,00 0,00 0,00 
pyren 0,00 10,29 0,00 0,00 0,00 0,00 
benzo(a)antracen 0,00 3,64 992,99 0,00 0,00 0,00 
chrysen 0,00 6,47 14 844,24 0,00 0,00 0,00 
benzo(a)pyren 13,41 0,16 0,00 0,00 41 385,17 0,00 
Benzofluoranteny 3 851,02 0,00 0,00 0,00 71 180,00 0,00 
benzo(b)fluoranthen 0,00 1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 
benzo(k)fluoranthen 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
dibenz(a,h)antracen 0,00 0,05 12 930,88 0,00 628 662,91 0,00 
indeno(1,2,3-cd)pyren 44,80 0,12 712,61 0,00 24 299,84 0,00 
TEQ PAH* 423,7 3,8 1698,1 0,0 114293,0 0,0 
suma PAH 106 394,84 2 730,64 405 181,66 0,00 1 643 395,98 0,00 

Perzistentní organické polutanty – mg.rok-1 
polychlorované bifenyly 0,58 1 462,61 240 343,52 0,00 3 760 634,35 0,00 
PCDD, PCDF 352,91 43,18 323,30 0,00 4 024,19 0,00 
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Z tabulek 2.2.6 – 2.2.7. a grafů 2.16 – 2.17 je patrné, že celkově lze očekávat 
příznivý vývoj emisní bilance do roku 2010. K tomuto vývoji přispívá hlavně pokles 
množství pevných paliv používaných pro vytápění. Například emise oxidu uhelnatého 
se sníží ve skupině plošných zdrojů o 75 % (tj. 4 500 t), stejně jako emise SO2 (1 100 
t), emise PM poklesne o cca 80 % (730 t).  

Naproti tomu ve skupině velkých zdrojů, kde již proces zlepšování technologie 
a snižování měrných emisí prakticky skončil, převáží do roku 2010 spíše 
předpokládaný nárůst poptávky po energii. Nárůsty množství emisí v této skupině 
zdrojů se pohybují v řádu několika procent. Pouze u oxidu uhelnatého dojde k nárůstu 
mírně vyššímu (jedná se však o malé absolutní množství emisí, cca 30 t), naopak 
emise uhlovodíku poklesnou o cca 5 % (o 3 t). 

U ostatních posuzovaných skupin zdrojů jsou změny emise již poměrně malé a 
představují několik procent emise současného stavu. 

2.2.1.6. Závěr 

Tak jako na celém území ČR došlo i v Praze v posledním období 
k významnému snížení emisí ze stacionárních zdrojů u hlavních znečišťujících látek. 
Tento pokles byl způsoben především rozvojem plynofikace a teplofikace území, 
který umožnil vytěsnit většinu málo kvalitních paliv. Pokles výroby z počátku 90. let 
znamenal pro pražskou aglomeraci také zánik některých těžkých průmyslových 
zdrojů. Ostatní zdroje upravily své technologie tak, aby odpovídaly požadavkům 
současné legislativy a dle provedených šetření jsou připraveny na plnění přísnějších 
normativů podle nové legislativy ve vazbě na požadavky směrnic EU.  

Lze předpokládat, že v období do roku 2010 nenastanou výraznější potíže s 
dodržováním podmínek provozu emisních zdrojů. Na druhé straně nelze u některých 
kategorií zdrojů již předpokládat významnější pokles emisí. Dostupné informace 
vedou k závěru, že situace emisních stacionárních zdrojů bude v příštích cca 10 letech 
prakticky stabilizovaná. Určitý nárůst poptávky po teple bude pravděpodobně 
eliminován zaváděním racionalizačních opatření a nebude následován výrazným 
nárůstem spotřeby fosilních paliv. Ve skupině technologických zdrojů lze jako 
nejproblémovější označit emise VOC, u kterých nejsou dosud k dispozici dostatečné 
informace z hlediska celkové bilance i z hlediska emisních faktorů pro modelové 
výpočty. Nová česká legislativa však vytváří dobré předpoklady k tomu, aby se 
informační podklady během následujícího období prohloubily. Největší nejistoty 
obsahují odhady emisí doposud nesystematicky sledovaných emisí těžkých kovů a 
POPs. Přestože byly stanoveny emise těchto látek v jednotlivých územních 
jednotkách, je třeba konfrontovat tato data s údaji z dopravy a přímých měření v 
atmosféře a postupně doplňovat emisní faktory a zpřesňovat jejich hodnoty. 
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2.2.2. Automobilová doprava 

Automobilová doprava představuje v současné době nejvýznamnější zdroj 
znečištění ovzduší na území Prahy. Emise z dopravy výrazně přispívají k tvorbě 
fotochemického smogu, jehož průvodním jevem jsou především vysoké koncentrace 
přízemního ozónu. V okolí dopravně zatížených komunikací dochází rovněž 
k výraznému nárůstu zátěže prašným aerosolem v důsledku zvýšené sekundární 
prašnosti. 

2.2.2.1. Dopravní situace na území hl. m. Prahy 

Dopravní infrastruktura a zatížení komunikační sítě 

Pro automobilovou dopravu v Praze jsou charakteristické nadprůměrně vysoké 
dopravní výkony (vozokilometry) i intenzity na jednotlivých komunikacích, a to nejen 
ve srovnání s jinými městy v ČR, ale dokonce i v porovnání s hlavními silnicemi a 
dálnicemi v extravilánu. Celkový dopravní výkon na pražské komunikační síti se 
v průběhu devadesátých let více než zdvojnásobil (nárůst z 7,3 mil vozokilometrů 
v roce 1991 na 16,6 mil. vozokm. v r. 2000).  

Vysoký nárůst dopravy v Praze je způsoben řadou vlivů, zejména: 

 prudký nárůst automobilizace a počet uskutečněných cest po městě (v souvislosti se 
změnou životního stylu obyvatelstva a s rozvojem podnikání) 

 nárůst počtu automobilů, přijíždějících denně do Prahy z ostatních území ČR 

 odklon části cestujících od městské hromadné dopravy k osobním automobilům 

 

Tab. 2.2.8. Vývoj automobilové dopravy a komunikační sítě hl. m. Prahy v letech      
1992 – 2000 

Rok počet motorových 
vozidel 

počet osobních 
automobilů 

celková délka 
komunikační sítě (km) 

z toho rychlostních 
komunikací 

dopravní výkon na celé síti 

(mil. vozokm za 24 hod.) 
1992 450 049 355 653 2 570 68 9,3 
1993 484 000 394 000 2 808 71 10,4 
1994 607 700 507 600 2 808 71 11,6 
1995 641 600 535 800 2 808 71 13,0 
1996 703 000 589 000 2 811 74 13,9 
1997 721 962 602 246 2 896 76 14,9 
1998 735 504 612 128 3 159 76 15,4 
1999 744 125 620 586 3 398 81 16,0 
2000 746 832 620 663 3 398 84 16,6 
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Jak je patrné z tab. 2.2.8., došlo v Praze během 90. let k prudkému nárůstu 
automobilizace. Ke konci roku 2000 zde připadal jeden osobní automobil na 1,9 
obyvatel, čímž Praha předstihla i některá evropská velkoměsta, kde se stupeň 
automobilizace se pohybuje obvykle na úrovni 1 : 2,1 až 1 : 2,3. 

Z výše uvedených skutečností vyplývají vysoké nároky na dopravní 
infrastrukturu hlavního města. V roce 2000 byla automobilová doprava 
provozována na městské komunikační síti o délce 3 398 km, z toho 13 km dálnic a 
71 km ostatních rychlostních komunikací. Z tab. 2.2.8. vyplývá, že zatímco 
dopravní výkony narostly v období 1992 – 2000 o 78 %, městská komunikační síť 
se rozšířila pouze o 32 %. Síť nadřazených rychlostních komunikací, na kterou by 
měla být dlouhodobě převáděna většina dopravy, se přitom ve stejném období 
rozšířila pouze o 24 %. 

 

Dopravní strategie města zcela logicky požaduje vytvářet takové podmínky, 
aby se rozhodující část výkonů soustřeďovala na nadřazenou komunikační síť 
města (Pražský okruh, sběrné komunikace kategorie B1) a další dopravně 
významné komunikace, odlehčující vnitřní komunikační síť a minimalizující 
negativní dopady na životní prostředí.  

Z uvedeného přehledu je však zřejmé, že realizace nadřazené komunikační 
sítě výrazně zaostává za nárůstem automobilové dopravy. Tím dochází k přetížení 
nejen v centru města, které je již kapacitně vyčerpáno, ale i v dalších částech 
Prahy. Současně se zvětšují rozpory mezi dopravní situací a požadavky na ochranu 
životního prostředí. Hlavní problémové oblasti jsou v místech vedení silné 
automobilové dopravy nevhodným územím a po komunikacích, které k tomu 
nejsou a vzhledem k době, kdy byly budovány, ani být nemohou – řádně vybaveny. 
Spolu s negativními vlivy na životní prostředí se tak zvyšuje i míra rizika 
dopravních nehod. 

 

Nejvíce zatíženým úsekem pražské komunikační sítě byla v roce 2000 Jižní 
spojka v úseku Vídeňská – ul. 5. května (s více než 112 tisíci vozidel denně), dále 
Barrandovský most (104 tis. automobilů za den) a Wilsonova ul. v centru města (103 
tis. voz.). Podíl nákladní dopravy vč. autobusů dosahoval v r. 2000 průměrně 10 %. 
Tento podíl se však v jednotlivých částech města výrazně liší – zatímco v centrální 
  



 

DLOUHODOBÁ KONCEPCE OCHRANY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 

2-26 

části (kde se uplatňují zóny se zákazem vjezdu těžkých nákladních vozidel) 
obvykle nepřesahuje 5 %, na kapacitních okružních komunikacích je často vyšší 
než 20 %.  

Nejvíce zatíženými křižovatkami v Praze jsou Jižní spojka × ul. 5. května 
(172 tis. voz. denně), Jižní spojka × Vídeňská (142 tisíc) a Barrandovský most × 
Strakonická (135 tisíc vozidel za den). Z úrovňových křižovatek byly nejvíce 
zatíženými Žitná × Mezibranská, Muzeum a Argentická × Plynární, s cca 75 tisíci 
vozidel denně. Rozložení intenzit dopravy na stávající komunikační síti znázorňuje 
obrázek 2.18. 

Rozvoj dopravní infrastruktury 

Základním koncepčním dokumentem, obsahujícím podrobné informace o 
plánovaném rozvoji komunikační sítě je schválený Územní plán hl. m. Prahy (ÚPn). 
Požadavky na dlouhodobé řešení dopravní situace ve městě vyústily v rámci ÚPn 
v návrh nadřazené komunikační sítě, tvořené dvěma okruhy, na které jsou 
mimoúrovňově napojovány radiální komunikace. Návrh vychází ze zásady, že dálnice 
a silnice navazující na městskou komunikační síť budou v extravilánových 
parametrech budovány jen po silniční okruh. Jejich pokračování za silniční okruh 
směrem k centru města je navrhováno pomocí soustavy sběrných komunikací, jejichž 
dimenzování je řešeno s ohledem na zajištění plynulého dopravního provozu. 

Navrhovaný městský dopravní systém tvoří: 

 Silniční okruh (SO) – v současné době také nazývaný Pražský okruh, který je určený pro 
vedení tranzitní automobilové dopravy, pro rozvádění vnější cílové či zdrojové dopravy a 
pro realizaci jízd mezi okrajovými oblastmi města. Silniční okruh je pro město významná 
komunikace, která by měla po svém dokončení přispět ke snížení dopravního zatížení 
uvnitř města. Není investicí hl. m. Prahy, ale státu (investorem je Ředitelství silnic a dálnic 
ČR). Jeho kompletní dobudování se předpokládá ve výhledovém horizontu po roce 2010.  

 Městský okruh (MO), jehož cílem je stáhnout většinu diametrálních dopravních vztahů. 
Je navržen s cílem zajistit co nejvyšší plynulost dopravy v centrální oblasti Prahy, 
nezbytnou pro omezení nepříznivých důsledků dopravy na životní prostředí. MO současně 
představuje regulační okruh, uvnitř něhož je možné uplatňovat další regulační opatření pro 
omezení automobilové dopravy (režim parkování, neprůjezdné oblasti, zklidněné ulice 
apod.). Městský okruh je investicí hl. m. Prahy a je tedy plně hrazen z prostředků města. 
Kompletní výstavba MO by měla být dokončena do roku 2010, z hlediska současné 
dopravní situace je zvláště významné dobudování MO zejména v západním a 
severozápadním sektoru. 

Základní údaje o silničním a městském okruhu shrnuje tabulka 2.2.9. 
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 Soustava radiálních komunikací (RK) – uliční síť nadřazených sběrných komunikací 
celoměstského významu v pásmu mezi SO a MO. Jejich realizace je navrhována postupně, 
podle dopravního významu a potřeby. Systém těchto radiálních komunikací tvoří: 
 Prosecká radiální komunikace (PR), vedoucí ulicemi V Holešovičkách, Liberecká a 

Cínovecká, které umožňují dopravní obsluhu severní části města a zároveň navazují na dálnici 
D8 směrem do města. 
 Štěrboholská radiální komunikace (ŠR), která obsluhuje oblast Malešic, Štěrbohol a Dolních 

Počernic a navazuje na silnici I/12 směrem do města.. Zprovozněním ŠR došlo k dopravnímu 
odlehčení Švehlovy ulice a stávajícího tahu silnice I/12 mezi Kyjemi a Dolními Počernicemi a 
dílčímu odlehčení Chlumecké, Poděbradské a Kolbenovy ulice. 
 Pankrácká (resp. Chodovská) radiální komunikace (ulice Brněnská a 5.května) obsluhuje 

oblast Jižního města, Kačerova, Spořilova, a Pankráce a navazuje na vstup dálnice D1 směrem 
do města. Odlehčení této komunikace, která je jednou z nejzatíženějších ve městě, je v ÚPn 
navrhováno dobudováním MO, dopravně významných částí SO a rekonstrukcí navazujících 
městských komunikací, včetně regulačních opatření v centrální oblasti města. 
 Chuchelská radiální komunikace (ulice Strakonická) napojuje na město oblast Chuchle, 

Zbraslavi a Lipenců a navazuje na vstup silnice R4 a silnice II/102 (silné rekreační zatížení 
z oblasti Slap) směrem do města. 
 Radlická radiální komunikace (RR) plní funkci hlavní sběrné komunikace pro prostor Radlic, 

Jinonic a Jihozápadního Města a navazuje na dálnici D5 směrem do města. Tato sběrná 
komunikace je tvořena stávající Rozvadovskou spojkou mezi vstupem dálnice D5 do města a 
ulicí Bucharovou. Její pokračování mezi ulicí Bucharovou a MO na Smíchově je navrhováno 
prodloužením stávajícího úseku RR od ul. Bucharovy. 
 Vysočanská radiální komunikace (VR), která umožňuje dopravní obsluhu Vysočan, 

Hloubětína a Kyjí a navazuje na silnici R10 směrem do města. Její úsek mezi zaústěním silnice 
R10 do města a průmyslovým polookruhem (stávající ulice Kbelská), je navrhováno realizovat 
co nejdříve, protože umožní odlehčit silně zatížené úseky, které se bezprostředně dotýkají 
obytné zástavby Kyjí a Hloubětína (Chlumecká, Poděbradská a Kolbenova). Úsek od ul. 
Kbelské po MO je v ÚP chráněn jako územní rezerva pro eventuální výstavbu po r. 2010. 
 Břevnovská radiální komunikace (BR) obsluhuje území Řep, Bílé Hory a Břevnova a 

navazuje na vstup silnice R6 směrem do města. V územním plánu je vytvořena územní rezerva 
pro její vybudování po roce 2010. 
 Hostivařská radiální komunikace (HR) obsluhuje oblast Hostivaře a Dolních Měcholup a 

tvoří vstup silnice I/2 (dříve silnice II/333) do města. Investiční příprava žádného jejího úseku 
nebyla dosud zahájena. V současné době je zřejmé, že její funkce celoměstsky významné 
sběrné komunikace poklesla, proto je v návrhovém období do r. 2010 uvažována jako 
dvoupruhová sběrná komunikace.  

 Systém je doplněn ještě dvěma spojkami: 
 Spořilovskou spojkou, která je v provozu a tvoří přímé spojení mezi ul. Brněnskou a MO. 

Navrhované řešení předpokládá její částečné překrytí z důvodů omezení negativních dopadů na 
okolní zástavbu Spořilova. 
 Libeňskou spojku, která tvoří přímé spojení mezi ulicí V Holešovičkách a MO, v územním 

plánu se předpokládá její vedení v hloubeném tunelu. 



 

DLOUHODOBÁ KONCEPCE OCHRANY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 

2-28 

Některé části silničního a městského okruhu jsou již v současné době v provozu 
(viz tab. 2.2.9.), z radiálních komunikací je v provozu většina (kromě Vysočanské, 
Břevnovské a Hostivařské RK). Schéma navrhovaného dopravního řešení dle 
územního plánu je přehledně znázorněno na obr. 2.22. 

Tab. 2.2.9. Silniční a městský okruh 

Silniční okruh km Městský okruh km 
Celková délka (km) 82,5 Celková délka (km) 33,0 
V provozu (km) 17,5 V provozu (km) 12,1 
  Ve výstavbě (km) 5,5 
Plánovaná výstavba do r. 2010 (km) 28,0 Plánovaná výstavba do r. 2010 (km) 15,4 
Plánovaná výstavba po r. 2010 (km) 37,0 Plánovaná výstavba po r. 2010 (km)  

Silniční okruh km Městský okruh km 
úseky v provozu 

Slivenec – Třebonice 7,2 Barrandovský most – Rybníčky 10,0 
Třebonice – Řepy 3,2 Strahovský tunel 2,1 
Horní Počernice – Běchovice 4,1   
Řepy – Ruzyně 3,0   

úseky ve výstavbě 
  Barrandovský most – Strahovský tunel 5,5 

úseky SO plánované do roku 2010 
Ruzyně – Březiněves 15,8 Strahovský tunel – Myslbekova 0,5 
Vestec – Lahovice 6,2 Myslbekova – Pelc Tyrolka 6,2 
Lahovice – Slivenec 6,0 Pelc Tyrolka – Jarov 5,2 
  Jarov – Rybníčky 3,5 

úseky plánované po roce 2010 
Březiněves – Horní Počernice 13.4   
Běchovice – dálnice D1 13,1   
dálnice D1 – Vestec 10,5   

 

Očekávané intenzity dopravy na jednotlivých komunikacích v roce 2010 za 
předpokladu realizace všech záměrů obsažených v územním plánu, jsou znázorněny 
na obr. 2.19. Údaje o výhledové dopravní zátěži byly zpracovány na základě výstupů 
modelování silniční dopravy, které provádí ÚRM Praha pomocí modelu VISUM 7, a 
vychází mj. z očekávaného vývoje demografické situace, z rozvoje dopravní 
infrastruktury (dle ÚP) a z předpokládaných změn využití území (rovněž dle ÚP).  

Celkově je do roku 2010 předpokládán mírný nárůst intenzit dopravy na většině 
hlavních komunikací ve městě i celkových dopravních výkonů. Významný je však 
především přesun intenzit na nově vybudované komunikace silničního a městského 
okruhu a s tím spojený pokles intenzit na v současné době nejzatíženějších 
komunikacích, zejména v centru města. Na severojižní magistrále v prostoru za 
Národním muzeem se v roce 2010 předpokládá provoz s intenzitou cca 60 000 
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automobilů v obou směrech; zatímco v roce 2000 zde intenzity v obou směrech (před i 
za Muzeem) přesahují 100 tisíc aut denně.  

Městský okruh bude zatížen 50 000 až 100 000 automobily denně. Novou 
trasou bude silniční okruh na jihozápadě a severozápadě Prahy, na kterém se 
předpokládají intenzity v objemech 20 – 30 tis. a 40 – 50 tis. automobilů denně. 
Nejzatíženějšími úseky zůstanou i nadále Barrandovský most (přes 120 000 vozidel 
denně), Jižní spojka v úseku Vídeňská – ul. 5. května a Chodovská – V korytech (přes 
100 000 vozidel).  

2.2.2.2. Městská hromadná doprava 

Současný stav 

Udržení nejvyššího možného podílu přepravních cest hromadnou dopravou je 
v přednostním zájmu města jak z hlediska dopravní politiky, tak i z pohledu ochrany 
životního prostředí a obyvatel Prahy. Na udržení a rozvoj systému MHD proto město 
vynakládá velkou část finančních prostředků – v roce 2000 činily výdaje na MHD 
téměř 9 mld. Kč (více než 25 % celkových výdajů z rozpočtu města), z toho 6,3 mld. 
připadlo na dotace na provoz MHD a 2,6 mld. na rozvojové investice. 

Pro zajištění dostatečné atraktivity hromadné dopravy je nezbytná provázanost 
sítě MHD v Praze a příměstské hromadné dopravy (navazující autobusové a železniční 
linky). Zajištění těchto vazeb je úkolem Pražské integrované dopravy (PID).  

Provoz systému PID byl zahájen v roce 1992 (kdy byl zaveden integrovaný 
tarif na prvních dvou linkách) a pokračoval postupným zapojováním železničních tratí 
a zvětšováním rozsahu příměstské autobusové dopravy. Systém PID se postupně 
rozvíjí na území hl. m. Prahy, okresů Praha-východ a Praha-západ i přilehlém území 
dalších okresů Středočeského kraje s rozhodujícími dopravními vztahy k hl. m. Praze. 
V současné době obsluhují příměstské autobusy PID více než 200 obcí v okolí Prahy.  

Provozovateli PID jsou Dopravní podnik hl. m. Prahy (provozuje metro, 
tramvaje, většinu autobusových linek a lanovku na Petřín), České dráhy, s.o. 
(železniční doprava) a dvanáct menších dopravců, kteří provozují autobusové linky. 

Tab. 2.2.10. Vývoj systému Pražské integrované dopravy v letech 1995 – 2001 
Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Počet obcí obsluhovaných příměstskými autobusy PID 15 55 69 83 104 159 218 
Počet železničních stanic a zastávek zapojených do PID 60 181 181 181 181 190 200 
Počet příměstských autobusových linek PID 11 31 38 48 54 89 114 
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Městská hromadná doprava přepravuje ročně více než 1 miliardu osob. Pateří 
sítě MHD je metro, tvořené třemi trasami s celkovou délkou 49,8 km a 50 stanicemi. 
Podíl metra na počtu přepravených osob činil v roce 2000 41 % z celkového počtu 
cestujících MHD. 

Tramvajová doprava se na počtu přepravených osob podílí 30,5 %. Celková 
délka tramvajové sítě je 136,4 km, průměrná vzdálenost tramvajových zastávek činí 
cca 500 m.  

Doplňkovou sítí k metru a tramvajím tvoří autobusová doprava. Zajišťuje 
zejména plošnou obsluhu území (zejména ve vnějším pásmu města) a dále některá 
významná tangenciální spojení. Délka autobusové sítě je 812,6 km, podíl autobusů na 
celkovém počtu přepravených osob je 28,5 %. 

Tab. 2.2.11. Vývoj městské hromadné dopravy v letech 1992 – 2000 
Délka sítě MHD (km) počet přepravených osob (tis. os./rok) Rok 

Metro Tramvaje Autobusy Celkem Metrem Tramvají Autobusy Celkem 
1992 38,5 130,5 630,0 799,0 629 162 408 540 482 471 1 520 173 
1993 38,5 130,5 640,0 809,0 554 868 389 879 440 547 1 385 294 
1994 43,6 130,5 653,0 827,1 531 401 405 310 427 074 1 363 785 
1995 43,6 132,6 671,4 851,2 413 442 333 440 326 851 1 073 733 
1996 43,6 136,2 724,6 904,4 406 127 341 332 330 659 1 078 118 
1997 43,6 136,4 745,6 925,6 407 010 339 460 322 358 1 068 828 
1998 50,0 136,4 759,7 946,3 407 150 331 943 315 700 1 054 793 
1999 50,0 136,4 797,5 983,7 428 075 316 585 308 321 1 052 981 
2000 50,0 136,4 812,6 998,8 428 187 315 220 294 763 1 038 170 

rozdíl 00 -- 92 11,5 5,9 182,6 200 -200 975 -93 320 -187 708 -482 003 

 

Z uváděného tabulkového přehledu lze odvodit, že největší pokles 
přepravovaných osob prostředky MHD byl mezi lety 1992 a 1995 (o – 29,4 %). Po 
zavedení PID se tento nepříznivý trend podařilo omezit na pouhých – 1,4 % v období 
1995 a 1999 (mezi lety 1995 a 1996 byl dokonce zaznamenán přírůstek o + 0,3 %). 
Z poklesu přepravy mezi roky 1999 a 2000 však vyplývá, že se situaci ve využívání 
prostředků MHD nepodařilo zcela stabilizovat a nastal její další pokles o – 1,3 %. 
Podíl hromadné dopravy na celkovém počtu přepravených osob dosahoval v roce 
2000 57 %, oproti 78 % na začátku devadesátých let. 

Z výše uvedeného porovnání vyplývá, že se přes veškeré úsilí (rozšiřování PID, 
dodržování jízdních řádů, informovanosti cestujících atd.) nedaří zabránit poklesu 
počtu cestujících hromadnou dopravou, ale naopak stále narůstá počet osob 
používajících k dopravě po městě osobní automobil. Mezi nezanedbatelné důvody 
tohoto poklesu cestujících patří mimo jiné: 
 pomalá realizace nových úseků kolejových tras MHD (zejména metra) 
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 špatné přestupní vazby mezi jednotlivými druhy MHD 
 cena jízdného MHD 
 poměrně nízká cestovní rychlost řady linek 
 nízký komfort přepravy a přestupních vazeb 

K zastavení tohoto nežádoucího trendu a zvýšení atraktivity městské hromadné 
dopravy pro obyvatele a návštěvníky města je naprosto nezbytné trvale udržovat její 
kvalitu a ekonomickou přitažlivost. Tento úkol předpokládá zejména cílevědomou 
tarifní politiku města, zvyšování cestovní rychlosti, integraci sítí MHD v rámci PID, 
rozšiřování tras městské hromadné dopravy (zejména metra), podstatné zvyšování 
komfortu cestování atd. 

Výhledová situace  

Z uvedených požadavků na zvýšení atraktivity MHD a zlepšení obslužnosti 
území hromadnou dopravou vychází i návrh sítě hromadné dopravy, který byl 
zpracován v rámci Územního plánu hl. m. Prahy a dále řešen ve „Studii obsluhy hl. m. 
Prahy a jeho okolí hromadnou dopravou osob“1 

Provozně optimalizovaná soustava metra má program výstavby přibližně do 
roku 2015 (resp. až 2020) a bude ji tvořit 88 km tratí a 76 stanic. Tato cílová síť metra 
je postavena na čtyřech samostatných trasách (A, B, C a nově navrhované trase D), 
s možností dalšího rozvoje v budoucnosti.  

Trasa A je na severozápadě ukončena dnešní stanicí Dejvice. V současné době 
proběhlo na úrovni studie prověření možnosti jejího prodloužení ve směru Petřiny, Řepy, 
Zličín. Na jihovýchodě se předpokládá větvení trasy ve stávající stanici Strašnická 
s pokračováním novou jižní větví přes západní část Zahradního Města k nádraží Hostivař. 
U severní větve trasy se počítá s prodloužením ze stávající stanice Skalka do Štěrbohol do 
stanice Průmyslová. V návaznosti na výstavbu nového rozvojového celku v oblasti Štěrbohol 
je uvažováno s dalším prodloužením severní větve trasy A ze stanice Průmyslová až do centra 
tohoto nového rozvojového celku. 

Výstavba trasy B je ukončena do celkového rozsahu Zličín – Černý Most. 
Trasa C je na jihu ukončena dnešní stanicí Háje. Na severu města se předpokládá její 

prodloužení ze stávající stanice Nádraží Holešovice do Ďáblic do stanice Ládví. V návaznosti 
na předpokládaný rozvoj letňanského prostoru je plánováno další prodloužení trasy C v úseku 
Ládví – Letňany. 

Trasa D je v prvé fázi uvažována v rozsahu Nové Dvory – Náměstí míru. Na jihu je 
plánováno prodloužení trasy D z Nových Dvorů do Písnice a na severu přes Žižkov do 
Vysočan. 

                                              
1 Studie obsluhy hl. m. Prahy a jeho okolí hromadnou dopravou osob, Metroprojekt, 2000 
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Ze současných znalostí stavu stavební přípravy, odhadu investičních možností města a 
s ohledem na zadané priority (urbanistické, přepravní, ekologické atd.) je možné do r. 2010 
předpokládat následující rozsah sítě metra: 
 trasa A: Dejvická – Depo Hostivař 
 trasa B: Zličín – Černý most 
 trasa C: Háje – Letňany 
 trasa D: Nové Dvory – Nám. Míru 

Dle předpokladů ÚP bude v roce 2010 metro zajišťovat cca 50 % dopravního 
výkonu MHD. Celkový rozsah sítě metra v horizontu r. 2010 je 66 km, s 63 stanicemi. 
Pro nejbližší roky bude v rozvoji metra významná nejen výstavba nových tras metra, 
ale také dostavba dnes již provozovaných stanic o druhé vestibuly (např. Hradčanská, 
Staroměstská, Vltavská, Želivského, Národní, I. P. Pavlova). 

Další rozvoj (k r. 2015) předpokládá doplnění sítě do cílového stavu (88 km 
tratí a 76 stanic): 
 úsek trasy II.D v rozsahu Písnice – Nové Dvory 
 úsek trasy III.D + IV.D v rozsahu nám.Míru – Vysočanská 
 úsek severní větve trasy A v rozsahu Skalka – Štěrboholy 
 úsek jižní větve trasy A v rozsahu Strašnická – Nádraží Hostivař 

Plánovaný rozvoj tramvajové dopravy předpokládá do r. 2010 výstavbu 
následujících úseků tramvajových tratí: 
 Hlubočepy – Barrandov – Holyně 
 Internacionál – Podbaba 
 Divoká Šárka – Dědina – staré letiště Ruzyně 
 Zlíchov – Dvorce 
 Počernická – Malešice – Teplárenská 
 Laurova – Radlická 
 sídliště Modřany – sídliště Libuš – Nové Dvory (metro D) 

V dalším období se v návaznosti na síť 2010 uvažuje s vybudováním 
tramvajové tratě Kobylisy – Bohnice. 

Navrhované změny uspořádání sítě autobusové dopravy jsou přímo závislé na 
vývoji kolejové dopravy ve městě a jeho okolí se snahou o postupné vymisťování 
autobusů do okrajových částí města spolu s rozvojem metra, či vhodného využívání 
návaznosti autobusů na tratě železniční dopravy. Navržené řešení proto stanovuje 
pouze zásady uplatnění autobusové dopravy v systému MHD. V období k roku 2010 
by již mělo dojít k redukci jejího rozsahu a měla by zajišťovat zejména plošnou 
obsluhu území, funkci návazné dopravy k metru, železnici a k tramvajové dopravě a 
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tangenciální spoje s nižším zatížením. Odhaduje se, že autobusová doprava převezme 
v tomto období přibližně 20 % z předpokládaného přepravního výkonu MHD. 

V oblasti železniční dopravy se jedná především o výstavbu nových traťových 
spojek a tratí, zřizování nových zastávek, nástupiští, zvýšení počtu kolejí stávajících 
tratí, a modernizaci technologického vybavení. Celkem je v Praze a okolí plánováno 
zřízení 50 nových zastávek do r. 2010 a dalších 12 do roku 2015. 
Pozn. Podle aktuálních informací plánují České dráhy v příštích letech vybudovat na území Prahy a 
Středočeského kraje síť rychlodrah, která bude součástí integrovaného dopravního systému města pod názvem 
Metropolitní dopravní linie ČD. V rámci systému, který má zkrátit interval vlaků ze současných minimálně 30 
minut až na 15 minut, dráhy počítají s vybudováním nového spojení mezi hlavním nádražím a Libní, přestavbou 
tratí Holešovice Bubeneč a Libeň Úvaly a modernizací III. a IV. koridoru ve směru do Berouna a Benešova. 
Proměnou projde také trať z Prahy do Kladna s nově vybudovanou odbočkou na ruzyňské letiště.  

2.2.2.3. Doprava v klidu 

Nedílnou součástí řešení dopravy ve městě je i řešení parkování a odstavování 
vozidel. V současné době je parkování a odstavování vozidel v rozhodující míře 
uskutečňováno na nekrytých stáních, a to zejména na ulicích, výjimečně na 
mimouličních parkovištích. V řadě oblastí Prahy (zejména v územích 
s vysokopodlažní zástavbou a v některých sídlištích) se projevuje naprostý nedostatek 
nejenom garážovacích, ale i nekrytých odstavných stání. Důsledkem tohoto stavu je 
živelné parkování v rozporu s dopravními předpisy na místech se zákazem stání, na 
veřejné zeleni a na plochách určených pro pěší. Ke stejným důsledkům vede i 
nevhodné umístění parkovacích ploch ve velkých vzdálenostech od zástavby, které 
nejsou z důvodů dlouhých docházkových vzdáleností a nedostatku bezpečnostního 
zajištění využívány. 

Jedním ze základních nedostatků pro současné řešení dopravy v klidu zůstává 
skutečnost, že do dnešního dne nebyl zpracován komplexní návrh zajišťující 
součinnost všech prvků spolupůsobících při řešení dopravy v klidu pro celé území 
města a obsahující i další vazby, které s tímto řešením bezprostředně souvisí 
(legislativa, ekonomie, informatika, atd.). Jako rámcový dokument celoměstského 
významu slouží pouze Územní plán hl. m. Prahy, který však vzhledem ke svému 
měřítku neřeší problematiku parkování podrobně a souměřitelně po celém území 
města. Při podrobnějším hodnocení je proto nutné vycházet z dílčích dokumentů, které 
se zabývají pouze určitým segmentem parkování v Praze (zejména US PPR, 
regenerace sídlišť, lokalizační studie a dokumenty městských částí – viz níže). 

K řešení dopravy v klidu na území hl. m. Prahy nelze přistupovat plošně, ale je 
třeba jej diferencovat na řešení v centrální oblasti města a v ostatních územích hl. m. 
Prahy. Zvláštní postavení má systém záchytných parkovišť P+R. 
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Centrální oblast města 

Řešení dopravy v klidu v centrální části Prahy (ale i v centrech jednotlivých 
městských částí) bylo a zůstává i nadále tíživým problémem. K dosažení uspokojivých 
výsledků je k němu nutné přistupovat striktně, a to i za cenu nepopulárních opatření. 
Jejich dodržování musí být pravidelně kontrolováno a z nedodržování těchto opatření 
musí být vyvozovány citelné postihy pro řidiče. 

Nejaktuálnějším materiálem, který navrhuje komplexní řešení problému 
dopravy v klidu v centrální oblasti Prahy je „Pražská památková rezervace, 
aktualizace urbanistické studie“ (US PPR). 

Strategickým cílem návrhu US PPR bylo snížení počtu stání na veřejných 
komunikacích a prostranstvích, a to zejména z důvodu uvolnění ulic ve prospěch 
pěšího provozu, MHD a cyklistického provozu. Na základě výpočtů byl možný úbytek 
parkovací kapacity na veřejných komunikacích a prostranstvích stanoven na cca 20 % 
oproti současnému stavu.  

V následujícím textu jsou ve stručnosti uvedeny závěry a doporučení k řešení 
dopravy v klidu, které vyplynuly ze zpracované US PPR. 

Ze zpracovaných podkladů vyplývá, že i když bude na území města a PPR 
přijatelně využívána MHD a podaří se úspěšně převést průjezdnou dopravu na 
nadřazenou komunikační síť, zůstává na území PPR značný objem cílové a zdrojové 
dopravy. O jejím rozsahu si lze učinit představu podle potřebné kapacity parkovacích 
stání, které jsou stanoveny dle Vyhlášky hl. města Prahy č. 26/1999 Sb: bilanční 
pravidla vyhlášky aplikovaná na výhledovou kapacitu vyvolávají nárok na cca 50 000 
odstavných a parkovacích stání, a to i s uplatněním všech přípustných redukcí.  

V současné době je však na území PPR k dispozici cca 27 000 stání, převážná 
část těchto stání je přitom na veřejných komunikacích (viz tab. 2.2.12.). 
Z provedených rozborů vyplynulo, že i při realizaci všech potencionálních kapacit 
garáží (do nichž jsou přitom zahrnuty i garáže z mnoha hledisek sporné), při 
optimálním využití dvorních prostorů a při zachování stávající kapacity parkovacích 
možností na veřejných komunikacích a náměstích je vyloučeno uspokojit všechny 
nároky na odstavování vozidel vypočtené dle platných ukazatelů. 

Dále byla v rámci US PPR zkoumána otázka tzv. „únosné míry dopravy“ tak, 
aby bylo možné udržet negativní dopady automobilové dopravy na životní prostředí 
v únosné výši a současně zajistit přijatelnou dopravní obsluhu území. Při stanovení 
této „únosné míry dopravy“ (a tím i výhledového počtu parkovacích stání) se 
vycházelo z předpokladů regulace parkování v centru města a po zvážení všech 
dalších aspektů bylo stanoveno cca 30 000 stání (viz tab. 2.2.12).  
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Stanovení výhledových potřeb odstavných stání je založeno na výpočtu, jehož 
základ tvoří demografické údaje k roku 2010 a předpoklady regulace parkování na 
území PPR při současném zajištění dostatečné nabídky záchytných parkovišť P + R, 
mimo centrum města. Výhledová nabídka počtu stání předpokládá pokrytí potřeb na 
parkování vozidel pro trvale bydlící a návštěvníky nocující na území PPR (cca 18 000 
stání). Pro nebytové funkce na území PPR tedy zbývá cca 12 000 stání.  

Tab. 2.2.12 Stávající nabídka stání k roku 1999 
kapacita stání 

Oblast veřejné 
komunikace 

hlídaná 
parkoviště 

hromadné 
garáže 

malé garáže 
a dvory celkem 

Hradčany 1 018 139 0 480 1 637 
Malá Strana 1 589 208 0 783 2 580 
Staré Město 4 165 98 1 420 785 6 468 
Nové Město I. 2 108 30 490 575 3 203 
Nové Město II 2 963 378 2 450 1 630 7 421 
Nové Město III 3 328 457 650 1 120 5 555 
Vyšehrad 340 0 0 135 475 
PPR celkem 15 511 1 310 5 010 5 508 27 339 
Smíchov 712 110 0 84 906 
Letná 150 31 0 155 336 
Těšnov 0 80 0 0 80 
Vinohrady 870 129 390 362 1 751 
mimo PPR celkem 1 732 350 390 601 3 073 
Celkem 17 243 1 660 5 400 6 109 30 412 
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Tab. 2.2.13. Výhledová nabídka stání k roku 2010 
kapacita stání 

Oblast veřejné 
komunikace 

hlídaná 
parkoviště 

hromadné 
garáže 

malé garáže 
a dvory celkem 

Hradčany 831 50 680 550 2 111 
Malá Strana 1 318 80 300 1 119 2 817 
Staré Město 3 656 34 1 760 945 6 395 
Nové Město I. 1 747 0 1 330 835 3 912 
Nové Město II 1 831 328 4 210 1 975 8 344 
Nové Město III 2 731 363 2 040 1 470 6 604 
Vyšehrad 295 20 0 190 505 
PPR celkem 12 409 875 10 320 7 084 30 688 
Smíchov 572 60 800 117 1 549 
Letná 140 0 1 200 155 1 495 
Těšnov 0 80 400 0 480 
Vinohrady 875 129 1 190 815 3 009 
mimo PPR celkem 1 587 269 3 590 1 087 6 533 
Celkem 13 996 1 144 13 910 8 171 37 221 

 

Z tabulek 2.2.12 – 2.2.13. a grafů 2.25 a 2.26 je patrné, že předpokládaný nárůst 
nabídky parkovacích stání do roku 2010 má být dle předpokladů pokryta zejména 
výstavbou hromadných garáží, zatímco stání na veřejných komunikací bude 
redukováno. Porovnání jednotlivých oblastí ukazuje, že výraznější procentuelní nárůst 
počtu parkovacích míst se předpokládá v lokalitách přiléhajících k území PPR (Letná, 
Smíchov, Těšnov, Vinohrady), kde je plánováno zvýšení nabídky stání o 70 – 500 %. 
Na území samotné PPR nepřesahuje plánované zvýšení 30 % (v případě Starého města 
se předpokládá mírný pokles počtu stání).  

Jak již bylo uvedeno, vychází studie z předpokladu regulace parkování v centru 
města. Regulace parkování se děje prostorovým omezením, časovým omezením a 
zpoplatněním. Současně je však zapotřebí vybavit území dostatečnými kapacitami 
hromadných garáží, které zajistí celkovou únosnou kapacitu parkování, osvobodí ulice 
od záplavy parkujících vozidel a v nočních hodinách umožní zásobování centrální 
oblasti města a garážování místním obyvatelům. 

Při lokalizaci jednotlivých hromadných garáží v rámci US PPR byl brán zřetel 
na jejich akceptovatelnost s ohledem na životní prostředí a archeologické podmínky. 
Ze seznamu potencionálních kapacit byly vyloučeny ty garáže, které neuspěly při 
projednávání s orgány stání správy a městskými částmi (např. Újezd, Hládkov, 
Zítkovy sady, Mariánské náměstí atd.).  
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Ostatní území města 

Jak již bylo uvedeno, nebyla doprava v klidu na ostatním území města zatím 
podrobněji řešena komplexní celoměstsky zpracovávanou dokumentací. K dispozici 
jsou především analýzy dopravy v klidu, které byly zpracovány pro jednotlivé městské 
části. Jedním z důvodů tohoto stavu je skutečnost, že situace v parkování a 
odstavování vozidel v tomto území nebyla ve většině případů natolik kritická a 
k řešení dopravy v klidu bylo tedy možné přistupovat bez zásadních regulačních 
opatření a řídit se zde zásadami Vyhlášky hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb. 

Nedostatek souhrnného podkladového materiálu by měla částečně řešit 
„Lokalizační studie na výstavbu veřejných hromadných garáží“. Pro prvou fázi této 
studie bylo vybráno 32 lokalit, vhodných k výstavbě veřejných hromadných garáží. 
Dokončení této studie a její projednání se předpokládá v průběhu roku 2002. Tato 
studie by měla přinést posouzení vybraných lokalit zejména s ohledem na analýzu 
životního prostředí přilehlého území, vymezení spádového území garáže, 
majetkoprávní vztahy uvažované lokality a jejich vliv na vnější dopravní vztahy. 
Zmapována je i situace dopravy v klidu na území 57 pražských sídlišť řešených 
v rámci akce „Regenerace pražských panelových sídlišť“. 

Záchytná parkoviště P+R 

Velkou pozornost věnuje v současné době město realizaci záchytných 
parkovišť systému P+R. Je to z toho důvodu, že kombinovaný způsob přepravy 
osobním automobilem a prostředky hromadné dopravy – realizovaný prostřednictvím 
záchytných parkovišť P+R (park and ride) – snižuje zejména počet radiálních cest 
osobních automobilů a nároky na parkování vozidel především v centru města a je 
tedy přínosem pro kvalitu života obyvatel města. 

Aby záchytná parkoviště optimálně plnila funkci ochrany města před 
zbytečnými cestami do centra a s tím spojenými negativními důsledky, musí být pro 
potencionální uživatele dostatečně atraktivní a konkurence schopnou alternativou na 
trase mezi bydlištěm a zejména pravidelným cílem každodenních cest. Toho lze kromě 
snadné dostupnosti metra či jiného rychlého a kapacitního kolejového prostředku 
hromadné dopravy z parkoviště P+R dosáhnout především bezplatným provozem 
záchytných parkovišť či provozem s výhodným tarifem zahrnujícím i následnou 
přepravu prostředky hromadné dopravy. Součástí funkčního systému P+R je rovněž 
účinný naváděcí systém pro řidiče. 

 Záchytná parkoviště s velkými plošnými nároky by měla být umístěna 
v docházkové vzdálenosti maximálně 5 minut od stanic zejména kolejových 
prostředků hromadné dopravy. Většina takto situovaných pozemků (hlavně u stanic 
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metra), je však velice atraktivní i pro jiné (často velmi lukrativní) funkce. Tento 
problém je možné do značené míry řešit začleněním parkovišť P+R do jiných objektů 
formou hromadných garáží. 

Tab. 2.2.14. Přehled záchytných parkoviště v provozu a v přípravě (rok 2002)  
v provozu v přípravě 

metro / železnice u stanice kapacita stání metro / železnice u stanice kapacita stání 
A Skalka 175 A Depo Hostivař 171 
B Zličín I 94 C Roztyly 210 
B Zličín II 70 C Ládví 85 
B Nové Butovice 60 C Střížkov 200 
B Radlická 40 C Letňany 600 
B Palmovka 122 ČD Praha-Zdice žst. Smíchov 300 
B Rajská zahrada 80    
B Černý most 300    
C Nádr. Holešovice 77    
C Opatov 212    

ČD 171 Praha-Zdice žst.Radotín 62    
ČD Praha-Kolín Běchovice 296    

Celkem  1588   1566 

 

Na konci r. 2001 bylo v systému P+R k dispozici celkem 1 588 stání ve 
dvanácti lokalitách, dalších 6 lokalit (1 566 stání) je v přípravě k realizaci. Poptávka 
uživatelů se v jednotlivých lokalitách značně liší, a to především podle přístupových 
směrů do centra města. V některých lokalitách se již ukázala kapacita současných 
parkovišť jako nedostačující (zejména v západní části města), některá parkoviště mají 
naopak rezervu kapacity. Nejmenší využití bylo zaznamenáno na parkovišti 
Radotín.V místech, kde mají parkoviště větší rezervu, je možné je rovněž využít 
k parkování obyvatel z okolí. V roce 2000 bylo dočasně zavedeno trvalé stání 
rezidentů s měsíčním předplatným na parkovištích Skalka a Opatov, v případě 
Radotína je možné takto využívat celou kapacitu (vzhledem k malému využití v rámci 
systému P+R).  

V časovém horizontu roku 2010 se předpokládá vybudování celkem 45 
parkovišť, s celkovou předpokládanou kapacitou cca 12 000 – 14 000 stání. Po roce 
2010 je navrženo některá parkoviště zkapacitnit a doplnit o dalších cca 7 lokalit. Tím 
vznikne v konečném stavu řešení celoměstská síť záchytných parkovišť typu P+R o 
celkové kapacitě cca 20 000 – 22 000 stání. 



 

DLOUHODOBÁ KONCEPCE OCHRANY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 

2-39 

2.2.2.4. Emise z dopravy 

Vstupní data 

V rámci výpočtů emisí z automobilové dopravy na území Prahy byly 
hodnoceny následující skupiny zdrojů:  
 liniové zdroje – reprezentují síť městských komunikací. Každý zdroj odpovídá jednomu 

přímému silničnímu úseku, který je homogenní z hlediska všech výpočetních parametrů 
(intenzita dopravy, sklon, rychlost a plynulost dopravního proudu atd.) 
 portály a výdechy tunelů – v případech, kdy jsou liniové úseky vedeny v tunelech, jsou 

emise z tohoto úseku modelovány pomocí portálů tunelů (plošný zdroj) a výduchů 
větracích šachet (bodový zdroj) 
 křižovatky – emise vznikající jednak při stání a popojíždění vozidel před křižovatkou a 

zejména při akceleraci automobilů, která křižovatku opouštějí. V těchto fázích je produkce 
emisí podstatně vyšší, než když vozidlo daný úsek plynule projíždí, a proto jsou 
křižovatky uvažovány v modelových výpočtech jako samostatné zdroje znečištění 
 speciální zdroje – stacionární plošné zdroje, u kterých dochází k produkcí emisí 

v souvislosti s dopravou. Jedná se zejména o čerpací stanice pohonných hmot1, autobusová 
nádraží a terminály MHD 

Základním podkladem pro výpočty současné emisní bilance jsou výsledky 
sčítání dopravy, které v provádí UDI Praha. Pro výpočty byly využity údaje o počtech 
vozidel na jednotlivých úsecích tzv. vybrané sítě komunikací, v rozdělení osobní 
automobily, lehké nákladní automobily, těžké nákladní automobily a autobusy. Tyto 
údaje byly následně přepočteny na 24-hodinové intenzity (výsledky sčítání jsou 
udávány za období 600 – 2200 hod) a přiřazeny jednotlivým liniovým zdrojům a 
ramenům křižovatek. Výpočet současné produkce emisí z liniových zdrojů byl 
proveden pro síť 3980 homogenních úseků.  

Pro modelování výhledového stavu (rok 2010) byla síť liniových zdrojů 
doplněna o stavby, které jsou ve schváleném územním plánu hl. m. Prahy plánovány 
do r. 2010. Síť liniových zdrojů pro rok 2010 tak obsahuje 4238 úseků. Vstupní 
dopravní data (intenzity dopravy, rychlost a plynulost) byly zpracovány na základě 
výsledků modelování dopravní zátěže, které provedl ÚRM Praha pomocí modelu 
VISUM 7. Dále byly použity údaje o počtech osob přepravených MHD v roce 2010 
(výstup modelového výpočtu ÚRM Praha, jehož podkladem byla výše uvedená studie 
Metroprojektu) a informace DP Praha, na jejichž základě byly odvozeny výhledové 
počty autobusů MHD.  

                                              
1 V případě čerpacích stanic jsou uvažovány jednak emise těkavých organických látek (VOC) vznikající při 

přečerpávání pohonných hmot, jednak emise produkované automobily v prostoru stanice. Aby byl dodržen 
soulad s evidencí REZZO, jsou vykazované odpary VOC řešeny v rámci stacionárních zdrojů, pojezdy aut 
jsou zařazeny mezi „dopravní“ zdroje. 
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Komunikace vedené v současné době v tunelech (Strahovský a Letenský tunel) 
jsou v souboru vstupních dat zastoupeny celkem 6 zdroji znečištění (2 portály + 1 
výduch u každého tunelu). Podstatně větší význam mají tunely ve výhledové situaci r. 
2010, kde je tímto způsobem vedena značná část kapacitních komunikací městského a 
silničního okruhu (vesměs tam, kde je potřeba ochránit zástavbu v blízkosti nových 
dopravních staveb). Celkově bylo pro horizont roku 2010 uvažováno 12 výduchů a 26 
portálů. 

Do výpočtů emisní bilance křižovatek bylo zahrnuto celkem 483 úrovňových a 
mimoúrovňových křižovatek na území Prahy. Výpočet emisí z úrovňových 
křižovatek vychází (vedle intenzity a skladby dopravy na jednotlivých ramenech) 
z údajů o průměrné délce kolony stojících vozidel na ramenech křižovatky. Tyto 
parametry byly stanoveny na základě informací o charakteru křižovatky (neřízené / 
světelně řízené, počet pruhů atd.), kapacitě a zatížení ramen, skladbě dopravy atd. Pro 
stanovení potřebných vstupních parametrů byly využity podklady ÚDI Praha, ÚRM 
Praha a TSK Praha. Emise z mimoúrovňových křižovatek jsou vypočteny na základě 
pohybů aut na rampách. Jednotlivé křižovatky vstupují do imisních modelových 
výpočtů jako samostatné plošné zdroje. 

Mezi speciální zdroje jsou zařazeny čerpací stanice pohonných hmot, 
autobusová nádraží a velké terminály MHD. Údaje pro vyhodnocení pohybů autobusů 
byly získány z informací DP Praha. Vstupní sestava terminálů MHD obsahuje 
v současnosti provozovaná stání autobusů. Do roku 2010 dojde k přesunu některých 
autobusových stání na nové lokality (terminál Nádraží Holešovice ke stanici metra 
u Kobyliského nám.) nebo k jejich zrušení (AN Florenc). Tyto změny byly ve 
výpočtech zohledněny. Při výpočtu emisí z terminálů MHD a autobusových nádraží je 
vedle počtu odbavovaných spojů uvažována i průměrná délka pojezdu vozidel při 
příjezdu, odbavování cestujících a odjezdu. 

Samostatně byly stanoveny tzv. víceemise, vznikající v důsledku studených 
startů automobilů. Jedná se o velmi náročný výpočet, který byl v na území hlavního 
města proveden v rámci tohoto projektu poprvé (dříve byl vliv studených startů 
uvažován jen u malých dopravních parkovišť a garáží). 

K nárůstu emisí v důsledku studených startů automobilů dochází v situaci, kdy 
vozidlo jede po startu s vychladlým motorem (tj. prvních cca 5 km až do zahřátí 
motoru a katalyzátoru). Zohlednění příspěvku ze studených startů je proto významné 
při hodnocení emisní a imisní zátěže z automobilové dopravy ve městech, kde jsou 
automobily často využívány k poměrně krátkým jízdám. Význam víceemisí ze 
studených startů vozidel v rámci celkových koncentrací znečišťujících látek se bude 
v různých částech města lišit, a to především podle rozložení komunikační sítě a 
charakteru území. Např. na kapacitních komunikacích s větší vzdáleností křižovatek je 
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možné očekávat relativně nízkou úroveň podílu víceemisí, zatímco v husté obytné 
zástavbě jejich podíl pravděpodobně významně poroste. 

Pro účely výpočtu emisí ze studených startů bylo nutno stanovit dráhu, kterou 
vozidlo ujede, než se dostane na posuzovaný úsek. K tomuto účelu byly opět využity 
údaje modelu VISUM. Model počítá dopravní toky na pražských komunikacích, 
přičemž rozděluje město do několika stovek oblastí (zhruba odpovídajících 
urbanistickým obvodům), mezi nimiž doprava proudí. Pro celou Prahu bylo 
vytipováno 307 úseků a pro každý úsek byly v obou směrech určeny počty automobilů 
jedoucích z jednotlivých oblastí Prahy. S pomocí nástrojů geografického informačního 
systému byla poté určena pro každý vybraný úsek délka trasy po silniční síti do každé 
z oblastí. Současně byly pro každou z 860 oblastí vyhodnoceny údaje o době stání 
vozidel (procentuelní zastoupení podle doby stání na základě funkčního využití), tato 
data byla rovněž připojena na jednotlivé úseky. Výsledná matice byla databázově 
zpracována; výsledkem je rozdělení aut na každém úseku z hlediska ujeté dráhy a 
doby stání před startem. 

Metodika výpočtu emisí 

Pro výpočty emisí z automobilové dopravy byla použita nová metodika, kterou 
vyvinula Vysoká škola chemicko-technologická a Ateliér ekologických modelů 
v rámci projektu MŽP ČR v období 2000 – 2002. Metodika umožňuje hodnotit celkem 
57 anorganických a organických látek či jejich skupin. Emisní model, zpracovaný na 
základě této metodiky, umožňuje zohlednit při výpočtech emisí působení jednotlivých 
faktorů (typ vozidla, skladba dopravního proudu, rychlost, sklon apod.) pomocí 
soustavy vzájemně provázaných rovnic. Metodika je v současnosti připravována 
k publikaci ve věstníku MŽP ČR jako závazný výpočetní postup pro hodnocení emisí 
z dopravy. Jak již bylo uvedeno, byla při výpočtech zohledněna i zvýšená produkce 
emisí způsobená starty a jízdami automobilů se studenými motory. 

Výpočty emisní bilance z automobilové dopravy byly provedeny pro dva 
časové horizonty: současný stav na základě dopravních dat k roku 2000 a výhledovou 
situaci v roce 2010. Pro oba časové horizonty byla zohledněna příslušná skladba 
vozového parku. Údaje o stávající skladbě vozového parku vychází z dopravních 
průzkumů Ředitelství silnic a dálnic Praha. Odhad dynamické struktury vozového 
parku na pražských komunikacích v roce 2010 byl proveden na základě vyhodnocení 
stávající skladby, dosavadního průběhu obměny vozidel a obdobných prognóz 
prováděných v zahraničí. Zastoupení jednotlivých emisních kategorií vozidel uvádí 
graf 2.30a. Z porovnání je patrné, že výrazný pokles lze očekávat nejen u aut 
bez katalyzátorů, ale i u kategorií EURO 1 s 2. Naopak podíl vozidel splňujících 
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limity EURO 3 – 5 mnohonásobně naroste. Použitá data představují v rámci získaných 
podkladů spíše o konzervativní pohled, tj. skutečný vývoj může být ještě příznivější. 

Výsledky výpočtu emisí 

Na základě uvedených vstupních dat byly provedeny výpočty produkce emisí 
z dopravy pro 57 znečišťujících látek, zahrnujících jednak tzv. „klasické“ látky, 
jednak zástupce těkavých organických látek (jsou sledovány prakticky všechny 
sloučeniny, které se vyskytují ve výfukových plynech ve významnějším množství) a 
polyaromatické uhlovodíky.  

Výpočet emisí byl proveden samostatně pro jednotlivé zdroje a jeho výsledky 
jsou zpracovány do formy vstupních souborů pro modelové hodnocení imisní zátěže 
pro současný stav a výhledovou situaci. Výsledné emisní bilance jsou pro jednotlivé 
skupiny zdrojů – pražské komunikace (liniové zdroje), tunely, křižovatky a speciální 
zdroje – shrnuty v následujícím přehledu.  

Tab. 2.2.15. Emise z liniových zdrojů 
 Současný stav Rok 2010 
 OA NL NT BUS Celkem OA NL NT BUS Celkem 
 Emise (t.rok-1) 
Pevné částice 333,6 127,4 397,6 217,5 1 076,1 245,8 51,2 167,6 54,5 519,0 
PM10 263,0 122,3 373,8 204,5 963,5 189,5 49,1 157,5 51,2 447,4 
SO2 98,9 11,4 20,0 18,8 149,0 30,9 1,2 2,1 1,5 35,7 
NOx 9 437,0 982,2 5 522,7 2 119,6 18 061,5 6 479,2 453,1 2 259,9 736,4 9 928,7 
NO2 229,2 120,9 461,9 304,4 1 116,4 188,6 53,0 177,0 100,3 518,9 
CO 30 992,1 787,7 2 925,4 1 139,2 35 844,4 21 413,9 311,1 1 375,8 372,0 23 472,8 
Uhlovodíky 20 909,8 172,9 607,7 275,0 21 965,4 10 187,1 69,7 315,7 113,9 10 686,5 
1,3-butadien 82,2 0,1 0,2 0,1 82,6 49,9 0,0 0,1 0,0 50,1 
acetaldehyd 155,6 10,5 33,6 15,6 215,3 106,2 4,3 18,0 6,6 135,1 
acetylen 332,8 0,2 0,4 0,3 333,7 194,9 0,1 0,2 0,1 195,3 
akrolein 82,7 1,2 3,3 1,6 88,8 55,7 0,5 1,8 0,7 58,7 
benzaldehyd 188,5 1,1 3,3 1,6 194,4 120,7 0,4 1,8 0,7 123,6 
benzen 875,0 2,4 9,3 4,0 890,7 543,2 1,0 4,9 1,7 550,8 
cyklpentan 50,5 0,0 0,0 0,0 50,5 32,9 0,0 0,0 0,0 32,9 
etan 477,5 0,3 1,6 0,6 480,1 287,3 0,1 0,9 0,3 288,7 
etylen 1 362,4 10,3 42,4 17,8 1 432,9 809,0 4,3 22,9 7,7 843,8 
formaldehyd 580,0 21,4 67,7 31,7 700,8 387,6 8,8 36,2 13,4 446,0 
i-butan 257,0 0,0 0,0 0,0 257,0 158,6 0,0 0,0 0,0 158,6 
i-pentan 1 025,0 0,0 0,0 0,0 1 025,0 653,0 0,0 0,0 0,0 653,0 
isopren 19,7 0,0 0,0 0,0 19,7 12,3 0,0 0,0 0,0 12,3 
metan 1 057,4 7,2 30,0 12,5 1 107,0 661,9 3,0 16,1 5,4 686,4 
naftalen 116,7 0,8 3,0 1,3 121,7 73,1 0,3 1,6 0,5 75,5 
n-butan 485,1 0,0 0,0 0,0 485,1 300,2 0,0 0,0 0,0 300,2 
n-hexan 315,5 0,0 0,0 0,0 315,5 198,2 0,0 0,0 0,0 198,2 
n-pentan 418,5 0,0 0,0 0,0 418,5 261,6 0,0 0,0 0,0 261,6 
propan 68,9 0,1 0,6 0,3 69,8 42,9 0,0 0,3 0,1 43,3 
propen 154,7 0,2 1,1 0,5 156,6 90,2 0,1 0,6 0,2 91,1 
styren 195,3 0,8 3,0 1,3 200,3 120,0 0,3 1,6 0,5 122,4 
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 Současný stav Rok 2010 
 OA NL NT BUS Celkem OA NL NT BUS Celkem 
suma aldehydů C4 81,9 0,3 0,2 0,1 82,6 54,9 0,1 0,1 0,1 55,2 
suma alkanů C10+ 54,8 53,3 187,5 85,7 381,4 50,6 21,8 99,5 36,0 208,0 
suma aromátů C10+ 576,1 60,4 228,9 98,7 964,1 401,2 25,0 122,0 42,0 590,2 
suma butenů 247,9 0,0 0,0 0,0 247,9 155,9 0,0 0,0 0,0 155,9 
suma cykloalkanů C6+ 110,8 0,0 0,0 0,0 110,8 73,0 0,0 0,0 0,0 73,0 

suma hexenů 113,0 0,0 0,0 0,0 113,0 76,4 0,0 0,0 0,0 76,4 
suma i-alkanů C6 935,2 0,0 0,0 0,0 935,2 589,5 0,0 0,0 0,0 589,5 
suma i-alkanů C7-C10 1 213,8 1,6 1,8 0,8 1 218,0 787,5 0,6 1,0 0,4 789,5 
suma n-alkanů C7-C10 518,5 1,5 1,8 0,8 522,7 330,0 0,6 1,0 0,3 332,0 
suma pentenů 200,1 0,0 0,0 0,0 200,1 136,8 0,0 0,0 0,0 136,8 
suma xylenů 2 527,7 0,8 3,0 1,3 2 532,7 1 600,9 0,3 1,6 0,5 1 603,4 
toluen 2 485,5 0,8 3,0 1,3 2 490,5 1 551,5 0,3 1,6 0,5 1 553,9 
trimethylbenzen 2 019,5 0,8 3,0 1,3 2 024,5 1 275,4 0,3 1,6 0,5 1 277,9 
 Emise (g.rok-1) 
antracen 24 708,7 3 316,1 4 038,9 1 767,4 33 831,1 18 535,4 2 223,9 3 581,9 1 140,3 25 481,5 
benzo(a)antracen 2 526,0 364,4 638,7 230,7 3 759,9 2 104,6 253,5 600,1 165,0 3 123,2 
benzo(a)pyren 433,9 51,8 105,3 35,4 626,5 474,6 36,4 105,3 27,0 643,3 
benzo(b)fluoren 4 830,5 1 580,4 2 010,1 859,7 9 280,7 4 738,0 1 065,9 1 794,3 561,1 8 159,4 
benzo(b)fluoranten 76,7 15,3 23,9 9,2 125,1 90,2 10,6 22,0 6,3 129,1 
benzo(e)pyren 616,5 248,7 593,8 188,0 1 647,0 663,0 181,8 578,1 145,0 1 567,9 
benzo(ghi)fluoranten 3 584,2 1 039,9 1 423,6 585,3 6 633,0 3 446,3 707,9 1 276,9 388,1 5 819,3 
benzo(k)fluoranten 76,7 15,3 23,9 9,2 125,1 90,2 10,6 22,0 6,3 129,1 
benzo(ghi)perylen 1 032,6 35,3 80,2 25,6 1 173,7 1 052,7 24,8 92,3 21,5 1 191,3 
dibenzo(ah)antracen 76,7 15,3 23,9 9,2 125,1 90,2 10,6 22,0 6,3 129,1 
fenatren 60 227,2 23 664,9 24 353,2 11 722,5 119 967,9 58 612,4 15 585,6 20 887,4 7 233,2 102 318,6 
fluoranten 24 386,6 5 946,4 7 903,8 3 280,8 41 517,6 22 624,1 3 992,4 7 203,0 2 189,6 36 009,1 
fluoren 21 765,2 7 113,2 5 120,8 3 048,6 37 047,8 22 823,2 4 460,4 4 173,6 1 747,6 33 204,9 
chrysen 4 143,3 1 039,9 1 423,6 585,3 7 192,1 4 008,0 707,9 1 276,9 388,1 6 381,0 
indenopyren 76,7 15,3 23,9 9,2 125,1 90,2 10,6 22,0 6,3 129,1 
pyren 27 705,2 8 056,0 10 463,8 4 420,6 50 645,5 29 681,1 5 417,3 9 445,5 2 916,7 47 460,5 
PAH TEQ 998,0 166,5 252,0 97,8 1514,3 989,2 113,6 236,9 67,9 1407,6 

 

Porovnání produkce emisí ukazuje, že u „klasických“ znečišťujících látek a 
uhlovodíků lze očekávat do roku 2010 značný pokles emisí, a to i přes nárůst 
dopravních výkonů. Důvodem je příznivý vývoj emisních parametrů vozidel. 
V případě polyaromatických uhlovodíků je toto zlepšení méně výrazné. 

Tab. 2.2.16. Emise z tunelů 
 Současný stav Rok 2010 
 OA NL NT BUS Celkem OA NL NT BUS Celkem 
 Emise (t.rok-1) 
Pevné částice 0,59 0,20 0,20 0,18 1,17 11,60 2,77 5,77 1,14 21,28 
SO2 0,08 0,00 0,00 0,01 0,10 1,47 0,07 0,07 0,03 1,65 
NOx 18,37 1,73 2,43 2,57 25,10 346,57 25,59 75,78 17,44 465,37 
CO 31,57 1,32 1,59 1,24 35,72 620,32 16,48 47,35 8,26 692,41 
PM10 0,53 0,19 0,19 0,17 1,08 10,10 2,66 5,42 1,07 19,26 
NO2 0,45 0,20 0,19 0,33 1,17 8,33 2,74 5,49 1,97 18,53 
Uhlovodíky 41,93 0,58 0,64 0,46 43,60 317,52 4,06 11,66 2,12 335,36 
1,3-butadien 0,18 0,00 0,00 0,00 0,18 2,03 0,00 0,00 0,00 2,04 
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 Současný stav Rok 2010 
 OA NL NT BUS Celkem OA NL NT BUS Celkem 
acetaldehyd 0,27 0,03 0,03 0,02 0,36 4,22 0,25 0,65 0,12 5,23 
acetylen 0,93 0,00 0,00 0,00 0,94 8,88 0,00 0,01 0,00 8,89 
akrolein 0,12 0,00 0,00 0,00 0,13 2,10 0,03 0,06 0,01 2,21 
benzaldehyd 0,41 0,00 0,00 0,00 0,42 5,16 0,02 0,06 0,01 5,26 
benzen 1,96 0,01 0,01 0,01 1,99 22,65 0,06 0,19 0,03 22,93 
cyklpentan 0,08 0,00 0,00 0,00 0,08 1,27 0,00 0,00 0,00 1,27 
etan 1,27 0,00 0,00 0,00 1,28 12,77 0,01 0,03 0,01 12,82 
etylen 3,85 0,04 0,04 0,03 3,96 37,03 0,26 0,85 0,15 38,29 
formaldehyd 1,02 0,07 0,07 0,05 1,21 15,44 0,50 1,32 0,24 17,50 
i-butan 0,56 0,00 0,00 0,00 0,56 6,55 0,00 0,00 0,00 6,55 
i-pentan 2,08 0,00 0,00 0,00 2,08 26,83 0,00 0,00 0,00 26,83 
isopren 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,46 0,00 0,00 0,00 0,46 
metan 3,45 0,03 0,03 0,02 3,53 34,01 0,18 0,61 0,11 34,91 
naftalen 0,23 0,00 0,00 0,00 0,24 2,90 0,02 0,06 0,01 2,99 
n-butan 1,06 0,00 0,00 0,00 1,06 12,39 0,00 0,00 0,00 12,39 
n-hexan 0,62 0,00 0,00 0,00 0,62 7,83 0,00 0,00 0,00 7,83 
n-pentan 0,86 0,00 0,00 0,00 0,86 10,57 0,00 0,00 0,00 10,57 
propan 0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 1,71 0,00 0,01 0,00 1,72 
propen 0,47 0,00 0,00 0,00 0,47 4,30 0,01 0,02 0,00 4,33 
styren 0,46 0,00 0,00 0,00 0,47 5,08 0,02 0,06 0,01 5,17 
suma aldehydů C4 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 2,07 0,01 0,00 0,00 2,08 
suma alkanů C10+ 0,11 0,18 0,19 0,14 0,62 2,15 1,27 3,61 0,66 7,70 
suma aromátů C10+ 0,32 0,21 0,24 0,17 0,94 15,44 1,51 4,62 0,84 22,40 
suma butenů 0,67 0,20 0,00 0,00 0,87 6,89 0,00 0,00 0,00 6,89 
suma cykloalkanů C6+ 0,57 0,00 0,00 0,00 0,57 2,83 0,00 0,00 0,00 2,83 

suma hexenů 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 2,90 0,00 0,00 0,00 2,90 
suma i-alkanů C6 0,39 0,00 0,00 0,00 0,39 23,89 0,00 0,00 0,00 23,89 
suma i-alkanů C7-C10 2,02 0,00 0,00 0,00 2,03 31,57 0,04 0,04 0,01 31,65 
suma n-alkanů C7-C10 1,93 0,01 0,00 0,00 1,94 13,07 0,04 0,04 0,01 13,15 

suma pentenů 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 5,17 0,00 0,00 0,00 5,17 
suma xylenů 5,06 0,00 0,00 0,00 5,07 64,93 0,02 0,06 0,01 65,02 
toluen 5,35 0,00 0,00 0,00 5,36 64,01 0,02 0,06 0,01 64,10 
trimethylbenzen 4,13 0,00 0,00 0,00 4,14 52,35 0,02 0,06 0,01 52,44 
 Emise (g.rok-1) 
antracen 91,3 9,5 2,9 3,4 107,1 1 023,92 111,14 93,95 27,19 1 256,20 
benzo(a)antracen 9,1 1,0 0,4 0,4 10,8 111,61 11,79 12,53 3,63 139,55 
benzo(a)pyren 1,4 0,1 0,1 0,1 1,7 21,93 1,67 1,86 0,54 25,99 
benzo(b)fluoren 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 251,79 52,59 45,82 13,26 363,46 
benzo(b)fluoranten 17,2 4,5 1,4 1,6 24,7 4,28 0,50 0,51 0,15 5,44 
benzo(e)pyren 2,0 0,6 0,3 0,3 3,3 31,69 7,83 10,80 3,13 53,44 
benzo(ghi)fluoranten 12,8 2,9 1,0 1,1 17,8 182,69 34,52 32,79 9,49 259,50 
benzo(k)fluoranten 3,5 0,1 0,0 0,0 3,7 4,28 0,50 0,51 0,15 5,44 
benzo(ghi)perylen 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 50,95 1,13 1,28 0,37 53,73 
dibenzo(ah)antracen 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 4,28 0,50 0,51 0,15 5,44 
fenatren 219,2 68,2 18,8 22,3 328,6 3 213,21 791,91 597,71 172,97 4 775,81 
fluoranten 86,7 16,8 5,2 6,0 114,7 1 196,64 195,78 169,39 49,02 1 610,83 
fluoren 79,3 21,1 4,3 5,5 110,3 1 247,65 235,82 128,77 37,27 1 649,50 
chrysen 14,6 2,9 1,0 1,1 19,6 207,73 34,52 32,79 9,49 284,53 
indenopyren 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 4,28 0,50 0,51 0,15 5,44 
pyren 97,6 22,7 7,1 8,2 135,5 1 577,76 265,41 230,46 66,69 2 140,31 
PAH TEQ 3,4 0,5 0,2 0,2 4,2 49,0 5,5 5,2 1,5 61,1 
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Rozdíl v emisích mezi rokem 2000 a 2010 je dán zejména rozdílným rozsahem 
komunikací vedených v tunelech. V současné době je v provozu pouze Letenský a 
Strahovský tunel, do roku 2010 je uvažováno zprovoznění všech tunelů městského a 
silničního okruhu. 

Tab. 2.2.17. Emise z křižovatek a speciálních zdrojů 
 Současný stav Rok 2010 
 Křižovatky Terminály BUS ČS PHM Křižovatky Terminály BUS ČS PHM 
 Emise (t.rok-1) 
Pevné částice 1,10 3,74 0,198 0,99 0,087 0,139 
SO2 1,15 0,31 0,029 0,81 0,002 0,008 
NOx 156,78 35,36 3,679 91,85 1,140 2,435 
CO 2 119,49 21,19 4,252 1 439,87 0,636 3,211 
PM10 1,04 3,52 0,188 0,94 0,082 0,132 
NO2 23,52 6,13 0,322 13,78 0,198 0,230 
Uhlovodíky 83,08 4,37 2,131 30,67 0,156 1,183 
1,3-butadien 0,64 0,00 0,009 0,25 0,000 0,005 
acetaldehyd 8,82 0,26 0,029 3,28 0,009 0,021 
acetylen 1,48 0,01 0,037 0,56 0,000 0,018 
akrolein 1,08 0,03 0,008 0,39 0,001 0,004 
benzaldehyd 1,38 0,03 0,017 0,54 0,001 0,009 
benzen 3,95 0,06 0,097 1,43 0,002 0,049 
cyklpentan 0,30 0,00 0,004 0,12 0,000 0,002 
etan 4,61 0,01 0,056 1,99 0,000 0,029 
etylen 15,41 0,26 0,168 6,23 0,009 0,090 
formaldehyd 18,92 0,54 0,078 6,99 0,019 0,051 
i-butan 1,07 0,00 0,026 0,42 0,000 0,013 
i-pentan 6,57 0,00 0,092 2,78 0,000 0,048 
isopren 0,16 0,00 0,002 0,06 0,000 0,001 
metan 7,19 0,18 0,131 2,86 0,006 0,076 
naftalen 0,93 0,02 0,013 0,35 0,001 0,007 
n-butan 3,05 0,00 0,052 1,26 0,000 0,026 
n-hexan 2,28 0,00 0,033 0,93 0,000 0,017 
n-pentan 2,28 0,00 0,042 0,93 0,000 0,021 
propan 0,60 0,00 0,008 0,24 0,000 0,004 
propen 0,69 0,01 0,017 0,28 0,000 0,009 
styren 2,19 0,02 0,022 0,91 0,001 0,012 
suma aldehydů C4 0,38 0,00 0,006 0,13 0,000 0,003 
suma alkanů C10+ 3,95 1,45 0,096 1,36 0,052 0,082 
suma aromátů C10+ 36,39 1,50 0,133 13,53 0,054 0,102 
suma butenů 2,38 0,00 0,022 1,06 0,000 0,012 
suma cykloalkanů C6+ 1,50 0,00 0,008 0,57 0,000 0,004 
suma hexenů 0,41 0,00 0,007 0,17 0,000 0,003 
suma i-alkanů C6 5,54 0,00 0,089 2,28 0,000 0,045 
suma i-alkanů C7-C10 45,58 0,01 0,094 17,07 0,000 0,048 
suma n-alkanů C7-C10 4,25 0,01 0,051 1,69 0,000 0,026 
suma pentenů 0,61 0,00 0,010 0,25 0,000 0,005 
suma xylenů 14,74 0,02 0,239 3,77 0,001 0,122 
toluen 14,82 0,02 0,254 6,03 0,001 0,129 
trimethylbenzen 9,41 0,02 0,186 6,05 0,001 0,094 
 Emise (g.rok-1) 
antracen 364,27 22,579 4,898 274,37 1,162 3,770 
benzo(a)antracen 33,19 2,239 0,446 27,57 0,115 0,368 
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 Současný stav Rok 2010 
 Křižovatky Terminály BUS ČS PHM Křižovatky Terminály BUS ČS PHM 
benzo(a)pyren 3,95 0,319 0,058 4,05 0,016 0,054 
benzo(b)fluoren 127,93 10,708 1,077 112,48 0,551 1,104 
benzo(b)fluoranten 0,94 0,095 0,012 0,97 0,005 0,012 
benzo(e)pyren 7,79 1,208 0,104 7,42 0,062 0,109 
benzo(ghi)fluoranten 77,46 6,439 0,743 67,96 0,331 0,740 
benzo(k)fluoranten 0,94 0,095 0,012 0,97 0,005 0,012 
benzo(ghi)perylen 5,48 0,222 0,137 5,56 0,011 0,119 
dibenzo(ah)antracen 0,94 0,095 0,012 0,97 0,005 0,012 
fenatren 2 403,98 171,722 15,971 2 050,32 8,837 17,175 
fluoranten 600,04 41,093 5,072 520,43 2,115 4,917 
fluoren 1 155,58 59,540 6,095 1 035,71 3,064 6,808 
chrysen 80,44 6,439 0,812 71,37 0,331 0,777 
indenopyren 0,94 0,095 0,012 0,97 0,005 0,012 
pyren 735,97 55,817 6,203 689,68 2,872 7,026 
PAH TEQ 15,0 1,1 0,2 13,5 0,1 0,2 

 

Emise z křižovatek a čerpacích stanic pohonných hmot vykazují obdobné 
snížení mezi oběma časovými horizonty, rapidní pokles emisí z autobusových nádraží 
je následkem předpokládaného vymístění autobusových nádraží z centra města a 
pokles využití autobusové dopravy po dokončení rozvoje kolejové hromadné dopravy 
dle záměrů územního plánu. 

Grafy 2.31 a 2.32 prezentují výsledky výpočtu emisí vybraných znečišťujících 
látek z automobilové dopravy na území Prahy. Výsledky výpočtů emisí z dopravy na 
území Prahy mj. ukazují, že: 
■ dominantní podíl na celkových emisích z dopravy mají liniové zdroje (u oxidu uhelnatého 

94 %, u ostatních látek přes 98 %) 
■ podíl nákladních vozidel a autobusů je v rámci liniových zdrojů nejnižší u uhlovodíků  

(4 – 5 %), vzhledem k obsahu těkavých organických látek v emisích ze spalování nafty 
■ naopak výrazný podíl mají nákladní vozidla na emisích PM10 (73 % v roce 2000 a 58 % 

v roce 2010), a oxidů dusíku (48 a 36 %) 
■ křižovatky se výrazněji podílí zejména na produkci emisí oxidu uhelnatého (6 %), 

u ostatních sledovaných škodlivin dosahuje jejich podíl méně než 2 % 

Z grafů je rovněž dobře patrný významný pokles emisí mezi oběma časovými 
horizonty:  
■ v případě oxidů dusíku činí tento pokles cca 45 % 
■ emise oxidu uhelnatého se sníží cca o 34 % 
■ množství emisí uhlovodíků poklesne cca o 50 %.  

Nejvýraznější pokles emisí oxidů lze očekávat u autobusů (o 64 %) a těžkých 
nákladních vozidel (o 58 %). Naproti tomu emise oxidů dusíku z osobních automobilů 
poklesnou jen o 31 %. Obdobný trend lze sledovat i u oxidu uhelnatého (pokles o 31 
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u osobních automobilů a o 51 % až 67 % u pomalých vozidel). Dominantními 
producenty uhlovodíků jsou osobní automobily, které se také podílejí rozhodujícím 
způsobem na celkovém poklesu emisí (o 51 %). Změny v emisích jednotlivých 
organických složek emisí pak víceméně kopírují vývoj produkce celkové sumy 
uhlovodíků. 

Důsledky nerealizace záměrů územního plánu 

V rámci hodnocení bylo rovněž provedeno porovnání dopravních a emisních 
dopadů situace, kdy by nebyly realizovány klíčové dopravní stavby podle předpokladů 
územního plánu. K tomuto porovnání byly využity výstupy modelového zatěžování 
silniční sítě v tzv. „nulové variantě“ roku 2010, které zpracoval ÚRM Praha. V této 
variantě se předpokládá nárůst objemů dopravy na předpokládanou úroveň roku 2010, 
avšak zprovozněny jsou pouze ty dopravní stavby, které jsou již v současnosti ve 
výstavbě (např. tunel Mrázovka). Předpokládá se, že ostatní části městského 
nadřazeného komunikačního systému uvažované v ÚPn pro časový horizont roku 
2010 (např. úsek MO Myslbekova – Pelc Tyrolka, úseky SO na jihozápadě a 
severozápadě Prahy atd.) v této variantě realizovány nebudou. Porovnání „nulové 
varianty“ se stavem podle ÚPn 2010 na vybraných úsecích ukazuje výrazné zvýšení 
intenzit dopravy (graf 2.28). Např. na Jižní spojce činí rozdíl mezi oběma stavy 77 
tisíc aut denně, rozdíl 30 – 40 tisíc aut lze očekávat např. na Jiráskově mostě a 
stávajících okružních silnicích (Novořeporyjská, Průmyslová, Štěrboholská spojka), 
na severojižní magistrále (Legerova) dosahuje rozdíl téměř 30 000 aut denně. 

Naproti tomu nižší dopravní zatížení je možné v „nulové variantě“ očekávat na 
těch úsecích, které budou v případě realizace územního plánu svádět dopravu na 
vybudovaný městský a silniční okruh. Tento rozdíl je patrný např. na úsecích 
Rozvadovské spojky a Liberecké ul. (cca o 15 000 vozidel). 

Rozdíly v dopravní zátěži se odráží i v emisní bilanci sledovaných úseků. 
Množství emisí se ovšem nemění lineárně s intenzitou dopravy, neboť zde působí i 
značný pokles rychlosti a plynulosti dopravy. V důsledku toho je – především na silně 
zatížených úsecích s vysokým stupněm saturace – nárůst emisí ještě výraznější, než by 
odpovídalo porovnání počtu vozidel. Výsledky výpočtu emisní bilance shrnují grafy 
2.31 a 2.32. Uvedené faktory se výrazněji projevují v případě oxidu uhelnatého a 
uhlovodíků – např. na Jižní spojce jsou v nulové variantě emise benzenu 3,5× vyšší, 
emise NOx jsou vyšší 2,5× (oproti stavu dle ÚPn). Celkově lze u nejvíce dotčených 
úseků (Jižní spojka, Štěrboholská sp., Novořeporyjská, Jiráskův most) zaznamenat 
v „nulové variantě“ vyšší emise NOx cca o 80 – 135 %, emise benzenu jsou vyšší o 
125 – 235 %. U ostatních vybraných úseků bylo zaznamenáno zhoršení o 15 – 80 %, 
s výjimkou Rozvadovské sp. a Liberecké ul. (zlepšení). 
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Vliv dopravy na tvorbu přízemního ozónu 

Ozón přítomný v horních vrstvách atmosféry je výsledkem reakce molekul 
kyslíku (tvořeného v přízemních vrstvách fotosyntézou) s atomárním kyslíkem 
(vznikajícím fotochemickou disociací molekul kyslíku vyvolanou slunečním zářením). 
Příčinou vzniku troposférického (přízemního) ozónu jsou fotochemické reakce. Ozón 
vzniká jako tzv. sekundární polutant a to reakcemi, na kterých se podílejí primární 
polutanty emitované do ovzduší. Tvorba ozónu v ovzduší souvisí zejména 
s přítomností NOx a reaktivních organických plynných látek, přičemž různé organické 
látky přispívají k tvorbě ozónu různou měrou. Příspěvek jednotlivých uhlovodíků a 
kyslíkatých sloučenin k tvorbě ozónu lze vyjádřit tzv. maximální přírůstkovou 
reaktivitou (označovanou jako MIR). Hodnota MIR pro vybrané uhlovodíky a 
kyslíkaté sloučeniny je uvedena v tabulce 2.2.18. 

 
Tab. 2.2.18. Maximální přírůstková reaktivita(MIR) pro tvorbu ozonu vyjádřená  

v g O3/g NMOG (nemetanového organického plynu) 
Sloučenina MIR Sloučenina MIR Sloučenina MIR 
ethan 0,25 3-methylnonan 1,01 benzen 0,42 
propan 0,48 n-decan 0,47 toluen 2,73 
2-methylpropan 1,21 n-undecan 0,42 ethylbenzen 2,70 
n-butan 1,02 n-dodecan 0,38 m-xylen 8,16 
2,2-dimethylpropan 0,37   p-xylen 6,60 
2-methylbutan 1,38 ethylen 7,29 styren 2,22 
n-pentan 1,04 acetylen 0,50 o-xylen 6,46 
2,2-dimethylbutan 0,82 propylen 9,40 isopropylbenzen 2,24 
cyklopentan 2,38 propadien 7,29 n-propylbenzen 2,12 
2,3-dimethylbutan 1,07 propin 4,10 1,3-methylethylbenzen 7,20 
2-methylpentan 1,53 2-methylpropen 5,31 1,4-methylethylbenzen, 7,20 
3-methylpentan 1,52 1-buten 8,91 1,3,5-trimethylbenzen 10,12 
n-hexan 0,98 1,3-butadien 10,89 1,2-methylethylbenzen 7,20 
2,2-dimethylpentan 1,40 1,2-buten 9,94 1,2,4-trimethylbenzen 8,83 
methylcyklopentan 2,82 1-butin 9,24 iso-butylbenzen 1,89 
2,4-dimethylpentan 1,78 c-2-buten 9,94 1,2,3-trimethylbenzen 8,85 
2,2,3-trimethylbutan 1,32 3-methyl-1-buten 6,22 indane 1,06 
cyklohexan 1,28 2-butin 9,24 1,3-dimethylbenzen 6,45 
2-methylhexan 1,08 1-penten 6,22 1,4-dimethylbenzen 6,45 
2,3-dimethylpentan 1,51 2-methyl-1-buten 4,90 1,2-dimethylbenzen 6,45 
3-methylhexan 1,40 2-methyl-1,3-butadien 9,08 1-methyl-2-propylbenzen 6,45 
c-1,3-dimethylcyklopentan 1,85 t-2-penten 8,80 1,4-dimethylethylbenzen 9,07 
t-1,3-dimethylcyklopentan 1,85 c-2-penten 8,80 1,2-dimethyl-2-ethylbenzen 9,07 
2,2,4-trimethylpentan 0,93 2-methyl-2-buten 6,41 1,3-dimethyl-2-ethylbenzen 9,07 
n-heptan 0,81 cyklopentadien 7,66 1,2,4,5-tetramethylbenzen 9,07 
methylcyklohexan 1,85 cyklopenten 7,66 1,2,3,5-tetramethylbenzen 9,07 
2,5-dimethylhexan 1,63 4-methyl-1-penten 4,42 methylindan 1,06 
ethylcyklopentan 2,31 3-methyl-1-penten 4,42 1,2,3,4-tetramethylbenzen 9,07 
3,3-dimethylhexan 1,20 t-3-hexen 6,69   
2,3,4-trimethylpentan 1,60 t-2-hexen 6,69 methyl-t-butylether (MTBE) 0,62 
2,3-dimethylhexan 1,32 3-methyl-t-2-penten 6,69 ethyl-t-butylether (ETBE) 1,98 
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Sloučenina MIR Sloučenina MIR Sloučenina MIR 
2-methylheptan 0,96 2-methyl-2-penten 6,69   
4-methylheptan 1,20 c-3-hexen 6,69 methanol, ethanol 0,56 
3-methylheptan 0,99 c-2-hexen,6,69    
di- a trimethylcyklo C5/C6 1,94 3-methyl-c-2-penten 6,69 formaldehyd 7,15 
2,2,5-trimethylhexan 0,97 3-methylcyklopenten 5,69 acetadehyd 5,52 
oktan 0,61 3-methyl-1-hexen 3,48 akrolein 6,77 
t-1,3-dimethylcyklohexan 1,85 t-2-t-3-hepten 5,53 propionaldehyd 6,53 
2,4-dimethylheptan 1,34 2-methylhexen 5,53 n-butyraldehyd 5,26 
c-1,2-dimethylcyklohexan 1,94 c-2-hepten 5,53 krotonaldehyd 5,41 
3,5-dimethylheptan 1,14 1-methylcyklonhexen 5,52 pentanaldehyd 4,40 
2-methyloktan 1,14 t-4-octen 5,29 hexanaldehyd 3,79 
n-nonan 0,54 1-nonen 2,22 benzaldehyd -0,56 
2,2-dimethyloktan 1,01 n-decan 0,47 p-tolualdehyd -0,56 
2,4-dimethyloktan 1,01   aceton 0,56 
iso – C10

’ alkany 1,01   butanon 1,18 

Pramen: Carter W. P. L.: A Method for Evaluating the Atmospheric Ozone Impact of Actual Vehicle Emissions. SAE Paper 
No. 900710, 1990. 
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2.3. Imisní situace 

2.3.1. Porovnání významu znečišťujících látek na území hl. m. Prahy 

Spektrum znečišťujících látek, vyskytujících se v městském ovzduší, je velmi 
široké a zahrnuje jak látky prakticky neškodné, tak i sloučeniny výrazně toxické nebo 
karcinogenní. Při rozhodování o prioritách ochrany ovzduší je proto nutné vedle 
úrovně emisí a imisí brát v úvahu i údaje o zdravotních účincích jednotlivých látek, 
jejich zakotvení v legislativě (které má přímou návaznost na údaje o zdravotní 
rizikovosti), ale i např. úlohu příslušné sloučeniny při chemických procesech 
v atmosféře (zejména při tvorbě troposférického smogu) a další vlastnosti.  

Proto bylo v úvodní části Koncepce provedeno odborné posouzení jednotlivých 
znečišťujících látek, které se vyskytují (nebo mohou vyskytovat) v ovzduší hlavního 
města z hlediska jejich celkové hygienické závažnosti a významu pro ochranu ovzduší 
v Praze. Celkem byly zpracovány údaje cca o 90 škodlivinách. Hodnocení vycházelo 
z následujících kritérií: 
 jaká je úroveň imisní zátěže dané látky v ovzduší Prahy 
 jaké jsou účinky na zdraví obyvatel 
 zda (a jakým způsobem) je látka zakotvena v české a evropské legislativě 
 jak se daná sloučenina podílí na tvorbě přízemního ozónu 
 zda je látka významným představitelem emisí ze stacionárních zdrojů znečištění ovzduší 
 zda je látka významným představitelem emisí z automobilové dopravy 

Pro všechny látky byly shromážděny a vyhodnoceny informace z jednotlivých 
oborů (měření emisí, imisní monitoring, databáze zdravotních rizik, legislativa, 
chemismus atd.) a na základě těchto informací bylo vypracováno bodové ohodnocení 
pro každou škodlivinu. Výsledkem je rozdělení celého spektra znečišťujících příměsí 
do kategorií 1 – 5 (1 – nejvýznamnější látka, 5 – nejméně významná), uvedené v tab. 
2.3.1. 
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Tab. 2.3.1. Porovnání významu znečišťujících příměsí na území hl. m. Prahy 

Kategorie Skupina 
1 2 3 4 5 

NO2 CO PM CO2  
PM10 NOx    
PM2,5 ,5 ozón    

klasické anorganické 
polutanty 

 SO2    
 arsen chrom kadmium  
  olovo mangan  
   nikl  

těžké kovy 

   rtuť  
   etan cyklopentan 
   propan 2,2-dimetylbutan 
   n-butan 2,3-dimetylbutan 
   isobutan 2+3 metylpentan 
   n-pentan cyklohexan 
   isopentan metylcyklopentan 
   n-hexan n-heptan 
   iso-Alkany C7-C10 2+3 metylhexan 
   alkany ≥ C10 2+3-metylheptan 
    n-oktan 
    isooktan 

nasycené uhlovodíky 

    n-nonan 
  1,3-butadien eten acetylen 
   propen buteny 
   isopren  penteny 

alkeny a alkiny 

    hexeny 
benzen  toluen m+p-xyleny  
  styren o-xylen  
  aromáty > C10 etylbenzen  

aromatické uhlovodíky 

   trimetylbenzeny  
alkoholy     etanol 

  formaldehyd akrolein  
  acetaldehyd aldehydy C4  aldehydy 
   benzaldehyd  
benzo(a)antracen benzo(b)fluoranthen suma PAH naftalen  antracen 
benzo(a)pyren benzo(k)fluoranthen  fenantren chrysen 

dibenz(a,h)antracen indeno 
(1,2,3-cd)pyren  fluoranten  

polyaromatické 
uhlovodíky 

 benzo(ghi)perylen  pyren  
  chlormetan 1,2- dichlorethan  
  dichlormetan tetrachlorethen  
  tetrachlormetan trichlorethen  

chlorované deriváty 

   vinylchlorid  

chlorované persist. 
organické polutanty    

polychlorované 
dibenzodioxiny a 
dibenzofurany 

polychlorované 
bifenyly 

ostatní org. látky    akrylonitril  

Pozn.: Některé znečišťující látky obdobného charakteru byly pro přehlednost sloučeny do skupin (např. 2,2-dimetylbutan, 
2,3-dimetylbutan, 2+3 metylpentan → iso-alkany C6) 

2.3.2. Výsledky monitorování kvality ovzduší 

Hodnocení kvality ovzduší bylo provedeno na základě výsledků měření v síti 
stanic Automatizovaného imisního monitoringu (AIM) a údajů dalších organizací, 
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které se měřením koncentrací znečišťujících látek v Praze dlouhodobě zabývají 
(zejména Hygienické služby a Státního zdravotního ústavu). Provedené hodnocení se 
opírá o nové imisní limity, které byly v době zpracování projektu stanoveny směrnicí 
99/30/EC a byly připravovány pro vyhlášení v české legislativě. V současné době jsou 
tyto limity stanoveny Nařízením vlády č. 350/2002 Sb. 

 

Tab. 2.3.2. Hodnoty imisních limitů pro ochranu zdraví dle Nařízení vlády 350/2002 Sb. 

Látka Časový 
interval 

Hodnota 
(cílového) 

imisního limitu 

Datum 
splnění Mez tolerance* 

Nejvyšší tolerovaný 
počet překročení za 

rok 
1 rok 50 µg.m-3 2002   

24 hod 125 µg.m-3 2005  3 SO2 
1 hod 350 µg.m-3 2005 90 µg.m-3 24 
1 rok 40 µg.m-3 2010 16 µg.m-3  

NO2 1 hod 200 µg.m-3 2010 80 µg.m-3 18 
1 rok 40 µg.m-3 2005 4,8 µg.m-3  

PM10 – I. etapa 
24 hod 50 µg.m-3 2005 15 µg.m-3 35 
1 rok 20 µg.m-3 2010 10 µg.m-3  

PM10 – II. etapa 
24 hod 50 µg.m-3 2010 bude určeno 7 

CO 8 hod** 10 000 µg.m-3 2005 6 000 µg.m-3 0 
O3 8 hod** 120 µg.m-3 2010  25+ 
benzen 1 rok 5 µg.m-3 2010 5 µg.m-3  
PAH++ 1 rok 1 ng.m-3 2010 8 ng.m-3  
Pb 1 rok 0,5 µg.m-3 2005 0,3 µg.m-3  
Cd 1 rok 5 ng.m-3 2005 3 ng.m-3  
As 1 rok 6 ng.m-3 2010 6 ng.m-3  
Ni 1 rok 20 ng.m-3 2010 16 ng.m-3  
Hg 1 rok 50 ng.m-3 2002   
amoniak 24 hod 100 µg.m-3 2005 60 µg.m-3  
asbest 1 rok 900 F.m-3 2002 900 F.m-3  

*) mez tolerance představuje hodnotu, o kterou může být limit v roce vyhlášení překročen. V dalších letech se 
mez tolerance snižuje tak, aby v roce, kdy musí být limit splněn dosáhla nulové hodnoty. 

**) maximální denní 8-hodinový klouzavý průměr (nejvyšší hodnota dosažená během dne vypočtená každou hodinu 
z 8-hodinových klouzavých průměrů) 

+) limitní hodnota nesmí být překročena ve více než 25 dnech za kalendářní rok, v průměru za tři roky 
++) vyjádřené jako benzo(a)pyren 

 

Grafy 2.33 – 2.40 uvádí vývoj imisních charakteristik jednotlivých 
znečišťujících látek na základě měření ve staniční síti AIM. Z výsledků hodnocení 
vyplývá, že u všech ukazatelů lze dlouhodobě zaznamenat zlepšování imisní situace. 
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Pozitivní vývoj je možné sledovat zejména u oxidu siřičitého, ale také 
u suspendovaných částic, benzenu a v převážné většině případů i u oxidů dusíku.  

Oxid siřičitý 

Znečištění ovzduší oxidem siřičitým bylo v roce 2000 výrazně pod hodnotou 
imisních limitů. Roční průměry koncentrací této látky se v roce 2000 pohybovaly 
kolem hodnoty 10 µg.m-3, tj. pod čtvrtinou imisního limitu. Obdobné zlepšení je 
možné zaznamenat i u denních koncentrací – zatímco ještě v letech 1997 – 1998 bylo 
možné na některých stanicích v Praze zaznamenat překročení limitu (tj. výskyt denní 
koncentrace přesahující 125 µg.m-3 více než 3× ročně), v roce 2000 již tyto hodnoty 
klesly na většině stanic pod úroveň 50 µg.m-3. 

Suspendované částice PM10  

Podstatně závažnější situace je v Praze v případě suspendovaných částic frakce 
PM10, kde dochází k překročení ročních i 24-hodinových imisních limitů. V roce 2000 
bylo navíc zaznamenáno na některých stanicích AIM v Praze mírné zvýšení 
koncentrací PM10. Část centra hlavního města Prahy vykazovala v roce 2000 – stejně 
jako v minulých letech – na dvou stanicích hygienické služby (Sokolovská, Svornosti) 
největší znečištění prašným aerosolem v rámci celé České republiky (na stanicích 
HS je ovšem sledován celkový prašný aerosol, z něhož jsou odvozeny hodnoty PM10 
uvedené v grafu). Limit pro průměrné roční koncentrace včetně meze tolerance byl 
v roce 2000 překročen na stanicích AIM Počernická, samotný limit (pro I. etapu – 
splnění do r. 2005) byl překročen i na stanici Vršovice. Roční limit uvažovaný pro 
druhou etapu (20 µg.m-3) byl překročen na všech stanicích AIM.  

V roce 2000 vykazovala překročení denního imisního limitu pro frakci PM10 
včetně meze tolerance (tj. překročení hodnoty 65 µg.m-3 ve více než 35 případech) 
stanice AIM Praha 10 Vršovice. Samotný limit pro rok 2005 byl překročen na 9 
stanicích AIM. 

Oxid dusičitý 

Hlavní město Praha, a zejména jeho centrum, vykazovalo v posledních letech 
nejvyšší hodnoty koncentrací oxidů dusíku v České republice (4 stanice AIM 
s nejvyššími ročními koncentracemi NO2 v ČR jsou umístěny v Praze). Na dvou 
pražských stanicích (Smíchov, Mlynářka) byl v roce 2000 mírně překročen limit 40 
µg.m-3 (v obou případech se jednalo o hodnoty 41 µg.m-3, nedošlo tedy k překročení 
meze tolerance). Hranice imisního limitu pro hodinové koncentrace NO2 byla 
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překročena na stanici AIM Mlynářka (nejvyšší naměřená hodnota zde dosáhla 519 
µg.m-3, což byla opět nevyšší hodinová koncentrace NOx ze všech stanic v ČR), avšak 
pouze ve čtyřech případech (tolerováno je 18 překročení za rok). 

Přízemní ozon 

Přízemní ozon se v monitorovací síti AIM měří od roku 1992. V roce 2000 bylo 
v provozu na území Prahy celkem 5 měřicích stanic: Praha 1 – nám. Republiky, Praha 
4 – Libuš, Praha 6 – Veleslavín, Praha 8 – Kobylisy a Praha 9 – Vysočany. Stanice 
jsou provozovány Českým hydrometeorologickým ústavem.  

Maximální osmihodinová koncentrace se v r. 2000 pohybovala na pražských 
stanicích od nejvyšší hodnoty 205 µg.m-3, zaznamenané dne 21. 6. na stanici Libuš, do 
nejnižší hodnoty 168 µg.m-3 zaznamenané téhož dne na stanici nám. Republiky.  

Osmihodinový cílový imisní limit 120 µg.m-3 byl tedy v roce 2000 překročen 
na všech pěti monitorovacích stanicích, z toho ve dvou případech (Vysočany, 
Veleslavín) byla četnost překročení limitu vyšší než je povolených 25 případů.  

Oxid uhelnatý 

Obdobně jako u předcházejících znečišťujících látek jsou i v případě oxidu 
uhelnatého měřené koncentrace nejvyšší z celé ČR. Na dvou stanicích (Sokolovská, 
Svornosti) byl v roce 2000 překročen osmihodinový imisní limit včetně meze 
tolerance. V obou případech se jedná o stanice umístěné v bezprostřední blízkosti silně 
zatížené komunikace. Na stanici Svornosti přitom nejvyšší osmihodinová koncentrace 
dosahovala více než 34 000 µg.m-3, tj. hodnota limitu i s mezí tolerance byla 
překročena více než dvojnásobně. Čtyři pražské stanice, na nichž byly zjištěny 
nejvyšší hodnoty osmihodinových koncentrací (přes 6 000 µg.m-3), provozuje 
Hygienická služba. Nejvyšší osmihodinová hodnota, naměřená v roce 2000 na stanici 
AIM ČHMÚ, dosahovala 4 478 µg.m-3 (Náměstí republiky). 

Benzen 

Sledování koncentrací aromatických uhlovodíků je v Praze prováděno na čtyřech 
stanicích, umístěných ve třech lokalitách. V Praze – Libuši (manuální a automatické 
měření), na stanici AIM Smíchov a v areálu Státního zdravotního ústavu ve Šrobárově 
ulici. Tabulka 2.3.3. uvádí roční průměrné koncentrace naměřené na těchto stanicích 
v roce 2000. Z tabulky je patrné, že stanovená hodnota limitu 5 µg.m-3 nebyla v tomto 
roce na uvedených místech dle výsledků měření překračována. 
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Tab. 2.3.3. Měření koncentrací benzenu v Praze 

číslo a název stanice MČ organizace typ stanice klasifikace roční průměrná 
koncentrace [µg.m-3] 

1459 Praha 5-Smíchov  Praha 5  ČHMÚ  AMS  T/U/RC 3,4 
 457 Praha 10-Šrobárova  Praha 10  HS  kont. manuál.  -/U/- 2,2 
 774 Praha 4-Libuš  Praha 4  ČHMÚ  AMS-SRS  B/S/R 1,5 
 693 Praha 4-Libuš  Praha 4  ČHMÚ  manuální  B/S/R 1,2 

Obr. 2.42 a 2.43 pak ukazuje průměrný týdenní a průměrný denní chod 
půlhodinových koncentrací benzenu v roce 2000 v zimním a letním období na 
stanicích Libuš a Smíchov. Porovnání koncentrací v zimě a v létě umožňuje zhodnotit 
vliv vytápění na celkovou úroveň imisní zátěže benzenu. Porovnání týdenních a 
denních chodů koncentrací benzenu vystihuje rozdílné dopravní režimy o pracovních 
dnech a o víkendech.  

Těžké kovy v prašném aerosolu 

Sledování koncentrací těžkých kovů v prašném aerosolu provádí v Praze 
zejména hygienická služba, která provozuje 10 stanic, na jedné stanici (Libuš) sleduje 
koncentrace těžkých kovů i Český hydrometeorologický ústav. Na stanicích HS jsou 
sledovány všechny kovy s výjimkou rtuti, pro něž je v Nařízení vlády 350/2002 Sb. 
stanoven imisní limit – tj. olovo, kadmium, arsen a nikl; z dalších kovů jsou měřeny 
ještě chrom, mangan a zinek. Porovnání měřených hodnot průměrných ročních 
koncentrací těžkých kovů v prašném aerosolu uvádí grafy 2.44 – 2.47. Z výsledků 
měření je patrné, že na žádné stanici nebyl v roce 2000 překročen imisní limit.  

Koncentrace olova se pohybovaly na úrovni 4 – 11 % limitu, hodnoty kadmia 
dosahovaly 6 – 26 % limitu, koncentrace arsenu nepřekročily 33 % imisního limitu 
stanoveného pro rok 2010. Pouze v případě niklu se roční koncentrace na jedné stanici 
přiblížily hranici limitu 20 ng.m-3, a to v areálu SZÚ Šrobárova (19,3 ng.m-3, podle 
aktuálních výsledků za rok 2001 zde však již roční koncentrace Ni poklesla na 7,1 
ng.m-3).  

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) 

Měření koncentrací polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) probíhá 
v Praze na jedné stanici – ve Státním zdravotním ústavu Šrobárova. Výsledky měření 
zde jednoznačně ukazují, že výskyt PAH v pražském ovzduší představuje významný 
problém. V roce 2000 dosahovala průměrná roční koncentrace PAH vyjádřena jako 
toxický ekvivalent benzo(a)pyrenu (TEQ PAH) na této stanici 2,5 ng.m-3, obdobné 
hodnoty zde byly zaznamenány již v předcházejícím období. Lze tedy konstatovat, že 
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v této lokalitě dochází k překračování imisního limitu (1 ng.m-3), není však překročena 
hodnota limitu zvýšená o mez tolerance, která je stanovena na 9 ng.m-3.  

Průměrná roční koncentrace samotného benzo(a)pyrenu dosahovala 1,6 ng.m-3. 
Koncentrace PAH se vyznačují výrazným ročním chodem, kdy např. 
u benzo(a)pyrenu byly v lednu zaznamenány 11× vyšší hodnoty než v červnu (3,4 
ng.m-3 oproti 0,29 ng.m-3). Tato skutečnost ukazuje, že výrazný podíl na znečištění 
ovzduší polyaromatickými uhlovodíky má vytápění obytné zástavby. 

Závěry 

Výsledky hodnocení kvality ovzduší v Praze, provedené na základě dat imisního 
monitoringu za rok 2000, ukázaly, že: 
 znečištění ovzduší suspendovanými částicemi (frakcí PM10) překračuje limitní úrovně 

včetně mezí tolerance. Limitní úroveň pro 24-hodinové koncentrace PM10 byly v Praze 
překročeny více než v 35 případech 
 hodnocení naznačuje, že v Praze může docházet k překračování limitních hodnot pro 

benzen a v Praze, jako v dopravně zatížené aglomeraci, je třeba jeho měření rozšířit 
 limitní úrovně pro ochranu zdraví pro oxid dusičitý jsou překračovány na dopravně 

exponovaných stanicích 
 v Praze dochází k překračování imisního limitu pro přízemní ozón; v roce 2000 byl limit 

překročen na všech stanicích 
 limitní úrovně pro ochranu zdraví pro oxid siřičitý nebyly v roce 1999 ani v r. 2000 

překračovány na žádné pražské stanici. Za předpokladu, že se nebude zhoršovat situace 
lokálního vytápění návratem k tuhým palivům, je téměř jisté, že k termínu platnosti těchto 
limitů nebude nikde docházet k jejich překračování 
 v dopravně nejvíce zatížených lokalitách je problémem oxid uhelnatý. Praha je jediným 

městem v ČR, kde bylo zjištěno překročení limitních hodnot pro CO 
 koncentrace těžkých kovů jsou pod hranicí imisních limitů. V případě niklu se roční 

koncentrace na jedné stanici významně přiblížila limitu, jedná se však zřejmě jen o časově 
omezený výkyv 
 polycyklické aromatické uhlovodíky jsou v Praze měřeny na jedné stanici, kde dochází 

k překročení imisního limitu. Vzhledem k jejich zdravotním účinkům PAH (karcinogenita) 
je třeba rozšířit sledování PAH v Praze i na další lokality, aby bylo možné vyhodnotit 
rozsah zatížení obyvatelstva 

2.3.3. Modelové výpočty kvality ovzduší 

V rámci modelových výpočtů byly hodnoceny tři reprezentativní znečišťující 
látky: suspendované částice (frakce PM10), oxid dusičitý a benzen. Tyto látky byly 
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vybrány po dohodě se zadavatelem, mj. s ohledem na novou právní úpravu ochrany 
ovzduší v ČR.  

Modelové výpočty byly provedeny pro dva časové horizonty: současný stav a 
výhledovou situaci k roku 2010. Při modelování výhledové situace byl zohledněn 
předpokládaný vývoj emisí do roku 2010 u všech skupin zdrojů znečištění na základě 
podkladů Územního plánu hl. m. Prahy, Územního energetického dokumentu a 
dalších podkladů získaných v rámci jednotlivých etap Koncepce. Výsledky 
modelových výpočtů jsou graficky znázorněny pro průměrné roční koncentrace všech 
tří sledovaných látek a pro maximální hodinové koncentrace NO2. 

Do modelových výpočtů bylo zahrnuto cca 4 500 zdrojů znečišťování 
(viz výkresy 1 a 9). Zdroje znečišťování ovzduší, vstupující do modelových výpočtů, 
jsou rozděleny do skupin podle velikosti a charakteru zdrojů. Pro oba časové 
horizonty byly uvažovány: 

Bodové stacionární zdroje: - kategorie REZZO I (všechny zdroje) 
 - kategorie REZZO II (všechny technologické a vybrané 

spalovací zdroje 

Plošné stacionární zdroje:  - ostatní zdroje kategorie REZZO II, kotelny REZZO III a 
lokální vytápění 

 - spotřeba rozpouštědel a barev obyvatelstvem a v malých 
zdrojích 

Dopravní zdroje:  - vybraná síť komunikací 
- křižovatky 
- speciální zdroje (terminály MHD, autobusová nádraží a 
čerpací stanice pohonných hmot) 

- portály a výdechy z tunelů 

Ve výpočtech byl zohledněn i dálkový přenos znečištění z ostatních území ČR 
a ze zahraničí. Podrobná charakteristika jednotlivých skupin zdrojů znečišťování je 
uvedena v kapitole 2.2.  

Modelové výpočty imisní situace byly provedeny v síti více než 8 500 
referenčních bodů (výkres 2), pokrývající celé území Prahy. Hustá síť bodů má 
mimořádný praktický význam, neboť umožňuje podrobně vyhodnotit kvalitu ovzduší 
na celé ploše území města a získat údaje o počtu obyvatel žijících v jednotlivých 
pásmech koncentrací znečišťujících látek (viz kap. 2.4.) 

Oxid dusičitý (NO2) – průměrné roční koncentrace 

Rozložení imisní zátěže oxidu dusičitého odpovídá do značné míry rozložení 
dopravní zátěže na městských komunikacích (výkres 3). Nejvyšší průměrné roční 
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koncentrace byly vypočteny u Barrandovského mostu a podél Jižní spojky, 
Severojižní magistrály, ulice v Holešovičkách, v centru Prahy a na levém břehu 
Vltavy (Smíchov). Průměrné roční koncentrace NO2 zde dosahují 30 – 40 µg.m-3, 
v nejzatíženějších místech až 80 µg.m-3. Pro vzdálenější oblasti od centra jsou typické 
hodnoty IHr NO2 20 – 40 µg.m-3, stejné hodnoty lze zaznamenat i podél ostatních 
významných komunikací (ulice 5. května, Průmyslová, Liberecká, Strakonická ad.) 

Nejvýznamnějším bodovým zdrojem znečištění NO2 je cementárna v Radotíně, 
v jejíž blízkosti byly vypočteny koncentrace, které přesahují 40 µg.m-3. 

Pokles emisí oxidů dusíku do roku 2010 je u stacionárních zdrojů poměrně 
nevýrazný, hlavní podíl na snížení imisní zátěže proto bude mít vývoj emisí z dopravy 
(zlepšení emisních parametrů vozidel). Z tvaru modelového pole je však patrné, že 
významné komunikace budou nadále dominantními zdroji znečištění ovzduší oxidem 
dusičitým (výkres 10). Jediným bodovým zdrojem, projevujícím se výrazně v imisní 
situaci bude cementárna Radotín (IHr NO2 přes 40 µg.m-3, lokálně omezené působení). 
Mimo tuto lokalitu budou nejvyšší průměrné roční koncentrace NO2 dosahovány 
v centru Prahy (Žitná, Ječná, Wilsonova ulice u Těšnova) a také podél ulice 
Svatovítská a v okolí portálu Prašný most. V těchto lokalitách je možné očekávat 
překračování imisního limitu IHr NO2 40 µg.m-3. 

Pro vnitřní Prahu (mimo výše uvedené nejzatíženější části) jsou 
charakteristické hodnoty IHr NO2 na úrovni 15 až 30 µg.m-3. Směrem k okrajům města 
pak vypočtená imisní zátěž dále klesá. Vyšší koncentrace je možné v r. 2010 
zaznamenat rovněž podél významných silnic městského (20 – 30 µg.m-3) a silničního 
okruhu (12,5 – 20 µg.m-3). 

Oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinové koncentrace 
Modelové hodnoty maximálních hodinových koncentrací popisují stav, který by 

v atmosféře nastal za hypotetického předpokladu souhry všech nejméně příznivých okolností, 
které se v průběhu roku, či několika let mohou vyskytnout. Nejedná se tedy o skutečné 
hodinové hodnoty, ale o hypotetickou „nejvyšší očekávanou“ úroveň těchto koncentrací. 

Největším bodovým zdrojem znečištění NO2 z pohledu krátkodobých 
(hodinových) koncentrací je v současnosti cementárna Radotín. Hodnoty IHk v jejím 
okolí mohou dosahovat až 1200 µg.m-3 (výkres 4). Dalším místem, kde je možné 
očekávat výskyt vysokých krátkodobých koncentrací, je Barrandovský most, kde byly 
vypočteny hodnoty v rozmezí 600 a 800 µg.m-3, podél kapacitních komunikací 200 až 
400 µg.m-3, lokálně až 600 µg.m-3. Pro ostatní území jsou charakteristické hodnoty 
IHk NO2 na úrovni 50 – 200 µg.m-3. 
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Cementárna Radotín zůstává nejvýznamnějším bodovým zdrojem NOx v Praze 
i ve výhledovém horizontu r. 2010 (výkres 11). V jejím okolí dosahují hodnoty 
IHk NO2 až 1200 µg.m-3. Celkové rozložení imisní zátěže ovšem zůstává i v roce 2010 
určováno především dopravou, hodnoty IHk NO2 přesahující 100 µg.m-3 je možné 
zaznamenat prakticky v celé centrální oblasti Prahy a podél hlavních dopravních tahů, 
v nejvíce zatížených částech města (zejména podél trasy městského okruhu) přesahují 
tyto hodnoty limit 200 µg.m-3. 

Benzen – průměrné roční koncentrace 

Pro rozložení stávajícího imisního pole průměrných ročních koncentrací (IHr) 
benzenu jsou charakteristické zvýšené koncentrace v centru města (4 – 8 µg.m-3), kde 
se projevuje společný vliv vytápění obytné zástavby a značný počet dopravních zdrojů 
(viz výkres 5). Nejvyšší koncentrace byly vypočteny v okolí ulic Ječné, Žitné a 
Wilsonovy ulice, směrem od centra vypočtené hodnoty klesají. Mimo centrální oblast 
Prahy je možné zvýšené hodnoty (přes 3 µg.m-3) zaznamenat např. u Barrandovského 
mostu, koncentrace 1 – 3 µg.m-3 vyskytují především v okolí hlavních komunikací a 
též v zástavbě na okraji Prahy (Suchdol, Újezd nad Lesy, Horní Počernice ad.), kde se 
projevuje vliv plošných zdrojů. 

Do roku 2010 dojde dle modelových výpočtů k celkovému poklesu imisní 
zátěže benzenu na území Prahy (výkres 12). Nejvyšší plošné zatížení IHr benzenu je 
možné v r. 2010 očekávat v centru města (2 – 3 µg.m-3). Vysoké koncentrace byly 
v tomto období vypočteny i podél ulice Svatovítská a okolí portálu Prašný most, kde 
bude vlivem nárůstu intenzit dopravy na úseku s vysokým sklonem komunikace a při 
malé plynulosti dopravy produkováno zvýšené množství emisí znečišťujících látek. 
Nejvyšší hodnoty, vypočtené v tomto místě, dosahují více než 4 µg.m-3, pole 
vysokých hodnot má však lokální charakter. 

Značný pokles emisí benzenu z bodových a plošných zdrojů zvýrazní vliv 
kapacitních komunikací na kvalitu ovzduší v jejich okolí. Jedná se zejména o Jižní a 
Východní spojku, Štěrboholskou radiálu a komunikace městského okruhu (0,5 až 1 
µg.m-3). 

Suspendované částice (frakce PM10) – průměrné roční koncentrace 

Rozložení imisního pole PM10 je obdobné jako v případě benzenu (viz výkres 6). 
Nejvyšší koncentrace (až 35 µg.m-3) byly vypočteny v centru města. Směrem k jeho 
hranicím vypočtené hodnoty klesají; na okraji centrální části města se IHr PM10 
pohybují kolem 20 µg.m-3. Obdobné koncentrace (18 – 24 µg.m-3) byly vypočteny též 
v těch okrajových sídlech, kde jsou pro vytápění ve větší míře používána pevná paliva. 
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Významným zdrojem PM10 je cementárna v Radotíně, v jejíž bezprostřední blízkosti 
byly vypočteny průměrné roční koncentrace PM10 dosahující 20 až 30 µg.m-3. Lokálně 
jsou pro imisní zátěž území významné technologie produkující značné množství 
tuhých znečišťujících látek (lomy, výroba dřeva), v jejichž okolí je výrazně zvýšena 
koncentrace suspendovaných částic. Do modelových výpočtů je zahrnuta pouze tzv. 
primární prašnost (rozptyl emisí přímo od zdrojů znečištění). Tzv. sekundární prašnost 
(usazené a znovu zvířené částice) a sekundární aerosoly (tvorba aerosolových částic 
v atmosféře) není technicky možné do výpočtů zahrnout. 

Do roku 2010 dojde k výraznému snížení imisní zátěže PM10 v celé Praze 
(uvažována je v tomto případě pouze primární prašnost). V roce 2010 budou nejvyšší 
hodnoty IHr PM10 dosahovány v okolí radotínské cementárny (až 24 µg.m-3). V centru 
Prahy se budou průměrné roční koncentrace PM10 pohybovat mezi 16 a 18 µg.m-3, pro 
vnitřní Prahu budou pak typické hodnoty nad 15 µg.m-3. Mírně zvýšené koncentrace 
oproti okolí je opět možné zaznamenat podél významných městských komunikací 
(silniční okruh, městský okruh). Lokální nárůst IHr PM10 byl vypočten rovněž při 
vyústění tunelů městského okruhu (např. severní portál Strahovského tunelu, portál 
Prašný most). Je třeba očekávat, že významnými zdroji prachových částic budou 
v roce 2010 rovněž menší technologie jako jsou např. lomy, výroba dřeva apod. 
(viz výkres 13). 

Vliv jednotlivých skupin zdrojů na imisní situaci v Praze 

Výsledky modelových výpočtů potvrdily, že nejvýznamnějším zdrojem 
znečišťování ovzduší v Praze je – a výhledově i zůstane – automobilová doprava. 
Výkresy 7 – 8 a 14 – 15 zobrazují rozložení imisních příspěvků automobilové dopravy 
k hodnotám ročních koncentrací NO2 a benzenu v současnosti a v roce 2010. 
Z výkresu 7 je patrný dominantní vliv Jižní spojky a Barrandovské ulice na imisní 
situaci IHr NO2 v jejich okolí (hodnoty 40 – 60 µg.m-3). Mezi další oblasti, významně 
ovlivněné dopravou patří Smíchov, okolí Severojižní magistrály a ulice 
v Holešovičkách, ulice Milady Horákové. V těchto místech dosahují příspěvky 
dopravy k IHr NO2 20 – 40 µg.m-3. Z výsledků modelových výpočtů dále vyplývá, že 
imisní příspěvky dopravy k celkové zátěži ročních koncentrací NO2 se do roku 2010 
významně sníží. Podél nejvýznamnějších komunikací se budou hodnoty pohybovat 
mezi 10 a 20 µg.m-3, pouze lokálně (v okolí nejvýznamnějších křižovatek) dosahují 
vypočtené hodnoty až 25 – 30 µg.m-3. 

V rozložení příspěvků dopravních zdrojů k IHr benzenu v roce 2002 jsou 
charakteristické zvýšené hodnoty koncentrací v centru města (více než 4 µg.m-3). 
Příčinou jsou především způsobené vyšší emise uhlovodíků z automobilů jedoucích 
nízkou rychlostí v méně plynulých jízdních režimech. V okolí významných kapacitních 
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komunikací, kde se dopravní proud pohybuje plynuleji a vyššími rychlostmi jsou 
vypočtené příspěvky k průměrným ročním koncentracím benzenu nižší (0,5 – 2 µg.m-3). 

Do roku 2010 dojde vlivem obměny vozového parku ke snížení příspěvků 
dopravy k imisní zátěži benzenu (obr. 15), i v tomto případě jsou však patrné vyšší 
koncentrace z dopravy v centru města (přes 2 µg.m-3). V okolí kapacitních komunikací 
(Jižní spojka, městský a silniční okruh) se hodnoty IHr benzenu z dopravy pohybují 
mezi 0,25 a 1 µg.m-3. 

Na většině území Prahy nepřevyšuje podíl bodových zdrojů na celkové imisní 
zátěži všech tří posuzovaných škodlivin 20 %. V blízkosti významných bodových 
zdrojů (jako jsou například Cementárna Radotín v případě NO2 nebo některé kotelny 
v případě benzenu) však tento podíl stoupá až na 80 %. V r. 2010 je možné očekávat 
již velmi malý podíl kotelen na vypočtených koncentracích benzenu, neboť se 
předpokládá hromadný přechod těchto kotelen na zemní plyn. 

Podíl plošných zdrojů na imisní zátěži je patrný zejména v centru města a dále 
v okrajové zástavbě (používání pevných paliv pro vytápění). Podíl lokálního vytápění 
na imisní zátěži NO2 dosahuje v centru města až 50 %, v okrajových sídlech cca 20 %. 
V případě benzenu je vliv plošných zdrojů v roce 2002 patrný na celém území Prahy 
(podíl 40 – 60 %). Do roku 2010 se předpokládá zásadní omezení používání pevných 
paliv. V důsledku toho se podíl plošných zdrojů na celkových koncentracích benzenu 
sníží v centru města na 10 – 20 %. V okrajové zástavbě se podíl plošných zdrojů bude 
pohybovat na úrovni 40 – 50 %. 

2.3.4. Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší 

Na základě modelových výpočtů kvality ovzduší, provedených pro celé území 
hlavního města Prahy v podrobné síti referenčních bodů, byla provedena identifikace 
lokalit, ve který lze očekávat překračování stanovených limitních hodnot pro ochranu 
lidského zdraví. Hodnocení bylo provedeno na základě těchto kritérií: 
 oblast R – zahrnuje území, ve kterém dle modelových výpočtů dochází (popř. bude 

docházet) k překročení imisních limitů pro průměrné roční koncentrace suspendovaných 
částic PM10 (20 µg.m-3)1 oxidu dusičitého (40 µg.m-3) nebo benzenu (5 µg.m-3) 
 oblast K – území, kde byly vypočteny hodnoty maximálních hodinových koncentrací 

oxidu dusičitého přesahující imisní limit (200 µg.m-3). Vzhledem k tomu, že maximální 

                                              
1 Pozn. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10 je stanoven v I. etapě na 40 

µg.m-3 (termín splnění 1. 1. 2005), pro II. etapu (termín 1. 1. 2010) je stanoven limit 20 µg.m-3. Pro 
vyhodnocení byl zvolen přísnější limit jednak proto, že Koncepce je zpracována pro období do roku 2010 a 
také s ohledem na skutečnost, že do výpočtu není zahrnuta tzv. sekundární prašnost (tj. skutečné koncentrace 
PM10 budou pravděpodobně vyšší). 
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hodinové koncentrace představují modelovou hodnotu, vypočtenou za předpokladu 
nejhorších podmínek, lze takto vymezené území považovat za oblast rizikovou z hlediska 
výskytu nadlimitních hodnot 

Oblast R 

Hranice oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší pro současný stav znázorňuje 
obr. 2.48. Z pohledu současné imisní zátěže území lze „oblast R“, kde jsou 
překračovány limity pro průměrné roční koncentrace sledovaných látek vymezit takto: 
 okolí magistrály, Ječné, Žitné a Resslovy ulice a dále až k Plzeňské ulici, okolí Chotkovy 

ulice a křižovatky Svatovítská × Milady Horákové, kde bylo vypočteno překročení limitů 
u všech tří sledovaných látek (PM10, NO2, benzen) 
 okolí Barrandovského mostu a ulice K Barrandovu (NO2, PM10) 
 okolí Jižní spojky až po ulici V Korytech (NO2, východně od Vídeňské i částečně PM10) 
 blízké okolí cementárny v Radotíně (NO2, PM10) 
 širší centrální oblast města (Smíchov, Malá Strana, Holešovice, Libeň, Žižkov, Vinohrady, 

Nusle, Michle, Nové a Staré město, Karlín), kde dochází k překračování limitu pro PM10,  
 zástavba některých okrajových sídel – Starý Suchdol, Horní Počernice, Radotín (PM10) 
 nejbližší okolí významných technologických zdrojů produkujících tuhé znečišťující látky 

(lomy, dřevozpracující průmysl – PM10) 

Výsledky modelových výpočtů ukazují, že k překračování imisních limitů bude 
docházet i v roce 2010 (obr. 2.49). Hranice oblasti překračování ročních limitů však 
již vymezují pouze izolované, plošně málo rozsáhlé lokality, zahrnující jeden nebo 
dva referenční body. Překročení imisních limitů bylo vypočteno: 
 v jednom bodě v místě vyústění tunelu městského okruhu portálem Prašný most (NO2, 

benzen) 
 v blízkosti radotínské cementárny (NO2, PM10) 
 na dvou místech v centru města (NO2) 
 v několika bodech v bezprostřední blízkosti otevřených technologických provozů 

produkujících tuhé látky (lomy, pily), kde lze očekávat překročení limitu PM10 

Oblast K 

Vymezení oblastí, kde může v současné době docházet k překračování 
hodinových imisních limitů pro oxid dusičitý, je znázorněno na obr. 2.48. Z obrázku je 
patrné, že hranice 200 µg.m-3 vymezuje: 
 centrum města, zejména území podél nejzatíženějších komunikací (Nové Město, Smíchov, 

Holešovice) 
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 oblasti podél hlavních městských komunikací (ulice V Holešovičkách, Veletržní, 
Severojižní magistrála, Strakonická, k Barrandovu, Jižní spojka, Průmyslová, Kbelská, 
třída 5. května) 
 další významnou oblastí, kde mohou být v současnosti problémem krátkodobé koncentrace 

NO2 je širší okolí radotínské cementárny – severozápad Radotína, Zadní Kopanina, 
Slivenec, Lochkov a část Řeporyjí a Holyně 
 lokální, prostorově omezené zhoršení kvality ovzduší je možné předpokládat též v okolí 

některých významných křižovatek 
 

Do roku 2010 je možné očekávat výrazné snížení plošného rozsahu těchto 
oblastí. Významné stále zůstává znečištění ovzduší v okolí cementárny v Radotíně, 
plošný rozsah zatížené oblasti je však již nižší.  

V ostatních částech města je možné vymezit tyto oblasti: centrum města (okolí 
Ječné a Žitné ulice a nám. Míru), oblast podél západní části městského okruhu, území 
podél ulic Spojovací a Kbelská. 

2.3.5. Sekundární prašnost 

Výskyt prachových částic v ovzduší jednak způsobuje významný nárůst počtu 
respiračních chorob, jednak mnoha způsoby nepříznivě ovlivňuje život obyvatel. 
Sledování jejich koncentrací má proto velký význam zejména v obytných oblastech 
větších sídel. Koncentrace prašného aerosolu patří mezi prostorově nejvíce proměnné 
veličiny, což se odráží v poměrně nízké vypovídací schopnosti výsledků měření 
(z hlediska zátěže většího území). Velmi problematické je i využití modelových 
výpočtů, neboť výpočtem lze stanovit pouze tzv. primární prašnost – částice, které 
jsou unášeny od jednotlivých zdrojů znečištění. Tyto částice jsou však po dopadu na 
zemský povrch opět zvířeny (spolu s částicemi povrchového materiálu) – dochází ke 
vzniku tzv. sekundární prašnosti. Vlivy sekundární prašnosti není možné do 
modelových výpočtů zahrnout, neboť závisí na charakteru povrchu a 
meteorologických podmínkách v dané chvíli. Koncentrace polétavého prachu 
pak mohou být u takových zdrojů sekundární prašnosti podstatně vyšší, než udávají 
modely.  

V rámci tohoto projektu bylo proto provedeno vyhodnocení území Prahy 
z hlediska náchylnosti k výskytu sekundární prašnosti, jako podklad pro formulaci 
opatření ke snížení koncentrací PM10 v pražském ovzduší. Je ovšem nutno 
konstatovat, že přesné vyhodnocení této složky znečištění je značně problematické, 
neboť míru působení zdrojů, které se na sekundární prašnosti podílejí, nelze přesně 
stanovit. Ani v literatuře nelze nalézt odkaz na zcela rigorózní přístup, který by byl 
jednotně a objektivně aplikován na území o plošné rozloze řádu stovek km2, jako je 
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území hl. m. Prahy. Proto byl v rámci tohoto projektu navržen a použit zjednodušený 
postup, založený na rozboru dlouhodobých řad koncentrací prašného aerosolu a 
následného zmapování celého území z hlediska možných rizik zvýšeného výskytu 
sekundární prašnosti. 

Cílem hodnocení je zejména: 
 charakterizovat hlavní faktory, které vznik a výskyt sekundární prašnosti ovlivňují,  
 ověřit navržený postup hodnocení výskytu sekundární prašnosti v městském ovzduší, 
 odhadnout podíl této složky na celkovém znečištění ovzduší prašným aerosolem, 
 na základě zjištěných poznatků a s využitím ortofotomap území, mapy bonity klimatu 

Prahy, šetření v terénu a informací o rozmístění stálých zdrojů prašnosti vyhodnotit celé 
území Prahy z hlediska možného zvýšeného výskytu sekundární prašnosti, a to v pěti 
relativních kategoriích, 

Hodnocení je zaměřeno zejména na částice velikostní frakce PM10 , pro které 
jsou stanoveny imisní limity. Výsledky hodnocení lze využít k návrhu základních a 
technicky a ekonomicky přijatelných opatření, které mohou vést ke snížení rizik 
výskytu sekundární prašnosti na území města. 

2.3.5.1. Prašný aerosol a sekundární prašnost 

Prašný aerosol zahrnuje široké spektrum chemicky a fyzikálně různorodých 
látek. Základní charakteristikou prašného aerosolu je jeho výskyt v podobě 
rozptýlených částic v tuhé nebo kapalné formě. Tyto částice se přitom mohou 
zásadním způsobem lišit svou velikostí, způsobem vzniku, chemickým složením, 
fyzikálními vlastnostmi, apod.. Aerosolové částice emituje do ovzduší řada zdrojů 
přírodního i antropogenního původu. Mezi nejvýznamnější přírodní zdroje patří 
vulkanická činnost a uvolňování drobných částic zemského povrchu větrem. 
Antropogenní zdroje prašného aerosolu zahrnují zejména spalování fosilních paliv 
v energetických zdrojích, v dopravě, některé průmyslové technologické procesy, dále 
prach zvířený provozem motorových vozidel na pozemních komunikacích, při 
nakládání se sypkými materiály, atd. V ovzduší se vyskytují aerosolové částice 
vzniklé též kondenzací plynných látek v atmosféře.  

V současné době je prašný aerosol považován za jednu z nejvýznamnějších 
znečišťujících příměsí v ovzduší evropských měst. Z hlediska zdravotních účinků je 
výskyt zvýšených koncentrací prašného aerosolu v ovzduší obecně spojován 
především s výskytem respiračních chorob, snížením funkce plic, kardiovaskulárními 
nemocemi a podle některých studií i s astmatem. U dalších chorob (např. rakovina 
plic) je spojitost s imisní zátěží prašného aerosolu předmětem výzkumů, výsledky 
však nelze zatím považovat za prokazatelné. Bez ohledu na konkrétní specifické 
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projevy je však za prokázaný považován nárůst nemocnosti a úmrtnosti při 
opakovaném výskytu vyšších koncentrací prašného aerosolu. Zachycení aerosolových 
částic na sliznici dýchacích cest závisí na jejich aerodynamických parametrech a 
způsobu dýchání. S ohledem na zdravotní účinky je pozornost věnována zejména 
velikosti aerosolových částic a chemickému složení prašného aerosolu. 

Velikost aerosolových částic v ovzduší se pohybuje v rozsahu několika řádů, 
od molekulárních shluků o průměru 0,005 µm a• po hrubé prachové 

•ástice velikosti 100 µm. Velikostní složení částic zásadním způsobem 
ovlivňuje chování prašného aerosolu v atmosféře i jeho zdravotní účinky.  

Rozdělení velikostí částic atmosférických aerosolů v ovzduší města závisí na 
jejich zdroji. Jednotlivé zdroje emitují částice různých velikostí a výsledné zastoupení 
velikostních frakcí v imisích tedy závisí na tom, v jaké míře se jednotlivé zdroje na 
imisní zátěži podílí. Současně se toto složení bude lišit i podle aktuálních 
meteorologických podmínek (směr větru od zdroje, výskyt inverzí apod.).  

Velikost částic je jedním z hlavních faktorů, které určují jejich chování 
v atmosféře. Největší aerosolové částice rychle podléhají gravitační sedimentaci a za 
obvyklých meteorologických podmínek se vyskytují jen v blízkosti svého zdroje. 
Doba setrvání těchto částic v ovzduší se pohybuje řádově v minutách, nejvýše 
v hodinách. Naproti tomu jemné částice mohou sedimentaci účinně odolávat po velmi 
dlouhou dobu. Pro tyto částice je podstatně účinnější mokrá depozice aerosolů, a to 
buď záchytem částic padajícími kapkami nebo při vzniku oblačnosti (kondenzační 
jádra). Doba setrvání jemných částic v ovzduší se pohybuje v řádech dnů až týdnů a 
částice mohou být přenášeny na velmi dlouhé vzdálenosti v řádu několika tisíc km.  

Složení částic atmosférického aerosolu je značně nehomogenní. Částice mohou 
obsahovat několik set různých anorganických látek a řádově tisíce organických 
sloučenin. Jemné částice prašného aerosolu běžně obsahují následující hlavní složky: 
sulfáty, nitráty, kyselé a amonné ionty, elementární uhlík, organické sloučeniny, 
stopové složky těžkých kovů a vodu. Hrubší částice obvykle obsahují prvky 
minerálního a půdního původu (Si, Al, Fe, Ca, K), a dále biologické složky (bakterie, 
pyly, spory). Chemické složení prašného aerosolu výrazně závisí na jeho původu 
(obdobně jako u velikosti částic).  

Výskyt sekundární prašnosti ve venkovním prostředí ovlivňuje celá řada 
vzájemně provázaných faktorů. Jedná se zejména o vlastnosti usazených částic, 
meteorologické podmínky, charakter aktivního zemského povrchu a mechanické 
ovlivňování povrchové vrstvy (např. pohybem vozidel na komunikacích, stavebními 
pracemi, těžbou apod.). Tomu odpovídá i charakter hlavních zdrojů sekundární 
prašnosti v městském prostředí, kterými jsou doprava, stavební činnost, a manipulace 
se sypkými materiály, v některých případech i povrchová těžba či zpracování dřeva. 
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Dalším významným zdrojem je působení větru na zemský povrch, zejména v případě 
otevřených ploch bez vegetace.  

Automobilová doprava se na znečištění ovzduší prašným aerosolem podílí 
jednak přímo emisemi sazí produkovaných při spalování pohonných látek, jednak 
zvířením prachových částic uloženého na povrchu komunikací, a dále uvolňováním 
částic vzniklých obrusem pneumatik i povrchového materiálu vozovky. Výsledky řady 
studií ukazují, že sekundární prašnost vznikající na komunikacích může být hlavním 
zdrojem imisní zátěže prašného aerosolu v městském ovzduší.  

Stavební činnost představuje zdroj sekundární prašnosti s časově omezeným, 
avšak významným dopadem na kvalitu ovzduší v blízkém okolí. Množství prachu 
zvířeného při stavební činnosti je závislé především na rozsahu výstavby, a to jak ve 
smyslu plošném, tak i z hlediska intenzity činnosti. Nezanedbatelným faktorem je také 
vynášení prachu neočištěnými automobily vyjíždějícími ze staveniště – prach poté 
zůstává na okolních komunikacích i řadu dnů a je trvale zviřován projíždějícími 
vozidly. Množství sekundární prašnosti na takové komunikaci pak mnohonásobně 
narůstá. 

V případě manipulace se sypkými materiály jsou zdrojem např. skládky 
odpadů, haldy sypkých materiálů apod. Významným technologickým zdrojem 
prachových částic (který je na pomezí prašnosti primární a sekundární) jsou rovněž 
lomy a pily. V těchto případech je zdrojem prachu nejen samotný technologický 
proces – drcení kamene či zpracování dřeva (tyto emise jsou sledovány v REZZO); ale 
současně dochází i k vynášení prachových částic automobily, jejich zvíření do ovzduší 
atd. 

2.3.5.2. Metodika hodnocení 

Postup hodnocení sekundární prašnosti použitý v této práci je z metodického 
hlediska poměrně ojedinělý1. Účelem použitého postupu je vyhodnotit území města 
z hlediska náchylnosti k výskytu sekundární prašnosti a orientačně stanovit význam 
této složky v rámci celkové zátěže území prašným aerosolem. Použitá metoda vychází 
z kombinace dvou vzájemně provázaných postupů: 
1. vyhodnocení měřených hodnot koncentrací prašného aerosolu při různých podmínkách, 

které jsou rozhodující pro výskyt sekundární prašnosti. Účelem hodnocení je porovnat 
podíl sekundární prašnosti na koncentracích PM10 a následně zhodnotit rozdíly mezi 
různými lokalitami, vzájemně odlišnými z hlediska faktorů vzniku sekundární prašnosti, 

                                              
1 V České republice nebyla obdobná studie dosud zpracována a zahraniční práce byly vesměs založeny 

na podstatně náročnějších postupech, a to buď na podrobných rozborech složení prašného aerosolu, nebo na 
velmi komplikovaných modelových výpočtech. 
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2. vyhodnocení prostorového rozložení faktorů výskytu sekundární prašnosti, rozčlenění 
území Prahy do jednotlivých ploch podle „rizikovosti“ vyššího výskytu sekundární 
prašnosti (tzv. „mapa sekundární prašnosti“) 

Z hlediska srážkových poměrů (a následně i vlhkosti povrchu) je pro výskyt 
sekundární prašnosti rozhodujícím faktorem četnost dnů s výskytem srážek. 
Prostorové rozložení pole srážkových dnů je v rámci Prahy v podstatě homogenní a 
nelze nalézt významné rozdíly mezi jednotlivými lokalitami. Lze tedy konstatovat, že 
z prostorového hlediska se bude náchylnost území ke vzniku sekundární prašnosti lišit 
spíše podle výskytu rychlostí větru a charakteru zemského povrchu (z hlediska 
časového je rozhodujícím faktorem výskyt srážek a vlhkost půdy, dále změny 
rychlosti větru a průběh lidské činnosti – doprava, stavební činnost atd.). 

Pro vyhodnocení charakteristik rychlosti větru byly využity větrné růžice, 
které byly zpracovány pro území Prahy modelem PIABLM v rámci projektu 
„Modelové hodnocení kvality ovzduší na území Prahy“ pro tři třídy rychlosti větru: 0 
– 2,5 m.s-1, 2,5 – 7,5 m.s-1 a nad 7,5 m.s-1. Na základě poznatků z literatury lze 
předpokládat, že na vzniku sekundární prašnosti se v jednotlivých lokalitách 
rozhodujícím způsobem podílí četnost vyšších rychlostí větru.  

Jedním z rozhodujících faktorů, působících na vznik sekundární prašnosti 
v dané lokalitě, je charakter aktivního zemského povrchu a způsob jeho využití 
(resp. činnost, která je na daném místě vyvíjena). Oba faktory spolu velmi úzce 
souvisí, a proto jsou posuzovány společně jako tzv. typ lokality. Jednotlivé typy 
lokalit jsou určeny např. výskytem vegetace a jejím charakterem, výskytem a 
charakterem významných zdrojů sekundární prašnosti, způsobem využívání 
posuzovaného území, atd.  

První fáze hodnocení byla tedy zaměřena na ověření výskytu sekundární 
prašnosti na různých místech, která se vzájemně liší z hlediska typu lokality a četností 
větru o vyšších rychlostech. Jako ukazatel míry výskytu sekundární prašnosti byly 
zvoleny rozdíly koncentrací PM10 na stanicích AIM ve dnech se suchým a vlhkým 
(resp. mokrým) povrchem. Následným porovnáním různých stanic byl zjišťován vztah 
mezi typem lokality, větrem a výskytem sekundární prašnosti (viz obr. 2.50 a 2.51).  

Následně byla vypracována mapa, která aplikuje zjištěné skutečnosti na celé 
území města. Pro zpracování této mapy byly využity zejména ortofotomapy území 
Prahy, v některých případech i šetření v terénu a další podklady (viz výše). Jednotlivé 
typy lokalit rozděleny do pěti kategorií podle stupně rizikovosti možného vzniku 
sekundární prašnosti dle následujícího schématu: 
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Tab. 2.3.4. Kategorie rizikovosti vzniku sekundární prašnosti 
Kategorie Typ lokality 

1 souvislé plochy vzrostlé zeleně (parky, lesy), vodní plochy 

2 zastavěné plochy s vysokým podílem vzrostlé zeleně (např. vilová zástavba, chatové osady), louky 
a pastviny 

3 zastavěné plochy s nižším podílem vzrostlé zeleně (např. bytové domy v centru města), železniční 
komplexy (nádraží, seřadiště), pole 

4 nezpevněné plochy s malým podílem zeleně nebo bez vegetace, otevřené zpevněné plochy bez 
vegetace (velká parkoviště, průmyslové areály apod.), letiště 

5 haldy sypkých materiálů, skládky odpadů, lomy, průmyslové areály se skládkou sypkých materiálů, 
staveniště 

Pozn. V plošném hodnocení typů lokalit nejsou zahrnuty automobilové komunikace, které jsou posuzovány 
samostatně na základě výpočtu množství zvířených prachových částic. 

 Kategorie 1 zahrnuje lokality, u kterých je pravděpodobnost vzniku sekundární prašnosti 
zcela minimální nebo žádná.  
 Do kategorie 2 jsou zařazeny jednak typy lokalit, u kterých lze předpokládat pouze nízkou 

náchylnost ke vzniku sekundární prašnosti a dále ty části území, kde je možné vznik 
sekundární prašnosti očekávat, avšak tato prašnost bude pravděpodobně účinně omezována 
vzrostlou vegetací.  
 Do kategorie 3 jsou zahrnuty zejména zastavěné plochy s malým podílem vzrostlé 

vegetace. Na těchto plochách již lze předpokládat poměrně významný podíl sekundární 
prašnosti v rámci celkové imisní zátěže prašného aerosolu, avšak nevyskytují se zde 
významné specifické zdroje sekundární prašnosti.  
 Kategorie 4 zahrnuje takové typy lokalit, u kterých lze předpokládat trvale zvýšenou 

náchylnost ke vzniku sekundární prašnosti.  
 Kategorie 5 zahrnuje nejvýznamnější zdroje sekundární prašnosti na území města.  

Území města bylo do těchto kategorií rozčleněno s využitím ortofotomap území 
a s pomocí dalších digitálních i analogových mapových podkladů, včetně místního 
šetření. Výsledky hodnocení jsou mapově zpracovány v geografickém informačním 
systému (GIS). 

Jedním z hlavních zdrojů sekundární prašnosti je automobilová doprava. 
Množství prachu zvířeného automobily roste úměrně počtu projíždějících vozidel, a 
proto nelze zařadit dopravní komunikace souhrnně zařadit do některé zvýše 
uvedených kategorií. Proto byla doprava vyhodnocena samostatně na základě 
výpočtu množství zvířených částic PM10 z jednoho km komunikace podle metodiky 
US EPA. Vypočtené hodnoty emisí PM10 (v kg.km-1.den-1) jako zvířených částic 
z jednotlivých zpevněných komunikací v Praze jsou součástí výsledného mapového 
zpracování jako samostatná vrstva GIS.  
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2.3.5.3. Výsledky hodnocení 

Výsledky získané v první fázi hodnocení ukázaly, že: 
 v blízkosti významných zdrojů sekundární prašnosti bude sekundární prašnost tvořit 

přibližně 50% imisní zátěže PM10 a v bezprostřední blízkosti těchto zdrojů bude tento 
podíl ještě výrazně vyšší 
 v bezprostřední blízkosti komunikací nebo v lokalitách zcela bez vegetace se sekundární 

prašnost podílí na znečištění ovzduší PM10 cca ze 40 – 50% 
 v lokalitách, které se nachází ve větší vzdálenosti od hlavních zdrojů sekundární prašnosti 

(zejména komunikací, stavenišť apod.) a v oblastech s vyšším podílem zeleně lze očekávat, že 
sekundární prašnost na koncentracích PM10 podílí přibližně 20 – 30% 
 v lokalitách s vysokým podílem vzrostlé vegetace a ve větší vzdálenosti od hlavních 

zdrojů sekundární prašnosti bude podíl sekundární prašnosti na celkové imisní zátěži PM10 
minimální (0-10%) 
 závislost sekundární prašnosti na průměrné denní rychlosti větru se nepodařilo 

kvantifikovat, neboť při vyšších rychlostech větru sice dochází ke zvíření prachu, současně 
jsou však částice lépe rozptylovány a tyto vlivy nelze na základě získaných poznatků 
oddělit 

Výsledkem navazující etapy – vyhodnocení území Prahy z hlediska náchylnosti 
území ke vzniku sekundární prašnosti je tématická vrstva GIS, která informuje o 
nejrizikovějších oblastech v Praze z hlediska výskytu sekundární prašnosti. Obrázek 
2.54 podává celkový přehled o kategorizaci jednotlivých ploch v rámci Prahy, detailní 
ukázka mapy sekundární prašnosti je znázorněna na obr. 2.52. Zastoupení kategorií 
možného výskytu sekundární prašnosti v Praze je uvedeno na grafu 2.53. 

Převážná část území Prahy byla zařazena do kategorií 2 a 3. Tyto kategorie jsou 
typické pro běžnou městskou zástavbu i pro většinu extravilánových ploch. Prakticky 
celé centrum města je zařazeno převážně do kategorie 3. Ve větší vzdálenosti 
převažují v zástavbě plochy zařazené do kategorie 2, tj. s vyšším zastoupením vzrostlé 
zeleně. Zastoupení kategorie 1 je v Praze poměrně značné (cca 14%), nicméně jejich 
rozložení v území je však značně nerovnoměrné. Výrazněji jsou tyto typy ploch 
zastoupeny v jižní části města (Kunratice, Modřany, Zbraslav, Lochkov, Velký Háj), 
na severu (Šárka, Lysolaje, Suchdol, Draháň, Troja) a na nejvýchodnějším okraji 
Prahy (Újezd nad Lesy, Klánovice, Koloděje).  

Naproti tomu velmi nízké je zastoupení této kategorie ploch v centru města a 
jeho okolí, v celé severozápadní části (od Malešic přes Vysočany až po Letňany, 
Kbely a Čakovice) a na západě (Řepy, Řeporyje, Stodůlky). Plochy zařazené do 
kategorií 4 a 5 se s různou mírou četnosti vyskytují na celém území Prahy. Vyšší 
výskyt těchto ploch je možné zaznamenat např. východně a severovýchodně od centra 
(Malešice, Vysočany, Šterboholy, Černý most, Kbely).  



 

DLOUHODOBÁ KONCEPCE OCHRANY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 

2-70 

Z porovnání vypočtených hodnot množství zvířených částic z automobilové 
dopravy (viz obr. 2.54) lze očekávat největší výskyt sekundární prašnosti v okolí 
nejvíce zatížených kapacitních komunikací s vysokým podílem nákladní dopravy. Na 
nejvíce zatížené Jižní spojce dosahuje vypočtené množství zvířených částic PM10 
téměř 60 kg na jeden km silničního úseku denně, v okolí ostatních nejvýznamnějších 
komunikací (Barrandovský most a ulice K Barrandovu, Brněnská, ul. 5. Května, 
Wilsonova, Argentinská, V Holešovičkách, Průmyslová, Štěrboholská spojka, 
Východní spojka, Cínovecká a další) se pohybuje v rozpětí 20-40 kg.km-1den-1.  

2.3.5.4. Shrnutí 

Na základě provedené analýzy datového materiálu lze učinit následující závěry: 
 na plochách, zařazených do kategorie 1, lze předpokládat pouze zcela minimální 

náchylnost ke vzniku sekundární prašnosti, 
 na plochách, zařazených do kategorie 2 se může podíl sekundární prašnosti na celkové 

imisní zátěži PM10 v dlouhodobém průměru pohybovat přibližně okolo 20 %, 
 v případě ploch kategorie 3 je možné dlouhodobě očekávat podíl sekundární prašnosti na 

imisní zatížení PM10 přibližně 30-40 %, 
 plochy, které byly v předchozím hodnocení zařazeny do kategorie 4, se budou 

pravděpodobně vyznačovat podílem sekundární prašnosti ve výši okolo 50% celkové 
imisní zátěže v dlouhodobém průměru, 
 v případě ploch kategorie 5 není možné podíl sekundární prašnosti na imisním zatížení 

přesně určit; vzhledem k tomu, že tato kategorie v podstatě ohraničuje nejvýznamnější 
zdroje sekundární prašnosti, lze předpokládat, že podíl může výrazně přesahovat 50% 
celkové imisní zátěže PM10. 
 v bezprostřední blízkosti komunikací bude podíl sekundární prašnosti zásadně ovlivněn 

množstvím prachových částic zvířených automobilovou dopravou, a to v závislosti na 
počtu projíždějících vozidel; v okolí významně dopravně zatížených uličních úseků lze 
předpokládat podíl sekundární prašnosti v dlouhodobém průměru přibližně na úrovni  
40 – 50 % celkové imisní zátěže PM10 a podél nejvíce zatížených kapacitních komunikací 
však bude tento podíl pravděpodobně podstatně vyšší.  
 rizikovost vzniku sekundární prašnosti bude rovněž vyšší v lokalitách s vyšší průměrnou 

rychlostí větru, nicméně tuto závislost není možné na základě zjištěných poznatků 
kvantifikovat. 

Tyto závěry popisují výhradně skutečnosti spojené s výskytem sekundární 
prašnosti v suchém období. S vyšší vlhkostí povrchu se množství zvířených 
prachových částic výrazně snižuje, a bude tedy klesat i podíl sekundární prašnosti na 
imisní zátěži PM10.  
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Výsledky hodnocení naznačují základní podmínky výskytu sekundární 
prašnosti na území Prahy v dlouhodobém průměru. Z charakteru procesů, při 
kterých ke vzniku sekundární prašnosti dochází je zcela logické, že se tento jev bude 
často vyskytovat pouze nárazově po určitý krátký časový úsek, ve kterém bude podíl 
sekundární prašnosti na imisním zatížení často podstatně vyšší než jsou uvedené 
průměrné hodnoty. Naproti tomu např. při bezvětří může být na daném místě podíl 
sekundární prašnosti zcela minimální.  

Na základě výsledků hodnocení je možné provést základní nástin některých 
opatření ke snižování rizik výskytu sekundární prašnosti na území Prahy: 
 do nejméně rizikových kategorií patří plochy, které mají výrazný podíl městské zeleně. 

Z toho vyplývá jedno ze základních opatření ke snižování rizik výskytu sekundární 
prašnosti. Zelené plochy by se měly stát přirozenou částí každé nové městské výstavby. 
Rovněž by měla být projevována snaha o rozšíření podílu zeleně zejména v obytné 
zástavbě centrální části města 
 zásadní úlohu ve výskytu sekundární prašnosti sehrává vlhkost povrchu. Je zcela 

evidentní, že nelze 50 % plochy města v obdobích letního sucha pravidelně skrápět. Je 
však žádoucí, aby alespoň komunikace v místech husté obytné zástavby byly v létě 
pravidelně kropeny, pokud je bezesrážkové období delší než 10 – 14 dnů. Za nezbytné 
lze považovat zejména kropení komunikací v oblastech zařazených do kategorie 4  
 významný je též je úklid komunikací po skončení zimního období a odstranění veškerých 

zbytků zimních posypových materiálů. Za velmi podstatný lze považovat i pravidelný 
úklid vozovek během celého roku, a to nejméně s odstupem 4-6 týdnů 
 území z kategorie 5 by měla spadat do oblasti zcela zvláštního režimu, tj. provozovatelé 

takových ploch by měli mít povinnost provádět opatření na eliminaci zvýšené 
prašnosti (kropení, zakrývání, budování vhodných bariér, výsadba zeleně, snižování doby 
provozu na minimum). Při výjezdu dopravní techniky ze staveniště na veřejnou 
komunikaci je třeba dodržovat a důsledně kontrolovat stav dopravních prostředku, aby 
přenos prašných částic na veřejnou komunikaci byl zcela minimální. 
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2.4. Hodnocení zdravotních rizik 

2.4.1. Úvod 

Hodnocení zdravotních rizik je zpracováno na základě metodických postupů, 
které byly předloženy v rámci jednotlivých dílčích úkolů tohoto projektu1. Všechny 
tyto dílčí práce používají především poznatky Světové zdravotnické organizace 
(WHO) a Institutu pro výzkum rakoviny v Lyonu (IARC), ze kterých vycházejí 
rovněž Direktivy (Směrnice) Evropské unie, tj. rámcová direktiva 96/62/EC o 
posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší a její dceřinné direktivy, které byly při 
hodnocení rovněž použity.  

Údaje o koncentracích škodlivin v ovzduší na území hlavního města Prahy jsou 
převzaty jednak z výsledků modelových výpočtů kvality ovzduší zhotovených 
v rámci tohoto úkolu, jednak z výsledků měření na monitorovacích stanicích 
zařazených do databáze ISKO.  

2.4.2. Nebezpečnost látek vyskytující se v ovzduší Prahy 

Širší výběr látek, které mohou být významné pro pražské ovzduší (včetně 
popisu jejich nebezpečných vlastností), byl proveden v první fázi projektu. Užší výběr 
látek pro modelové výpočty (frakce prachu PM10, oxid dusičitý, benzen) pomocí 
matematického modelu byl proveden na základě konzultací se zadavatelem úkolu. 
Vzhledem k tomu, že na základě současných poznatků hrají důležitou roli v příspěvku 
k potenciálním zdravotním rizikům i další kontaminanty, byl soubor namodelovaných 
dat doplněn o data naměřená (polyaromatické uhlovodíky, ozón, oxid uhelnatý, olovo, 
kadmium, nikl, arzen, mangan). Nezanedbatelnou roli, ne však dominantní, mohou 
sehrát rovněž aldehydické látky (zvláště formaldehyd), avšak koncentrace v ovzduší 
těchto látek nejsou na měřících stanicích k dispozici. Příspěvek jiných kontaminantů je 
možno považovat za malý, a proto je možno konstatovat, že látky vybrané pro 
hodnocení zdravotních rizik představují jejich podstatnou část. 

V tomto projektu jsou tedy hodnocena: 
 zdravotní rizika akutních a chronických onemocnění po expozici lidí oxidům dusíku a 

frakci polétavého prachu PM10 
 karcinogenní rizika po expozici benzenu a polyaromatickým uhlovodíkům 

                                              
1 Jedná se o práce „Hodnocení zdravotních rizik kontaminantů komunálního ovzduší“, „Návrh systému kritérií pro 

hodnocení zdravotních účinků“ a „Návrh systému hodnocení zdravotních rizik na území Prahy“, které jsou uvedeny v 
přílohové části projektu. 
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 akutní rizika po expozici ozónu a oxidu uhelnatému 
 rizika chronického nebo zhoubného onemocnění po dlouhodobé expozici kovům (Pb, Cd, 

Ni, As, Mn) 

2.4.3. Vztah koncentrace a nepříznivých účinků škodlivin (hodnocení imisní 
zátěže) 

Imisní zátěž obyvatelstva pro namodelované škodliviny byla hodnocena 
pomocí limitních hodnot (imisních limitů) pro ochranu zdraví lidí publikovaných 
v direktivách EU. Pro oxidy dusíku představují tyto limitní hodnoty na základě 
současných poznatků WHO bezpečnou mez, jejíž nepřekračování znamená pro 
obyvatelstvo nízké zdravotní riziko.  

Pro PM10 frakci polétavého prachu to ovšem bezpečná mez nemusí být, protože 
nepříznivé účinky na zdraví lidí jsou totiž pozorovány zvláště při změnách (zvýšení) 
prašnosti už od 10 µg.m-3 a nejsou jednoduše závislé na absolutní koncentraci prachu 
v ovzduší. V tomto smyslu se limitní hodnoty (imisní limity) dají interpretovat jako 
ještě přijatelné riziko.  

Obdobně je tomu u karcinogenního benzenu, kde žádná bezpečná 
mez neexistuje a limitní hodnota je dohodou ve formě ještě přijatelného 
karcinogenního rizika.  

Pozn.: uváděné dolní a horní stanovené meze vymezují následující oblasti: 
 horní stanovená meznutno sledovat časový vývoj hladin koncentrací těchto látek v ovzduší 

monitorováním (měřením), neboť v budoucnu by mohly být překračovány limitní hodnoty 
 dolní stanovená meznutno sledovat vývoj hladin koncentrací těchto látek v ovzduší 

modelováním emisních dat a ověřovat získané výsledky kampaňovitým monitoringem 
(verifikací) 

Kvantitativní odhad zdravotních rizik pro systémově toxické účinky 
kontaminantů (zvlášť akutní a chronické) je vypočten jako podíl odhadu expozice 
(viz níže) a příslušné limitní hodnoty, nazývá se Hazard index (někdy také Hazard 
quotient) a sčítá se pro všechny škodliviny obdobných účinků. Pro odhad zdravotních 
rizik karcinogenních škodlivin byly použit součin expozice (viz níže) a jednotky rizika 
(vyjadřuje míru karcinogenity) publikované WHO. Tato veličina se nazývá 
individuální karcinogenní riziko, jejíž referenční (ještě přijatelná) hodnota byla 
v souladu s doporučením v předchozích dílčích úkolech zvolena na úrovni 5.10-5. 
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2.4.4. Odhad expozice škodlivin v ovzduší pro obyvatele Prahy 

V úvodu je nutno v duchu direktiv EU upozornit na fakt, že pro komplexní 
hodnocení expozice znečišťujících látek v ovzduší, by bylo nutno vycházet především 
z exaktně naměřených dat. To je v praxi možné provést vždy jen na několika místech, 
kdežto modelování nám umožňuje postihnout i značně rozsáhlá území. Modely jsou 
tedy velmi užitečné při předběžném stanovení kvality ovzduší k prostorovému 
screeningu znečištění, pro zjišťování nižších úrovní znečištění pod dolní stanovenou 
mezí (viz direktivy EU) a jsou nezastupitelné pro predikci situace v budoucnosti. 
V každém případě je nutné modelování verifikovat pomocí naměřených dat (alespoň 
v omezeném rozsahu v čase a prostoru). 

Odhad expozice (koncentrace škodlivin v dýchaném vzduchu za určité časové 
období) je proveden pomocí matematického modelování imisních hodnot (zahrnuty jsou 
veškeré zdroje mimo sekundární prašnost) a některých naměřených hodnot na 
monitorovacích stanicích. K dlouhodobému odhadu expozice pro hodnocení 
chronických a karcinogenních účinků škodlivin jsou použity roční průměrné 
koncentrace. Pro krátkodobé (akutní) účinky škodlivin byly použity k odhadu 
možných expozic u modelovaných škodlivin maximální hodinové koncentrace, 
u ostatních (ozón, CO) byly použity průměrné hodnoty osmi hodinových maxim ze 
všech měřících míst na území Prahy. Zde je nutno konstatovat, že vypočtené hodnoty 
maximálních hodinových koncentrací představují nejvyšší modelovou hodnotu, která by 
se teoreticky mohla na daném místě vyskytnout při nejhorších podmínkách – nejedná se 
tedy o naměřená hodinová maxima. 

Při odhadu expozic vstupuje na scénu přirozeně skutečnost, že obyvatelé zpravidla 
nesetrvávají na jednom místě, ale cestují. To vnáší do odhadu expozic další nepřesnosti, 
neboť přemísťování lidí může být značně individuální. K tomu přistupují další 
skutečnosti, že lidé, kteří cestují za prací mohou být profesionálně exponováni 
škodlivinami v pracovním prostředí, jsou exponováni odlišným způsobem v dopravních 
prostředcích, tak jako v interiérech přímo v místě bydliště nebo jinde. Takovéto expoziční 
scénáře pražských obyvatel nejsou známy. Z publikací EPA je známo, že pokud bychom 
vyloučili profesionální expozici (to lze provést pro větší část obyvatel), hlavní neznámou 
zůstává expozice v interiérech, která může časově tvořit až 80% celkové expozice. I když 
je výskyt škodlivin v interiérech ovlivněn jejich koncentracemi ve volném ovzduší, 
z uvedených faktů vyplývá, že přímé použití uvedených koncentračních hladin (ať 
z modelu nebo měření) k odhadu expozic je zatíženo značnou nejistotou. 

Další skutečností jsou uváděné koncentrace PM10 (přibližně ekvivalentní thorakální 
frakci polétavého prachu) bez sekundární prašnosti, která je způsobena zvířením 
sedimentovaného prachu. Ta ovšem může znamenat značný nárůst prašnosti zvláště 
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 v dopravně zatížených lokalitách, a proto v tomto případě je potřeba pohlížet na odhad 
expozice polétavého prachu jako částečně podhodnocený. V kontextu s modelovanými 
maximálními hodinovými koncentracemi prašnosti (tzn. nadhodnocenými koncentracemi 
pro hodnocení akutních účinků, které jsou dávány do souvislosti se změnami minimálně 
denních koncentrací) lze konstatovat vysokou nejistotu odhadu koncentrací prašnosti, 
zejména při prognózách do budoucnosti.  

Přes všechny výše uvedené nejistoty v odhadu expozic je důležité provést 
kvantifikaci zdravotních rizik, i když pouze na základě koncentračních údajů ve volném 
ovzduší. Mnoho přínosných prací z celého světa ukazuje, že závěry této kvantifikace lze 
úspěšně využít pro efektivní nápravná opatření ke zlepšení kvality ovzduší. 

Pro kvantifikaci rizik je na základě výše uvedených skutečností použito 
následujících veličin: 
HI = Hazard index  
LH = limitní hodnota (imisní limit) 
c = koncentrace škodliviny v ovzduší reprezentující expozici (pro PAH je c vyjádřeno jako TEQ – 
toxický ekvivalent) 
TEQ = ∑ (c(individuální PAH)*TEF(tox.ekvivalentní faktor pro individuální PAH)) 

Pro jednotlivé zástupce skupiny polyaromatických uhlovodíků byly použity 
následující hodnoty TEF (tab. 2.4.1.) 

Tab. 2.4.1. Polyaromatické uhlovodíky – hodnoty TEF 

PAH BaA BbF BaP FLU PYR CRY BkF I123cdP DBahA BghiPR
L 

TEF 0,1 0,1 1 0,001 0,001 0,01 0,1 0,1 1 0,01 
 

HI (pro akutní účinky škodlivin) = c (koncentrace krátkodobá) / LH (krátkodobá) 
HI (pro chronické účinky škodlivin) = c (koncentrace průměrná roční) / LH (roční) 
UR = jednotka karcinogenního rizika (míra karcinogenity) 
ICR = individuální karcinogenní riziko (pravděpodobnost výskytu nového případu rakoviny) 
ICR = c(koncentrace průměrná roční)*UR 

 

Pro karcinogenní účinky škodlivin je potřeba mít neustále na paměti, že vztah platí 
pro celoživotní expozici, k čemuž bychom potřebovali vyjádřit průměrnou koncentraci za 
celý život jedince. Použití ročních koncentrací k odhadu karcinogenního rizika není tedy 
přesné, ale poskytuje užitečný pohled na případ, kdyby se vývoj koncentrací v čase trvale 
neměnil.  

Veličiny HI a ICR kvantitativně vyjadřují potenciální zdravotní rizika.  

Úroveň HI = 1 pro škodliviny s nekarcinogenními účinky vymezuje základní 
dvě oblasti, kde pro HI < 1 je riziko nízké a pro HI > 1 riziko vysoké (s výjimkou 
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polétavého prachu, kde je pro HI < 1 riziko přijatelné a pro HI > 1 nepřijatelné, neboť 
limitní hodnota pro prašnost neznamená bezpečnou mez). 

Pro škodliviny s karcinogenními účinky byla doporučena referenční mez pro 
ICR = 5.10-5, proto pro ICR < 5.10-5 je karcinogenní riziko ještě přijatelné, a pro ICR 
> 5.10-5 je riziko již nepřijatelné. Limitní hodnoty v tomto případě ovšem neznamenají 
bezpečnou mez. 

2.4.5. Hodnocení imisní zátěže obyvatel Prahy v roce 2000 

Grafické vyhodnocení zátěže obyvatelstva Prahy v roce 2000 je uvedeno na 
grafech 2.55 – 2.59 

2.4.5.1. Suspendované částice – frakce PM10  

Nespecifické krátkodobé zdravotní účinky polétavého prachu jsou sledovány 
pomocí ukazatelů úmrtnosti a nemocnosti, např. počtem lidí, kteří v časové epizodě 
použili bronchodilatační léky, výskytem kašle, změnou rychlosti vydechovaného 
vzduchu, celkovým počtem hospitalizovaných exponovaných obyvatel s dýchacími 
obtížemi apod.  

Direktivy EU se v tomto případě liší od přístupu WHO k hodnocení prašnosti. 
WHO vyjadřuje účinky PM10 zjištěným signifikantním relativním rizikem úmrtnosti a 
nemocnosti při navýšení denních koncentrací PM10 o 10 µg.m-3 a zvýšení počtu úmrtí a 
nemocných při třídenních expozicích PM10 v koncentracích 50 a 100 µg.m-3 . Direktivy 
uvádějí 24-hodinovou limitní hodnotu 50 µg.m-3 (s mezí tolerance 75 µg.m-3), která 
může být překročena do roku 2005 až 35 x ročně, po roce 2005 již jen 7 x ročně. 
Vzhledem k tomu, že WHO uvádí, že žádná bezpečná mez vlastně neexistuje, je 
zřejmé, že limitní hodnoty v direktivách představují postupně klesající ještě přijatelnou 
mez zvýšeného zdravotního rizika. Direktiva EU tak vytváří tlak na zlepšování kvality 
ovzduší (to platí i pro jiné škodliviny), aby bylo dosaženo co možná nejnižší úrovně 
zvýšeného zdravotního rizika.  

Zdravotní rizika vyplývající z akutních účinků polétavého prachu uvedené 
v grafu tzv. hazard indexem (podílem maximální hodinové koncentrace a denního 
imisního limitu) jsou tedy pouze orientační (nevztahují se ke změnám denních 
koncentrací) a mohou být nadhodnocená (jsou použita hodinová maxima nikoliv 
průměrné denní koncentrace). Na druhou stranu není zahrnuta sekundární prašnost, 
která se může na celkové imisní zátěži PM10 významně podílet, což naopak může vést 
v určitých lokalitách k podhodnocení rizika. 

Dlouhodobé účinky polétavého prachu jsou popisovány signifikantním 
zvýšením relativního rizika úmrtnosti a nemocnosti (bronchitis a změny plicních 
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funkcí) již při navýšení koncentrace PM10 o 10 µg.m-3. Rovněž je popisován zvýšený 
počet dětí s bronchitidami tam, kde se roční koncentrace PM10 zvýší o 10 µg.m-3 nad 
úroveň pozadí o výši 10 nebo 20 µg.m-3. V tomto smyslu jsou opět direktivy EU 
tvořeny s ohledem na tlak ke snížení imisní zátěže. Limitní roční hodnota do roku 
2005 (I. etapa) je 40 µg.m-3, s mezí tolerance 48 µg.m-3. Pro II. etapu (do roku 2010) 
je stanoven limit 20 µg.m-3, počáteční hodnota (s mezí tolerance) je 30 µg.m-3 . 

Z grafu je patrné, že zdravotní rizika vyplývající z dlouhodobých účinků 
polétavého prachu jsou pro necelou polovinu pražské populace vysoká (od pásma 5), 
přestože uvedené hodnoty namodelovaných koncentrací nepřekračují limit. 
V modelových výpočtech totiž není zahrnuta sekundární prašnost, která může mít dle 
lokálních podmínek významný vliv na imisní zátěž PM10. Dlouhodobé účinky prachu 
je navíc vhodnější hodnotit jako meziroční změny (nárůsty), nikoliv jako absolutní 
hodnoty. Nepřekračování imisního limitu tedy znamená (v Evropské unii dohodnuté) 
přijatelné riziko, ale nemusí znamenat riziko nízké. Celkově je tak nutno 
charakterizovat chronická rizika jako významná. 

2.4.5.2. Benzen  

Karcinogenní dlouhodobé účinky nízkých koncentrací benzenu jsou 
jednoznačně potvrzovány jak WHO, IARC, tak EPA, a to ve skupině 1 – tj. jako 
prokázaný lidský karcinogen. Jedná se především o iniciaci leukémie. Direktiva 
EU respektuje toto hodnocení s tím, že pro účinné řízení rizik musela být přijata roční 
limitní hodnota, přičemž ale žádná bezpečná mez neexistuje. V tomto smyslu bylo 
vlastně nutno stanovit ještě přijatelnou (referenční) mez karcinogenního rizika. Z roční 
limitní hodnoty 5 µg.m-3, která by neměla být překračována po celou délku života 
jedince (70 let), a z jednotky karcinogenního rizika v hodnotě 6.10-6 (µg.m-3 )-1 
(publikované WHO), je možné vypočítat individuální karcinogenní riziko (ICR). 
Vynásobením limitní hodnoty a jednotky rizika dostaneme ICR = 3.10-5, což je 
hladina, ve které se nachází ještě přijatelné riziko vzniku nových případů rakoviny. 
Toto číslo znamená navýšení případů zhoubných nádorů o 3 na každých 100 000 
obyvatel. Větší počet je tedy pro obyvatele EU nepřijatelný.  

V nepřijatelném karcinogenním riziku benzenu jsou podle vypočtených 
koncentrací ti obyvatelé, kteří trvale setrvávají v pásmech 9, 10 a 11, což představuje 
více než 60 000 obyvatel. 

2.4.5.3. Oxid dusičitý  

I přes prokázané skutečnosti, že oxidy dusíku mohou vyvolávat řadu 
biochemických změn v organismech, přetrvává nejistota ve stanovení bezpečných 
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mezí. Rozporné výsledky v pozorování plicních změn po expozici oxidy dusíku vedly 
WHO (a to se projevilo i v direktivách EU) ke stanovení přísnějších limitních hodnot. 
Občasné překročení 60-ti minutové limitní hodnoty 200 µg.m-3 by nemělo znamenat 
zvýšení dýchacích potíží i citlivější části populace. Při překročení zvláštního imisního 
limitu na úrovni 400 µg.m-3 pro 3 po sobě jdoucí hodiny ovšem již výskyt zdravotních 
potíží lze předpokládat.  

Na základě uvedených modelovaných koncentrací hodinových maxim oxidu 
dusičitého je možno konstatovat, že ve vysokém riziku se nachází skoro půl milionu 
obyvatel (od pásma 6). Jedná se ovšem opět o modelovou maximální hodnotu 
vypočtenou při nejhorších podmínkách (tato hodnota tedy nebude ve většině případů 
dosažena). 

Z chronických účinků NO2 jsou nejčastěji popisovány strukturální plicní 
změny, popř. zvýšení vnímavosti vůči bakteriím a virovým infekcím. Tak jako 
u akutních účinků ovšem i zde nalézáme řadu rozporných výsledků studií, přičemž se 
tato nejistota odráží i v dlouhodobé (roční) limitní hodnotě na úrovni 40 µg.m-3 do 
roku 2005 (resp. 60 µg.m-3) včetně toleranční meze. 

Vysoké zdravotní riziko, které znamená velmi pravděpodobný výskyt 
uvedených zdravotních potíží, je možno pozorovat na grafu od pásma 8, tj. pro více 
než 85 000 lidí. 

2.4.6. Hodnocení imisní zátěže obyvatel Prahy v roce 2010 

Vyhodnocení pásem imisní zátěže v roce 2010 pro PM10, NO2 a benzen je 
uvedeno na grafech 2.60 – 2.64. 

2.4.6.1. Suspendované částice – frakce PM10  

Zdravotní rizika vyplývající z akutních účinků PM10 (uvedené v grafu tzv. 
hazard indexem – podílem maximální hodinové koncentrace a denního imisního 
limitu) jsou opět pouze orientační (nevztahují se ke změnám denních koncentrací) a 
mírně nadhodnocená (jsou použita hodinová maxima namísto průměrných denních 
koncentrací; na druhé straně není zahrnuta sekundární prašnost, což naopak může vést 
k podhodnocení rizika).  

Při srovnání s rokem 2000 je i přes tyto nepřesnosti možno konstatovat velmi 
výrazné snížení imisní zátěže na přijatelnou úroveň zdravotních rizik pro většinu 
pražského obyvatelstva. 

Oproti roku 2000 je v roce 2010 předpokládané snížení imisní zátěže natolik 
výrazné, že možné nepřijatelné riziko je na grafu znázorněno pouze pro několik 
desítek obyvatel. Znovu však je připomínáno, že hodnocení dlouhodobých 
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zdravotních rizik polétavého prachu by se mělo opírat o dlouhodobé změny (navýšení) 
koncentrací, nikoliv o absolutní koncentraci v ovzduší, rovněž by měla být zahrnuta 
sekundární prašnost. 

2.4.6.2. Benzen 

Modelové výpočty ukazují, že na rozdíl od roku 2000 by se v nepřijatelně 
vysokém karcinogenním riziku benzenu v roce 2010 již neměli nacházet obyvatelé 
Prahy. 

2.4.6.3. Oxid dusičitý 

Rizika výskytu akutních onemocnění po expozici oxidu dusíku by měla oproti 
roku 2000 v roce 2010 klesnout, nicméně z grafu je patrné, že ve vysokém riziku 
může být patrně stále více než 100 tisíc obyvatel (jedná se ovšem o hodnocení na 
základě modelových maximálních hodnot). 

Srovnání s rokem 2000 ukazuje, že rizika výskytu chronických zdravotních 
potíží po expozicích nízkými koncentracemi oxidu dusíku v roce 2010 by měla být 
velmi nízká v podstatě pro celou pražskou populaci. 

2.4.7. Sumární charakterizace zdravotních rizik 

Zdravotní rizika byla kalkulována i pro kovy s karcinogenními účinky (arzen a 
sloučeniny niklu), ale individuální karcinogenní riziko ani v jednom případě 
nepřesáhlo hodnotu 10-6.  

Výběr škodlivin, jejichž koncentrace byly namodelovány (čtverečkovaně 
v grafu) byl doplněn škodlivinami, o kterých je známo, že mohou znamenat významný 
příspěvek v kvantifikaci rizik (v grafu znázorněny jednobarevně bez čtverečkování).  

Hodnoty všech škodlivin z měření vycházejí z nejméně 6, ale většinou z 10 
měřících bodů. Výjimkou jsou polyaromatické uhlovodíky, u kterých se v Praze 
provádí měření jen na jedné měřicí stanici (SZÚ Šrobárova). Pro tuto velmi důležitou 
skupinu znečišťujících látek byl pro zvýšení validity hodnot PAHs pro celou Prahu 
proveden následující postup: na základě výsledků modelových výpočtů byla odečtena 
hodnota PM10 pro místo, kde je stanice umístěna. Následně byl zjištěn poměr mezi 
koncentrací PAH a prašností, za zjednodušující podmínky stejného poměru prašnosti 
PM10 a koncentrace PAH byl vypočten vážený průměr pro celou Prahu (validita tohoto 
způsobu byla ověřena statistickým hodnocením měření prašnosti a PAH v Ostravě). 
Postup výpočtu TEQ, jenž je u PAH v grafu použit, je vysvětlen v úvodní textové 
části. 
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Z grafu 2.66 je patrné, že do roku 2010 lze očekávat výrazné snížení 
zdravotních rizik oproti roku 2000. Pro porovnání byly použity vážené průměrné 
hodnoty (podle počtu pražských obyvatel ve výše uvedených koncentračních 
pásmech), proto v roce 2010 (pro uvedené škodliviny) je možno v průměru očekávat 
rizika nízká (HI<1), popř. přijatelná (ICR<5.10-5). To ovšem nemusí platit pro celou 
pražskou populaci (podrobné údaje jsou v grafech pro jednotlivé látky). 

Vzhledem k tomu, že predikce koncentrací nebyla provedena pro PAH, může 
být tento graf nesprávně interpretován tak, že se veškerá zdravotní rizika v roce 2010 
sníží na přijatelnou úroveň. Právě role karcinogenních PAH může však sehrát 
rozhodující úlohu v kvantifikaci rizik v budoucnostizvláště proto, že v české 
legislativě přijatý imisní limit (1 ng/m3) a mez tolerance (pro rok 2002 je stanoven 
limit + mez tolerance na 9 ng/m3, tj.navýšení o 800 %) nepředstavuje zde doporučené 
přijatelné karcinogenní riziko (ICR < 5.10-5).  

2.4.8. Závěr 

Hodnocení zdravotních rizik bylo provedeno na základě údajů pro ochranu 
zdraví lidí z platných direktiv Evropské unie (EU), zvláště však posledních poznatků 
Světové zdravotnické organizace (WHO) a Institutu pro výzkum rakoviny (IARC).  

K odhadům expozic obyvatel byly použity jak výsledky modelových výpočtů 
imisní zátěže, tak i naměřené hodnoty škodlivin z monitorovací sítě ISKO. Odhady 
expozic jsou zatíženy vyšší nejistotou, protože nejsou známy expoziční scénáře 
pražských obyvatel, zvláště délka pobytu a koncentrace škodlivin v interiérech.  

Hodnocení bylo provedeno pro následující znečišťující látky: 
 suspendované částice PM10, oxid dusičitý, benzen – na základě modelových výpočtů 
 ozón, oxid uhelnatý, olovo, kadmium, nikl, arsen, mangan – na základě měření 

Do výběru škodlivin nebyly zahrnuty aldehydické látky (z nichž je významný 
zvláště formaldehyd), neboť pro ně nebyly k dispozici imisní hodnoty. 

Výsledky hodnocení pro současný stav lze shrnout následujícím způsobem: 

Srovnání zdravotních rizik v letech 2000 a 2010 podle imisních dat získaných modelováním 

Hazard indexy 
rok 2000 2010
škodlivina průmer minimum počet obyvatel maximum počet obyvatel průmer minimum počet obyvatel maximum počet obyvatel
NO2 chron. 0,67 0,2 8920 6 23 0,42 0,2 145884 1,6 124
NO2 akutní 1,46 0,25 4106 7,5 70 0,72 0,25 53659 6 21
PM10 chron. 1,09 0,8 80557 2,5 43 0,78 0,73 297065 2,5 44
PM10 akutní 1,89 1 357246 5 514 1,02 0,5 985 5 733

Individuální karcinogenní riziko
benzen 1,5E-05 3,0E-06 5836 6,0E-05 5178 6,5E-06 3,00E-06 275811 3,00E-05 12
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 U akutních účinků v současnosti dominují rizika z prašnosti (ve vysokém riziku frakce 
PM10 může být pravděpodobně celá pražská populace, průměrný HI = 1,9). Dále následují 
rizika z expozice ozónu (bez modelových výpočtů nelze odhadnout počet obyvatel ve 
vysokém riziku, průměrný HI = 1,2), a rovněž rizika krátkodobých účinků oxidu 
dusičitého (ve vysokém riziku může býtpodle maximálních modelovaných 
koncentracítéměř půl milionu obyvatel Prahy, průměrný HI = 1,2). Již menší riziko pro 
část pražské populace představuje oxid uhelnatý (počet obyvatel ve vysokém riziku 
nelze určit pro chybějící modelovaná data, průměrný HI = 0,8). 
 U chronických systémově toxických účinků je nejvýznamnější riziko u polétavého 

prachu (ve vysokém riziku se může nacházet pravděpodobně více než 400 tisíc pražských 
obyvatel, průměrný HI = 1,1) a oxidu dusičitého (ve vysokém riziku může být přes 85 
000 obyvatel, průměrný HI = 0,7). 
 Pro karcinogenní škodliviny jsou jednoznačně nejvyšším příspěvkem k současnému 

riziku polyaromatické uhlovodíky. Vzhledem k tomu, že podstatnou část karcinogenních 
vlastností má frakce PAH, kterou nese polétavý prach, dá se předpokládat, že 
v nepřijatelném riziku je podstatná část pražské populace (chybějící modelovaná data PAH 
znemožňují odhad počtu obyvatel v nepřijatelném riziku, průměrné ICR = 3,1.10-4). 
V nepřijatelném riziku benzenu je asi přes 60 000 obyvatel, průměrné ICR = 1,5.10-5. 

Do roku 2010 se podle výsledků modelových výpočtů sníží průměrná zdravotní 
rizika pro uvedené škodliviny na nízkou, popř. přijatelnou úroveň. Pro část pražské 
populace zůstane významný oxid dusičitý (maximální modelové hodnoty ukazují na 
více než 100 000 obyvatel ve zvýšeném riziku akutních účinků) a polétavý prach (přes 
30 000 obyvatel v nepřijatelném riziku akutních účinků). Riziko chronických 
onemocnění (expozice PM10, NO2) bude nepřijatelné pouze pro několik desítek 
obyvatel Prahy. Otázkou zůstávají karcinogenní rizika, kde chybí podstatná 
modelovaná data polyaromatických uhlovodíků. Pravděpodobně však budou i v roce 
2010 významná, zatímco koncentrace benzenu se sníží na přijatelnou mez.  

Na nejistotách těchto závěrů se podílí nejvíce nepřesné odhady koncentrací 
prachu (hodnoceno bez sekundární prašnosti a naopak používání hodinových maxim 
namísto denních navýšení koncentrací) a absence expozičních scénářů pražského 
obyvatelstva. V tomto kontextu by bylo pro zpřesnění uvedených prognóz znát 
alespoň koncentrace škodlivin v interiérech a časové údaje těchto expozic. Nejistota 
zde uvedeného dominantního rizika PAH je kromě uvedeného ještě zesílena ne 
stoprocentně prokázanou karcinogenitou (skupina 2A-2B podle IARC). Podle jiných 
pramenů než WHO je tudíž možno dojít k jiným závěrům v kvantifikaci těchto rizik. 
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2.5. Způsoby hodnocení kvality ovzduší  

2.5.1. Rozbor monitorovací sítě 

Základní požadavky na monitorovací síť vyplývají z ustanovení nového zákona 
o ochraně ovzduší č.86/2002 Sb. a prováděcích předpisů, zejména Nařízení vlády č. 
350/2002 Sb. Do zákona a jeho prováděcích předpisů byly implementovány 
požadavky, vyplývající z rámcové směrnice EU 96/62EC a jejích dceřinných směrnic, 
upravujících právo Evropských společenství v ochraně ovzduší. Z legislativních 
předpisů vyplývá, že při posuzování úrovně znečištění ovzduší se hodnotí ty 
znečišťující látky, pro které jsou stanoveny imisní limity a cílové imisní limity a dále 
jemné částice frakce PM2,5 a těkavé organické látky – prekurzory ozonu. Z těchto 
ustanovení vyplývá požadavek na monitorování následujících znečišťujících látek 
 oxid siřičitý 
 suspendované částice frakce PM10 
 jemné suspendované částice frakcePM2,5 
 oxid dusičitý a oxidy dusíku 
 olovo 
 oxid uhelnatý 
 benzen  

 kadmium  
 amoniak 
 arsen 
 nikl 
 rtuť 
 polycyklické aromatické uhlovodíky 

vyjádřené jako benzo(a)pyren 
 těkavé organické látky – prekurzory ozonu: 

ethan trans-2-buten n-hexan m,p-xylen 
ethylen cis-2-buten  i-hexan o-xylen 
acetylen 1,3 butadien n-heptan 1,2,4-trimethylbenzen 
propan n-pentan n-oktan 1,2,3-trimethylbenzen 
propen i-pentan i-oktan 1,3,5-trimethylbenzen 
n-butan 1-penten toluen formaldehyd 
i-buten 2-penten ethylbenzen ethyltolueny (o,m,p) 
1-buten isopren   

Zmíněným vládním nařízením jsou rovněž upraveny další aspekty 
monitorování znečištění ovzduší, a sice: 
 způsob klasifikace a kritéria výběru míst měření koncentrací znečišťujících látek 
 kritéria pro stanovení minimálního počtu míst kontinuálního měření koncentrací 

znečišťujících látek 
 jakostní znaky dat a vyhodnocení výsledků posuzování úrovně znečištění venkovního 

ovzduší 
 referenční metody měření znečišťujících látek. 

Hodnocení imisní situace na území hl. m. Prahy se v současné době opírá 
především o výsledky měření stacionárních monitorovacích stanic, provozovaných 
různými organizacemi, které jsou předávány do Informačního systému kvality ovzduší 
(ISKO). Tento systém je spravován Českým hydrometeorologickým ústavem.  
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Další způsoby monitorování (měření mobilní laboratoří, letová měření, lidar) 
jsou aplikovány v režimu krátkodobých měřicích akcí zejména v rámci výzkumných 
projektů. Jejich účelem je především doplnit měření stacionárních sítí, odhalení 
případných nepokrytých míst a rozšíření měření „do třetího rozměru“ (letová měření, 
lidar). 

2.5.1.1. Monitorování kvality ovzduší ve stacionárních sítích. 

Monitorovací síť na území Prahy prošla v průběhu uplynulých desetiletí 
několika etapami vývoje, jejichž ráz určovaly společensko-politické podmínky a 
z nich vyplývající vztah k odpovědnosti za kvalitu životního prostředí a k podmínkám 
pro život obyvatel, úroveň vědeckého poznání a technického rozvoje a v neposlední 
řadě ekonomická situace.  

V počátečních stadiích vývoje pražské imisní sítě byla věnována největší 
pozornost oxidu siřičitému, který tehdy představoval nejvážnější problém. Zjišťování 
úrovně znečištění touto škodlivinou bylo založeno na manuálních měřících metodách. 
Na sklonku osmdesátých let byla v Praze uvedena do provozu automatizovaná 
monitorovací síť (AIM), využívající datových přenosů do centra a počítačového 
zpracování.  

Tento kvalitativní skok byl umocněn politickými změnami po roce 1989. 
Všeobecný zájem o otázky související se životním prostředím, otevření hranic a 
velkorysé investice umožnily na počátku devadesátých let vybudovat v Praze 
monitorovací systém kvality ovzduší, srovnatelný s úrovní zavedenou ve vyspělých 
zemích. 

Pro současné období je charakteristická snaha dosáhnout optimální proporce 
mezi ekonomickými zdroji a nutností udržet kvalitní monitorovací síť a dále ji rozvíjet 
v souladu s požadavky vyplývajícími z připravovaného vstupu ČR do Evropské unie. 

2.5.1.2. Počty a typy stanic a výčet monitorovaných znečišťujících látek  

Na ploše 496 km2 hlavního města je umístěno celkem 26 monitorovacích 
stanic, provozovaných třemi organizacemi, z toho 3 stanice ČHMÚ jsou lokalizovány 
v tomtéž bodě na Observatoři Libuš1. V průměru tedy připadá jedna stanice na 20,67 
km2 , přičemž více než polovinu z tohoto počtu (15 stanic) provozuje ČHMÚ, za 10 
stanic zodpovídá Hygienická služba a 1 stanici provozuje Výzkumný ústav rostlinné 
výroby (VÚRV). Mapa rozložení stanic měření kvality ovzduší v Praze je zobrazena 
na obr. 2.66a. 

                                              
1 Fiala, J. a kol.: Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika 2000. ČHMÚ, Praha, 2001 
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2.66a. Mapa rozložení stanic měření kvality ovzduší na území Prahy 

 
 

Metody měření, sběru, zpracování a přenosu dat na stacionárních stanicích 
v Praze shrnuje následující tabulka. 

Tab. 2.5.1. Přehled typů monitorovacích stanic na území Prahy 

Typ stanice Způsob 
měření 

Interval 
vzorkování 

Sběr analogových hodnot a 
zpracování Přenos dat 

Manuální manuální >3 hodiny vše manuálně, zpracování v 
laboratoři 

formuláře, 
diskety 

Kontinuální manuální kontinuální <3 hodiny zpracování mimo místo měření formuláře, 
diskety 

Automatické 
monitorovací stanice kontinuální 30 minut automatizovaný sběr a 

vyhodnocení v místě měření 
datová linka nebo 
diskety 

Těžké kovy v aerosolu manuální ≥24 hodin vše manuálně, zpracování v 
laboratoři diskety 
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2.5.1.3. Principy měřicích metod, meze detekce a nejistoty měření 

Metody měření v síti manuálních stanic 

Měření průměrných denních koncentrací oxidu siřičitého se provádí 
spektrofotometrickou metodou s TCM a fuchsinem (metoda West-Gaeke). Oxid 
siřičitý se zachycuje do roztoku tetrachlorortuťnatanu sodného (TCM) s přídavkem 
Chelatonu III. Vzniklá sloučenina dává v kyselém prostředí s fuchsinem a 
formaldehydem červenofialové zbarvení, které se měří spektrofotometricky při 586 
nm.  

Měření průměrných denních koncentrací oxidů dusíku na stanicích hygienické 
služby se provádí spektrofotometrickou thiethanolaminovou metodou. Na některých 
kontinuálnních manuálních stanicích se koncentrace SO2 a NO2 měří coulometricky. 
Jde o elektrochemickou metodu, kdy je elektrolytický proud úměrný koncentraci 
plynu (podle Faradayova zákona). 

Měření koncentrací NO3
- a HNO3 se provádí spektrofotometrickou metodou 

s NEDA a sulfanilamidem (Griessova reakce).  

Měření koncentrací prašného aerosolu se provádí gravimetrickou metodou. 
Vzorek se odebírá spojitou filtrací venkovního ovzduší přes vybraný filtrační materiál 
(membránový filtr, teflonový filtr apod.). Doba odběru je na všech pražských stanicích 
shodná – 24 hodin. Zachycené množství vzorku na filtru se stanovuje gravimetricky 
jako rozdíl hmotnosti filtru po a před expozicí. 

Pro stanovení koncentrace kovů v ovzduší se na stanicích hygienické služby 
používá technika atomové absorpční spektrometrie (AAS) s odběry na membránové 
filtry Synpor s následnou mineralizací HNO3 na mokré cestě za horka. Na pražských 
stanicích ČHMÚ se provádí stanovení koncentrace těžkých kovů v ovzduší 
nedestruktivní analýzou rentgenové fluorescence (XRF) s odběrem na teflonový filtr.  

Měření koncentrací NH3 a NH4
+ a se provádí Berthelotovou metodou, kde 

předřazený teflonový filtr zachycuje amonné ionty, plynný NH3 se absorbuje na filtru 
impregnovaném kyselinou šťavelovou. Po výluhu se amonné ionty měří 
spektrofotometricky při 630 nm. 

 Těkavé organické látky (VOC) se stanovují pomocí plynové chromatografie 
dělením na kapilární koloně ze vzorků vzduchu odebraných do speciálních ocelových 
kanystrů na měřícím stanovišti.  

Perzistentní organické polutanty (POPs) se odebírají velkoobjemovým 
čerpadlem na filtr z polyuretanové pěny s předřazeným filtrem ze skelných vláken. Po 
přečištění a zakoncentrování extraktu se vybrané POPs stanovují plynovou 
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chromatografií s hmotnostně selektivní detekcí v režimu sledování vybraných iontů 
(SIM) 

Metody měření v síti automatizovaných stanic 

Měření koncentrace SO2 se provádí ultrafialovou fluorescenční metodou. 
Analyzovaný vzorek je ozařován UV-lampou, přičemž dochází k energetické excitaci 
molekuly SO2.  

Měření koncentrace oxidů dusíku se provádí chemiluminiscenčním 
analyzátorem pro měření koncentrací NO, NO2, NOx. Princip metody je založen na 
excitaci molekul dusíku ozónem. Konstrukce přístroje je upravena tak, že umožňuje 
získání informací o koncentracích oxidu dusnatého (NO) oxidu dusičitého (NO2) a 
oxidů dusíku (NOx). 

Měření koncentrace PM10 (frakce prašného aerosolu do 10 µm) se provádí 
radiometrickou metodou, která je založena na absorpci beta záření ve vzorku 
zachyceném na filtračním materiálu.  

Měření koncentrace CO se provádí metodou IR-korelační absorpční 
spektrometrie. 

Měření koncentrace ozonu je založeno na ultrafialové absorpční fotometrii, 
spočívající v absorpci záření o vlnové délce 254 nm ozonem přítomným 
v analyzovaném vzorku.  

Automatické kontinuální měření aromatických uhlovodíků (benzenu, toluenu, 
etylbenzenu a xylenů) pomocí analyzátorů BTX je prováděno metodou plynové 
chromatografie. Používá se standardní zapojení na odběrovou sondu ve staničním 
kontejneru.  

Meze detekce a nejistoty používaných měřicích metod 

V následujících tabulkách jsou uvedeny detekční limity a nejistoty měření 
(pokud jsou známy) pro jednotlivé dříve vyjmenované měřicí metody. Nejistoty jsou 
vyjádřeny pomocí relativní směrodatné odchylky v procentech. 
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Tab.2.5.2. Detekční limity a vyjádření nejistoty pro manuální metody měření. 

Znečišťující látka Mez detekce 
[µg.m-3] 

Relativní směrodatná odchylka 
[%] 

SO2 
(West-Gaekova metoda) 2 do 10 µg.m-3  30,8 

nad 10 µg.m-3  23,8 

NOx 0,7 do 10 µg.m-3  38,2 
nad 10 µg.m-3  27,6 

HNO3, NO3
- 20  

NH3, NH4 0,01  
prašný aerosol (SPM) 7.5  

 

Tab.2.5.3. Detekční limity a vyjádření nejistoty pro automatizované metody měření. 

Znečišťující látka Mez detekce 
[µg.m-3] 

Relativní směrodatná odchylka 
[%] 

SO2
a(UV fluorescence)  1,5  8  

NOa(chemiluminiscence)  0,7  8  
NO2

a(chemiluminiscence)  1,0  8  
NOx

a(chemiluminiscence)  1,0  8  
COa(IR korelační spektrometrie)  125  10  

O3
a(UV absorpční fotometrie)  2  10  

PM10
b(radiometrie)  3,5  20  

BTXc(plynová chromatografie)  <1  20  

Detekční limity jsou uvedeny podle technických parametrů používaných přístrojů: 
a Thermoelectron, b Verewa, c Chrompack 
 

Tab. 2.5.4. Detekční limity a vyjádření nejistoty pro prašný aerosol a kovy v ovzduší 

Znečišťující látka Mez detekce 
[µg.m-3] 

Relativní směrodatná odchylka 
[%] 

SPM [µg.m-3]  7,5  18,9  
Cd(AAS) [µg.l-1]  0,05  7,4  
Pb(AAS) [µg.l-1]  0,78  4,4  
Pb(XRF) [µg.m-3]  1,3  35,2  
Zn(XRF) [µg.m-3]  1,1  23,9  
Cu(XRF) [µg.m-3]  0,5  53,6  
Mn(XRF) [µg.m-3]  0,9  31,0  
Fe(XRF) [µg.m-3]  0,7  26,1  

Pokrytí území Prahy údaji o koncentracích jednotlivých znečišťujících látek 
s ohledem na časová měřítka jejich sledování 

Z předešlého přehledu o monitorovacích stanicích, provozovaných jednotlivými 
organizacemi na území Prahy, jsou zřejmé rozdíly v používaných metodách měření a 
z toho plynoucí rozdíly v časových měřítkách, pro něž jsou získaná data o 
koncentracích platná. Automatizované metody poskytují jako základní údaj 
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půlhodinové průměry, které se používají pro odvození průměrných hodnot pro delší 
časové intervaly (v rozpětí od jedné hodiny do jednoho roku). V případě manuálních 
metod je základní hodnotou denní průměr koncentrace monitorované znečišťující 
látky. Hodnoty pro kratší časový interval manuální metody vesměs neposkytují. 

Na jednotlivých mapkách je znázorněno, jak je pokryto území Prahy pro 
jednotlivé znečišťující látky, bereme-li rovněž v úvahu časové měřítko, k němuž se 
vztahuje získaná informace.  

2.5.1.4. Zajištění kvality dat 

Kvalita měřených dat je zajišťována na více úrovních. Správnost analýz je 
kontrolována analýzou certifikovaných standardních referenčních materiálů. Přesnost 
analýz je vyhodnocována z opakovaných analýz téhož vzorku. Přesnost metod, jako 
celku, tj. odběr i analýza, je ověřována prováděním paralelních odběrů podle dispozic 
uvedených v Provozním řádu státní imisní sítě. Laboratoře ČHMÚ se pravidelně 
zúčastňují mezinárodních kruhových testů organizovaných Světovou meteorologickou 
organizací (WMO/GAW) a dalších mezinárodních kruhových testů, organizovaných 
v rámci mezinárodních programů a projektů (např. EMEP, Černý trojúhelník). 
Centrální laboratoře ČHMÚ rovněž zajišťují pravidelné kruhové testy (SO2 pro West-
Gaekovu metodu) jak pro laboratoře poboček ČHMÚ, tak i pro ostatní organizace, 
jejichž data jsou zahrnuta v databázi Informačního systému kvality ovzduší (ISKO). 

Odborná skupina Státního zdravotního ústavu  - Expertní skupina zkoušení 
způsobilosti Centra pro hygienu životního prostředí – je držitelem akreditace 
organizátorů programů zkoušení způsobilosti ČIA Praha pro oblast chemických 
zkoušek ovzduší. Skupina má osvědčení pro celý rozsah ovzduší (nepřímé postupy - 
SO2 , NOx, HCHO, VOC, PAU, kovy a přímé postupy SO2 , NO/NOx, CO a O3).  
Organizace těchto testů má na uvedeném pracovišti dlouholetou tradici. 

Revize imisních dat dodávaných do ISKO je prováděna v souladu s Provozním 
řádem státní imisní sítě. Revize výsledků měření je dvoustupňová. Za revizi výsledků 
měření I. stupně odpovídá správce oblastní sítě a provádí se zpravidla v měsíčním 
cyklu před předáním či potvrzením správnosti imisních dat pro oddělení ISKO. Revize 
výsledků měření II. stupně je prováděna v oddělení ISKO za jednotlivá čtvrtletí 
probíhajícího roku. V obou revizích se uplatňují prvky formální a logické kontroly, 
které vedou k odhalení a vyloučení výsledků zatížených zejména hrubými chybami, 
které by mohly citelně ovlivnit a snížit kvalitu statistických charakteristik souboru dat. 
Při revizi výsledků měření II. stupně je používána statistická procedura zaměřená na 
odhalení podezřelých denních průměrů imisních dat. Tato procedura využívá 
skutečnosti, že diference po sobě následujících denních průměrů nemají obecně 
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vybočovat z dvojitě exponenciálního rozdělení a že denní koncentrace znečišťujících 
látek naměřené na sousedních stanicích mají mít obdobný chod. 

Autorizaci imisních dat provádí zásadně správce oblastní sítě, kterému jsou 
postupovány nálezy nedostatků z revize výsledků měření II. stupně s případnými 
návrhy oprav. Správce oblastní sítě sám rozhodne, jaké jsou autorizované údaje, 
archivuje soubor těchto údajů a při jakýchkoliv změnách, doplnění nebo úpravách 
souboru autorizovaných dat postoupí neprodleně platnou verzi ISKO. 

2.5.1.5. Další způsoby monitorování kvality ovzduší v Praze 

Kromě monitorování kvality pražského ovzduší pomocí stacionárních sítí byly 
používány další způsoby monitoringu, které je možno ve vztahu ke stacionárním sítím 
považovat za doplňková. Jejich smyslem především bylo v rámci krátkodobých 
měřicích akcí, začleněných do výzkumných projektů, rozšířit informace získávané ze 
stacionární sítě, lokalizovat případná „hluchá místa“, nepokrytá touto sítí, a rozšířit 
přízemní měření o údaje z vyšších hladin nad zemským povrchem. Pro tyto účely byly 
využívány  
 mobilní měřicí laboratoře 
 letová měření 
 lidar 

V dalším jsou stručně popsány uvedené monitorovací metody a uvedeny 
příklady výsledků měřicích akcí. 

Mobilní měřicí laboratoř 

V období od května 1994 do května 1996 byla na území Prahy prováděna 
měření kvality ovzduší mobilní laboratoří HORIBA, kterou vlastní Státní zdravotní 
ústav. V průběhu této akce byly vestavěnými analyzátory měřeny půlhodinové 
koncentrace SO2, O3, NO, NO2, NOx a CO, spolu s doprovodnými meteorologickými 
údaji. Monitorovací stanoviště, kterých bylo celkem 79, tvořila přibližně čtvercovou 
síť o straně 2 km. Pro každé stanoviště byl průběhu měřicí kampaně získán soubor 15 
až 20 půlhodinových hodnot koncentrací uvedených znečišťujících látek. Archivovaná 
data byla předmětem zpracování z různých hledisek1, které bylo zaměřeno zejména na 
 zjištění statistických vazeb mezi daty z mobilních měření a daty ze stacionární 

monitorovací sítě AIM v Praze 
 odhad, do jaké míry lze měření stanic AIM vztahovat na jejich širší okolí 

                                              
1 viz: Keder, J., Kazmarová, H., Kotlík, M.: Měření mobilním systémem v Praze – statistické vazby a korelace mezi výsledky z mobilního 

systému a ze stanic Státní imisní sítě. In: Sborník 4. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy, říjen 1999, SZÚ Praha1999 
Keder, J., Kazmarová, H., Kotlík, M.: Odhad pole koncentrací znečišťujících látek na území Prahy na základě korelačních vazeb mezi 
výsledky měření mobilního systému a stanic Státní imisní sítě. In: Sborník 5. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy, říjen 
2000, SZÚ Praha 2000 
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 posoudit, zda a ve kterých oblastech Prahy jsou koncentrace O3 a NO2 významně 
korelovány. 

Bylo například zjištěno, že řada bodů, kde bylo prováděno mobilní měření, má 
těsnou korelační vazbu na alespoň jednu ze stanic stabilní měřící sítě. Pro takové body 
lze vypočítat lineární regresní vztahy, umožňující stanovit koncentrace v uzlech 
pravidelné čtvercové sítě, v nichž byla prováděna mobilní měření, na základě údajů 
stacionární sítě. Za předpokladu časové stability koeficientů těchto regresních vztahů 
je tedy možné „dopočítávat“ hodnoty koncentrací do dalších bodů na území města a 
zlepšit prostorové rozlišení vstupních údajů pro následnou analýzu koncentračního 
pole. S ohledem na vývoj produkce emisí v Praze bylo doporučeno v zájmu ověření 
časové stability získaných regresních vztahů kampaň mobilních měření zopakovat. 
Tato měření v současné době probíhají. 

Letová měření 

Pro sledování trojrozměrného prostorového rozložení koncentrací 
znečišťujících látek a jejich transportu mají letová měření nezastupitelnou úlohu. 
Monitorování znečištění ovzduší pomocí analyzátorů, nacházejících se na palubě 
letadla, umožňuje při vhodně volených letových scénářích shromáždit během krátkého 
času potřebnou informaci z velkého prostoru ve vertikálním i horizontálním měřítku.  

V současné době se používá letoun L 410 Turbolet jako nosná platforma pro 
přístrojovou techniku. Letoun je majetkem Výzkumného a zkušebního leteckého 
ústavu Praha a pro měřicí akce je pronajímán. Výsledky letových měření například 
umožňují:  
 získat informace o prostorovém rozložení troposférického ozonu a jeho prekurzorů pro 

různé typy stability mezní vrstvy ovzduší  
 zjištění trojrozměrného prostorového rozložení sledovaných znečišťujících látek v ovzduší 
 verifikaci matematických rozptylových modelů  

Lidarová měření 

Měření koncentrací znečišťujících látek pomocí lidaru je založeno na faktu, že 
každý typ plynu absorbuje světlo naprosto jednoznačným způsobem (každý plyn má 
pouze jedno absorpční spektrum). Lidarové zařízení, jehož součástí je laditelný laser, 
vysílá do atmosféry krátké světelné pulsy na dvou vlnových délkách. Energie 
světelných pulsů na první vlnové délce je absorbována plynem jehož koncentraci 
chceme zjistit (vlnová délka ON), druhá vlnová délka slouží jako referenční (vlnová 
délka OFF). Část vysílaného světla je odraženo od molekul plynu a aerosolů zpět 
k měřící stanici, která zaznamenává intenzitu tohoto odraženého signálu v každém 
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okamžiku. Koncentrace znečišťující látky na dráze laserového paprsku se 
vyhodnocuje pomocí tzv. lidarové rovnice. Změnami úhlů vysílaných paprsků 
můžeme získat dvojrozměrné a trojrozměrné a řezy polem koncentrací nad terénem. 
Pokud mohou být tato data doplněna údaji o profilu směru a rychlosti větru, lze získat 
celkové toky polutantů přes sledovaný profil. Podrobný popis lidarové metody, 
technické parametry zařízení a další informace jsou uvedeny na internetové adrese 
www.lidar.cz.  

2.5.1.6. Závěry 

Kvalita ovzduší, jak vyplývá z provedeného vyhodnocení, je v současné době 
hodnocena pomocí široké škály monitorovacích prostředků. Dominantní roli plní a 
rovněž v budoucnu budou plnit stabilní monitorovací sítě. Provedený rozbor 
naznačuje, že počet měřicích míst pro koncentrace oxidu siřičitého je v Praze vysoký. 
Naopak jako neúnosně nízký se jeví počet monitorovacích bodů pro organické 
znečišťující látky, zejména benzen a polyaromatické uhlovodíky. Měření prekurzorů 
ozonu je pokryto v rozsahu nejnutnějšího minima, počet měřicích bodů pro 
troposférický ozon je postačující. Tyto předběžné závěry, vyvozené na základě 
inventury stávajících monitorovacích prostředků, bude možno dále upřesnit po 
ukončení probíhajících projektů, zaměřených na optimalizaci monitorovacích sítí. 

Mobilní měření, letová měření a metody distanční sondáže se uplatní jako 
metody doplňkové, zejména při prověřování reprezentativnosti stabilních 
monitorovacích stanovišť a při rozšíření sledování koncentračních polí „do třetího 
rozměru. 

Zatím zcela opomíjena je v Praze metoda pasivních vzorkovačů, které by 
v budoucnu mohly představovat spolehlivou a levnou metodu zejména pro 
screeningová měření na území Prahy. 

2.5.2. Modelové systémy 

Modely transportu a rozptylu znečištění v ovzduší jsou založeny na 
matematickém vyjádření procesů probíhajících v atmosféře (převážně vycházejících 
z řešení rovnice difúze). Protože jsou tyto procesy v přírodě velmi složité, není 
prakticky možno provést jejich úplný matematický popis. Do modelových hodnocení 
se proto zavádí řada zjednodušení, které umožňují realizaci výpočtů. Na druhou stranu 
jsou tato zjednodušení, mimo jiné, důvodem nižší vypovídací hodnoty modelových 
výsledků. Jako podkladová data pro výpočty jsou využívány emisní inventury, 
meteorologické charakteristiky a některé údaje o konfiguraci terénu. 
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Modelové nástroje jsou tedy obecně méně přesné než měření, pokud je 
prováděno korektně a s odpovídající technikou. Jejich výhodou jsou naopak mnohem 
nižší provozní náklady. Na rozdíl od měření, která poskytují hodnotu v konkrétním 
místě, modely umožňují provádět plošné vyhodnocení imisní zátěže. Nezastupitelnou 
roli hrají při vyhodnocování různých variant dalšího vývoje, a to jak v dlouhodobém 
tak krátkodobém měřítku a slouží tak jako podpora pro rozhodování a řízení v oblasti 
kvality ovzduší. Ve spolupráci s meteorologickými prognózními modely jsou též 
schopny provádět i krátkodobou předpověď imisní zátěže vybraného území. 

Různé zjednodušující předpoklady se projevují zejména v komplikovanějších 
situacích; se současnými nástroji a současnou výpočetní technikou nelze např. detailně 
popsat strukturu městské zástavby. Také městská atmosféra je nehomogenní a silně 
ovlivněna rozličnou zástavbou. Vertikální struktura je komplikovanější než ve 
venkovských oblastech. V mnoha případech je situace navíc ztížena faktem, že se 
velká města nacházejí v říčních údolích, která omezují proudění vzduchu. Velkou roli 
hrají též efekty spojené s obtékáním budov (kanálové proudění, závětrné víry…), 
jejichž modelový popis je značně obtížný. Chemické reakce probíhající v městské 
atmosféře ještě nejsou plně popsány, proto jsou většinou používána obecná reakční 
schémata. 

Komplikovanost problematiky výpočtu rozptylu znečištění ve městech proto 
vyžaduje kombinaci několika typů modelů.  

2.5.2.1. Kategorizace modelů 

Pro městské měřítko je využívána řada více či méně přesných modelů. Modely 
lze dělit podle řady kritérií (např. podle velikosti oblasti pro niž jsou určeny). Základní 
dělení modelů transportu a rozptylu znečištěn v ovzduší je podle jejich konstrukce. 
Z této kategorizace následně vyplývají i možnosti použití jednotlivých typů modelů. 

Gaussovské vlečkové modely 

Vycházejí ze stacionárního řešení rovnice difúze (konstantní emise, konstantní 
proudění). V průběhu vývoje byly doplněny celou řadou vylepšení, ale přesto mezi 
hlavní problémy jejich využití patří obtížná adaptovatelnost na nehomogenní podklad, 
komplexní terén, problémy spojené se zahrnutím kolísání emisí a změn 
meteorologických podmínkách apod. Přesto jsou v praxi často využívány pro svoji 
jednoduchost a to především pro hodnocení imisní zátěže v dlouhodobém pohledu 
(např. roční průměrné koncentrace). 
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Lagrangeovské modely 

Lagrangeovské modely popisují šíření polutantů v atmosféře tak, že při svém 
běhu „sledují“ individuální vzduchové částice nebo oblaky, které jsou transportovány 
v poli proudění. Současně dochází k jejich rozptylu. Tyto modely jsou dobře 
použitelné pro popis nestacionárních situací, pro nehomogenní podklad, ale při větším 
počtu zdrojů (což je právě případ městských aglomerací) jsou náročné na paměť a 
strojový čas. Plný popis chemizmu atmosféry je do těchto modelů jen obtížně 
implementovatelný (řada reakcí závisí na celkové koncentraci polutantu v ovzduší; 
tuto informaci je nutno nejprve z jednotlivých oblaků získat a změny poté uložit zpět). 
Pro hodnocení městského znečištění nejsou příliš využívány. 

Eulerovské modely 

Tato kategorie modelů je založena na numerickém řešení soustav 
diferenciálních rovnic. Oproti Lagrangeovským modelům nesledují individuální 
vzduchové částice (oblaky) při jejich transportu, ale vyšetřují změny koncentrace 
v uzlových bodech. Při použití přiměřených numerických metod jsou vhodným 
nástrojem pro detailnější popis imisní situace v nehomogenním a nestacionárním poli 
proudění. Jsou často využívány pro vyhodnocení aktuálního pole koncentrací a jeho 
předpovědi. Pro lepší popis rozptylu v subgridovém měřítku (pod úrovní rozpětí 
výpočtových bodů) jsou často doplňovány Lagrangeovským moduly popisujícími 
rozptyl bezprostředně po úniku polutantu ze zdroje. 

Statistické modely 

Pro řadu aplikací (např. pro předpověď vzniku smogových situací) jsou 
používány různé statistické metody založené v současné době nejčastěji na 
neuronových sítích či Kalmanově filtru. Jejich nevýhodou je, že jsou často svázány 
s daným místem a tudíž obtížně přenositelné, výhodou je rychlost odezvy. 

2.5.2.2. Interpretace modelových výsledků 

Každý model nějakým způsobem zjednodušuje skutečný stav a skutečné 
fyzikální pochody v atmosféře. V důsledku toho jsou vypočtené hodnoty jen 
modelovým přiblížením ke skutečnosti, zvláště pokud se jedná o absolutní hodnoty 
koncentrací. Pokud je převedeme na relativní čísla (porovnání různých částí území či 
různých scénářů vývoje), pak jejich vypovídací schopnost podstatně vzrůstá. 
Problémem co největšího přiblížení ke skutečnosti nejsou jen potíže s popisem 
procesů probíhajících v atmosféře, ale též neurčitosti ve stanovování vstupních dat 
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potřebných pro výpočet. Proto si v dalším všimneme některých vybraných problémů, 
které buď vůbec nelze zahrnout do modelů nebo jen velmi zjednodušeně. 

Jak již bylo zmíněno výše, jednou z problematických otázek při aplikaci 
modelů znečištění je dobrá emisní inventura zdrojů, které danou oblast ovlivňují. 
Pro výpočty nejsou obvykle k dispozici aktuální měřené emisní charakteristiky. Jsou 
proto používány různé výpočty založené např. na roční spotřebě paliva apod. Pro 
výpočty dlouhodobých charakteristik jsou tyto údaje postačující, pro hodnocení 
aktuální situace je třeba provádět dodatečné odhady okamžité emise.  

Velikost emise je ovšem pouze jednou z potřebných charakteristik zdroje 
nutných pro výpočet, obdobná zobecnění je nezbytné provádět i u ostatních veličin 
(tepelná vydatnost zdroje, teplota zdroje, výstupní rychlost spalin apod.). Tyto 
podmínky jsou zvláště v městských aglomeracích, natolik časově i prostorově 
proměnlivé (např. směr a rychlost proudění uvnitř zástavby), že bez určité míry 
zjednodušení by nebylo možné je do modelů zahrnout. Všechny tyto faktory mají vliv 
i na vypočtenou hodnotu koncentrace, což je nutno brát v úvahu při práci 
s modelovými výsledky. 

Charakter proudění kolem překážek (obecně jak terénních, tak i budov) je dosti 
složitý a závisí na řadě meteorologických parametrů (stabilitě ovzduší, rychlosti 
proudění, slunečním záření apod). Vlečka, která narazí na návětrnou stranu překážky, 
je nucena tuto zábranu buď obtékat okolo nebo přejít přes ni. V závětří překážek se 
setkáváme se závětrnými jevy spojenými s odtržením vzdušného proudu od zemského 
povrchu a s tvorbou závětrných vírů. Tak vzniká oblast tzv. úplavu, kdy je možno na 
závětrné straně při zemi pozorovat proudění opačného směru než je základní (tj. 
směrem k překážce). V této oblasti pak dochází ke kumulaci znečišťujících látek a 
k nárůstu koncentrací. Většina běžných modelů není tyto efekty schopna postihnout 
přímo a je tedy nutné provádět samostatná vyhodnocení jednotlivých objektů v okolí 
zdroje. 

2.5.2.3. Porovnání vybraných modelů využívaných v České republice 

V první fázi tohoto projektu byl zpracován přehled českých a zahraničních 
modelů zaměřených na výpočet městského znečištění. Řada těchto modelů je ovšem 
v Praze obtížně uplatnitelná (velké pořizovací náklady, obtížně dostupná data…). 
Mezi nejčastěji používané modely v Praze patří model ATEM a model SYMOS’97. 
Tyto modely jsou primárně určené pro výpočty průměrných ročních koncentrací. Oba 
modely jsou uvedeny jako referenční modely v Nařízení vlády č. 350 / 2002 Sb.  

Dále je v současné době v rámci projektu HEAVEN zaváděn modelový systém 
AIRVIRO, který je schopen počítat aktuální imisní zátěž a ve spolupráci 
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s meteorologickým prognózním modelem imisní zátěž i predikovat. V následujícím 
textu proto je proto uvedeno stručné zhodnocení těchto tří modelů. Srovnání je 
zaměřeno na konstrukci modelů, požadované vstupní údaje, výstupní pole a konečně 
na provozní podmínky modelu. 

V modelovém systému AIRVIRO jsou zahrnuty Eulerovský a Gaussovský 
model a tyto modely mají rozdílné parametry i konstrukci, budeme je dále uvádět 
samostatně pod označením: AIRVIRO-E a AIRVIRO-G.  

Tab. 2.5.5. Porovnání modelů podle konstrukce 
 AIRVIRO-E AIRVIRO-G ATEM SYMOS‘97 

typ modelu Eulerovský Gaussovský Gaussovský Gaussovský 

velikost výpočetní 
oblasti 

určeno pro hodnocení 
imisní zátěže v 

městských celcích 

určeno pro hodnocení 
imisní zátěže v 

městských celcích 

cca do 100 km od 
zdroje 

cca. do 100 km od 
zdroje 

určení modelu výpočet aktuálního 
znečištění 

dlouhodobé / aktuální 
hodnocení imisní 

zátěže 

dlouhodobé hodnocení 
imisní zátěže 

dlouhodobé hodnocení 
imisní zátěže 

Tab. 2.5.6. Porovnání modelů podle zohledněných zdrojů 
Typ zdroje AIRVIRO-E AIRVIRO-G ATEM SYMOS‘97 

bodový ano ano ano ano 
plošný ano ano ano ano 
liniový ano ano ano ano 

objemový ne ne ne ne 
ve formě gridu ano ano ne ne 

Tab. 2.5.7. Porovnání modelů podle uvažovaných parametrizací 
Parametrizace AIRVIRO-E AIRVIRO-G ATEM SYMOS‘97 

výpočet pro plyn ano ano ano ano 
výpočet pro prach*) ano ne ano ano 
vliv terénu ano ano ano ano 

vliv budov 
ano (uvažuje celkový 
charakter zástavby, ne 
individuální objekty) 

ano (uvažuje celkový 
charakter zástavby, ne 
individuální objekty) 

ne ne 

změna proudění s 
výškou ano (model proudění) ano 

stáčení směru 
proudění, změna 

rychlosti 

stáčení směru 
proudění, změna 

rychlosti 
vznos vlečky teplý i chladný zdroj teplý i chladný zdroj teplý i chladný zdroj teplý i chladný zdroj 
postupný vznos 
vlečky ano ano 

ano 
 

ano 

ovlivňování vleček 
blízkých zdrojů ne ne 

ne 
 

ano 

nízká rychlost 
proudění ano ano ne zvláštní modul pouze 

pro speciální případy 
průnik vlečky 
zádržnou vrstvou ano ano ne ne 

odrazy - ne 
první čtyři odrazy od 

země a od horní 
hranice směšovací 

první odraz od země a 
od horní hranice 
směšovací vrstvy 
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Parametrizace AIRVIRO-E AIRVIRO-G ATEM SYMOS‘97 
vrstvy 

chladicí věže ne ne ne ano 

stabilitní klasifikace vyhodnocení aktuální stability pomocí Monin-
Obuchovovy délky Bubník – Koldovský Bubník – Koldovský 

horizontální rozptyl logaritmická funkce exponenciální funkce 

vertikální rozptyl 
koeficienty turbulentní 

výměny 

Draxler (1976) 
založeno na std. 
odchylce směru 

proudění a 
Lagrangeovském 
časovém měřítku 

exponenciální funkce 
 

exponenciální funkce 

suchá depozice ano ne 

jednoduchá 
parametrizace pomocí 
doby setrvání látky v 

atmosféře, pro prach je 
zahrnuta pádová 
rychlost částic 

mokrá depozice ano ne ne 
chemické 
transformace ne ne ne 

jednoduchá 
parametrizace pomocí 
doby setrvání látky v 
atmosféře (analogie k 

poločasu rozpadu); pro 
prach zahrnuta 

sedimentační rychlost 
částic 

zohlednění pozadí 
přímo v modelu ne, 
možnost doplnění z 
externího modelu 

přímo v modelu ne, 
možnost doplnění z 
externího modelu 

přímo v modelu 
pomocí parametrizace 

vlivu dálkového 
přenosu  

přímo v modelu ne, 
možnost doplnění z 
externího modelu 

submodel proudění ano ano ne ne 
emisní preprocesor ano ano ne ne 
*) pouze primární prašnost; ani jeden uvažovaný model neuvažuje sekundární prašnost (zvířený prach z povrchu země) a 
sekundární částice (částice vzniklé chemickými reakcemi v atmosféře) 

Poznámka: Předmětem této kapitoly není detailní vysvětlení jednotlivých 
uvedených položek, které by vystačilo na samostatnou publikaci. V následujícím 
odstavci proto uvedeme jen stručné vysvětlení některých pojmů.  
 vliv terénu a budov – vlivem terénních i umělých překážek dochází k významné 

deformaci pole proudění, které se projevují celou řadou obtížně modelovatelných efektů 
(např. obtékání objektů, tvorba závětrných vírů…) 
 změna proudění s výškou – obecně není pole proudění v atmosféře homogenní, ale závisí 

na konkrétní poloze v prostoru; tyto změny jsou zvláště významné v blízkosti zemského 
povrchu, kde dochází k útlumu proudění vlivem tření 
 vznos vlečky (efektivní výška/převýšení zdroje) – spaliny, resp. vzdušnina, vystupují, 

vlivem akumulovaného tepla, resp. mechanické energie, ze zdroje vzhůru; tento pohyb je 
v modelech parametrizován celou řadou empirických či poloempirických vzorců, z nichž 
některé zohledňují i skutečnost, že vlečka nestoupá kolmo vzhůru, ale je unášena 
prouděním, maximální výšky proto dosáhne až v určité vzdálenosti od zdroje 
 ovlivňování vleček blízkých zdrojů – v případě, kdy se např. dva komíny nacházejí 

dostatečně blízko sebe (ve vertikálním i horizontálním směru), dochází k vzájemnému 
promíchávání jejich vleček; výsledná efektivní výška zdroje je potom jiná než v případě 
samostatných zdrojů.  
 nízká rychlost proudění – většina výpočetních vztahů pro stanovení vznosu vlečky 

neumožňuje pracovat s nízkými rychlostmi proudění; důvodem je skutečnost, že příslušné 
rovnice mají obvykle rychlost větru ve jmenovateli – při její nízké hodnotě by převýšení 



 

DLOUHODOBÁ KONCEPCE OCHRANY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 

2-97 

zdroje rostlo nad reálné meze; provádění výpočtů při těchto podmínkách vyžaduje 
speciální postupy 
 průnik vlečky zádržnou vrstvou – zádržná vrstva je obvykle představována teplotní 

inverzí, která omezuje vzestup vlečky vzhůru; pokud je počáteční energie dostatečná, 
může vlečka zádržnou vrstvu prorazit a šíří se dále nad zádržnou vrstvou, v tomto případě 
prakticky neovlivňuje imisní zátěž u zemského povrchu 
 odrazy – při přenosu znečištění v atmosféře se vlečka nemůže šířit skrz zemský povrch a 

zádržnou vrstvu (vyjma výše uvedeného případu); tato skutečnost je v modelech 
simulována „virtuálními zdroji“ umístěnými pod zemských povrchem, resp. nad zádržnou 
vrstvou; jejich příspěvek k celkové koncentraci potom vystupuje jako vlečka odražená od 
země; v praxi se ukazuje, že stačí zahrnout několik prvních odrazů – příspěvek dalších je 
zanedbatelný 
 chladicí věže – únik znečišťující látky přes chladicí věže představuje speciální případ 

vyžadující zvláštní postupy výpočtu 
 stabilitní klasifikace – v jednodušších modelech je pomocí nich klasifikována teplotní 

stabilita atmosféry (průběh teploty s výškou) 
 rozptyl – v tomto případě modelový popis turbulentního šíření znečišťující látky 

(rozšiřování vlečky v průběhu transportu) 
 suchá depozice – usazování dané látky na zemském povrchu 
 mokrá depozice – vymývání znečišťující příměsi z oblačné či podoblačné vrstvy 

vypadávajícími srážkami 
 zohlednění pozadí – obecně je obtížné (a časově náročné) zahrnout do výpočtu všechny 

zdroje, které mají na studované území vliv (často relativně malý); jejich příspěvek se 
potom často započítává jako pozaďová koncentrace 
 submodel proudění – procedury vestavěné v základním modelu, které umožňují 

vyhodnocení reálného proudění např. s ohledem na terén 
 emisní preprocesor – zpracovává emise z jednotlivých zdrojů do podoby potřebné pro 

výpočet (vyhodnocení aktuální emise…) 

Tab. 2.5.8. Porovnání požadovaných vstupních dat – zdroje znečištění – bodové zdroje 
Parametr AIRVIRO ATEM SYMOS‘97 

poloha zdroje ano ano ano 
nadmořská výška ano ano ano 
stavební výška ano ano ano 
vnitřní průměr komína ano ne ano 
vnější průměr komína ano ne ne 
výstupní objemová rychlost spalin ne ne ano 
výstupní rychlost spalin ano ne ano 
teplota spalin ano ne ano 
tepelná vydatnost ne ano ano 
provozní doba ano ano ano 
množství emitované látky ano ano ano 
spektrum prachových částic ne ne (spektrum částic zadáno pevně) ano (při výpočtu prachu) 
hustota prachových částic ne ne (pádová rychlosti pro 

jednotlivé části spektra částic je 
přímo určena) 

ano (při výpočtu prachu) 
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Tab. 2.5.9. Porovnání požadovaných vstupních dat – zdroje znečištění – plošné zdroje 
Parametr AIRVIRO ATEM SYMOS‘97 

poloha zdroje ano ano ano 
nadmořská výška ano ano ano 
výška zdroje nad zemí ano ano ano 
průměrná výška zástavby ne ano ne 
horizontální rozměr zdroje ano ano ano 
výstupní objemová rychlost spalin ano ne ano 
tepelná vydatnost ne ano ne 
provozní doba ano ano ano 
množství emitované látky ano ano ano 
spektrum prachových částic ne ne (spektrum částic zadáno pevně) ano (při výpočtu prachu) 
hustota prachových částic ne ne (pádová rychlosti pro 

jednotlivé části spektra částic je 
přímo určena) 

ano (při výpočtu prachu) 

Tab. 2.5.10. Porovnání požadovaných vstupních dat – zdroje znečištění – liniové zdroje 
Parametr AIRVIRO ATEM SYMOS‘97 

poloha zdroje ano ano ano 
nadmořská výška ano ano ano 
šířka zdroje ano ano ano 
provozní doba ano ano ano 
množství emitované látky ano ano ano 
spektrum prachových částic ne ne ano (při výpočtu prachu) 
hustota prachových částic ne ne ano (při výpočtu prachu) 

Tab. 2.5.11. Porovnání požadovaných vstupních dat – zdroje znečištění – zdroje ve 
formě gridu 

Parametr AIRVIRO ATEM* SYMOS‘97* 
poloha gridu ano - - 
počet gridů ano - - 
rozměr gridu ano - - 
množství emitované látky v gridu ano - - 

Tab. 2.5.12. Porovnání požadovaných vstupních dat – meteorologické vstupy 
Parametr AIRVIRO ATEM SYMOS‘97 

větrná růžice ne ano (možnost využít více růžic) ano 
data z meteorologických stanic ano ne ne 
meteorologický stožár ano ne ne 
pole z meteorologického 
prognózního modelu 

ano (pro 
předpověď 
znečištění) 

ne ne 
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Tab. 2.5.13. Porovnání požadovaných vstupních dat – topografické informace 
Parametr AIRVIRO ATEM SYMOS‘97 

orografie ano ano ano 
parametr drsnosti ano ne ne 
pokryv terénu ano ne ne 
výška zástavby ano ne ne 
tepelný ostrov města ano ne ne 

 

Tab. 2.5.14. Porovnání výstupů z modelů 
Výstup AIRVIRO-E AIRVIRO-G ATEM SYMOS‘97 

průměrné roční 
koncentrace 

ne ano (pojetí je poněkud jiné něž u 
ostatních hodnocených modelů) 

ano ano 

maximální možné 
krátkodobé koncentrace 

ne ne ano ano 

okamžitá (aktuální) 
koncentrace 

ano ano (v prvním přiblížení) ne ne 

podíly zdrojů / skupin 
zdrojů 

ne ne ano ano 

informace o příspěvku ke 
koncentraci ze sektorů 

ne ne ano ne 

 

Shrnutí výsledků porovnání 

Modelový systém AIRVIRO je koncipován jako databázový systém, který 
umožňuje sběr a archivaci dat ze stanic (meteorologických, imisních i dopravních) 
společně s emisními údaji ze stacionárních zdrojů. Systém obsahuje meteorologický 
submodel, jehož pomocí je možno vyhodnotit pole proudění s ohledem na orografii, 
dále emisní preprocesor, který zpracovává informace o dopravě a chodu emisí ze 
stacionárních zdrojů. Jeho součástí jsou modely rozptylu znečištění v atmosféře 
(Eulerovský, Gaussovský, pro těžké plyny a model uličního kaňonu). Výsledky je 
možno prezentovat v grafické podobě pomocí vestavěných nástrojů. Jedná se tedy o 
komplexní systém, umožňující vyhodnocení imisní zátěže na úrovni městských 
aglomerací. Jeho primární určení je pro posuzování aktuální imisní zátěže a její 
předpověď. Nástroje pro výpočty průměrných ročních koncentrací jsou poněkud 
těžkopádné a neodpovídají plně tuzemským zvyklostem.  

Model ATEM je založen na osvědčené metodice ISC 3 vyvinuté v US EPA, 
která byla autory přepracována na podmínky České republiky. Poskytuje poměrně 
dobré možnosti pro hodnocení imisní zátěže z hlediska průměrných ročních 
koncentrací včetně možnosti detailnějšího studia příspěvků jednotlivých zdrojů apod. 
Podstatnou výhodou v komplexním terénu Prahy je možnost použití více větrných 
růžic pro postižení změn v poli proudění. Vypočtené maximální koncentrace dávají, 
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stejně jako u ostatních modelů této kategorie, představu o rizikových lokalitách. 
Model není příliš vhodný pro výpočty aktuální imisní zátěže. Model je uveden 
v Nařízení vlády č. 350 / 2002 Sb. jako referenční model pro městskou zástavbu.  

Model SYMOS’97 je především určen pro hodnocení imisní zátěže 
z dlouhodobého hlediska. O spolehlivosti vypočtených maximálních krátkodobých 
koncentrací platí opět, že podávají pouze orientační přehled o zatížených územích. 
Zkušenosti s modelem ukázaly, že lépe pracuje ve volné krajině než v městských 
aglomeracích. Model není příliš vhodný pro výpočet aktuální imisní zátěže. Model je 
v současné době doporučenou metodikou MŽP ČR. Model je uveden v Nařízení vlády 
č. 350 / 2002 Sb. jako referenční model pro venkovské oblasti a závazný model podle 
§ 17 zákona o ochraně ovzduší. 

Závěrem je tedy možno říci, že uvedené modely se vzájemně doplňují. 

2.5.2.4. Závěr 

Matematické modelování znečištění ovzduší představuje velmi cenný zdroj 
informací o stavu a vývoji imisní zátěže na území Prahy. Jeho využívání nestojí 
v protikladu k měření, ale naopak výsledky měření vhodně doplňuje a umožňuje jejich 
širší interpretaci. Slouží též jako podklad pro rozhodovací a řídící procesy v ochraně 
ovzduší. Oblasti, ve kterých mohou být modelová hodnocení využívána buď 
samostatně nebo v kombinaci s měřeními, definuje česká legislativa i směrnice EU.  

V posledních letech se díky rozvoji poznání i s rozvoji počítačové techniky 
rozšiřují možnosti matematického modelování znečištění ovzduší. Ve světě existuje 
řada aktivit, které usnadňují vzájemnou komunikaci mezi odborníky v jednotlivých 
zemích (konference, mezinárodní projekty apod.). Přesto zůstává mnoho otázek dosud 
otevřených. Mezi nejdůležitější oblasti, kam by měla být výhledově nasměrována 
pozornost, patří: 
 zlepšení modelových výpočtů rozptylu suspendovaných částic, včetně zahrnutí odhadu 

příspěvku sekundární prašnosti (zvíření usazeného prachu) a sekundárních aerosolových 
částic (tvorba aerosolu z prekurzorů v atmosféře) 
 vývoj a aplikace modelového systému schopného postihnout chemické procesy probíhající 

v atmosféře (tvorba fotochemického smogu) 
 zdokonalení některých parametrizací obsažených ve stávajících modelech (vliv budov a 

obecně městské zástavby), vylepšení stávajících modelových systémů v návaznosti na 
novou legislativu apod. 
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2.6. Informatika a GIS 

2.6.1. Informování veřejnosti o kvalitě ovzduší 

Veškeré informace týkající se specifických a profesně specializovaných oborů 
předkládané laické veřejnosti by měly plnit základní cíl – přispívat k osvětě a 
vzdělávání obyvatel, případně vyvolat ve veřejnosti požadovanou reakci. Použité 
informační prostředky a nástroje se odvíjejí od základních rysů podávaných informací. 
Informační prostředky můžeme rozdělit do tří skupin podle toho, které informace 
budou veřejnosti přinášet: 
1. informační zdroje pro předávání informací trvalé hodnoty 
2. informační zdroje ke sdělování informací střednědobého významu s omezenou časovou 

platností 
3. informační zdroje pro předávání informací s okamžitým významem 

Příklad dlouhodobých, střednědobých a okamžitých informací uvádí následující 
tabulka: 

Tab. 2.6.1. Rozdělení informací o ovzduší 
Dlouhodobé informace Střednědobé informace Aktuální informace 

dlouhodobé ukazatele kvality ovzduší (roční 
průměrné koncentrace) 

informace o krátkodobých koncentracích 
(půlhodinové, hodinové, denní průměry) 

příčiny zjištěného stavu (hlavní zdroje 
znečištění, vliv průmyslu, dopravy ...) 

vývoj kvality ovzduší v daném období vyhodnocení aktuální situace v signální 
stupnici  
(např. 4 stupně – dobrá, zhoršená, špatná, 
kritická) 

důsledky současného stavu (vliv na zdraví 
obyvatel) 

upozornění na zhoršenou imisní situaci 
(překročení limitů, vyhlášení regulace) 

informace o opatřeních vedoucích ke 
zlepšení kvality ovzduší informace o realizovaných opatřeních 

(regulace zdrojů znečištění, omezení 
dopravy) srovnání s jinými městy (regiony) 

doporučený způsob chování při současné 
(zejména smogové či havarijní) imisní situaci 

možnosti aktivní účasti občanů na ochraně 
kvality ovzduší 

opatření, která budou realizována při 
zhoršené imisní situaci prognóza vývoje imisní situace na nejbližší 

období 

Výše uvedené členění informačních prostředků je dále možné rozdělit podle 
charakteru sdělovaných údajů, tj. podle cíle, který mají informace plnit. Informace 
jsou cíleny na odlišné skupiny příjemců: 

1. Široká veřejnost – informace plnicí osvětovou a informační úlohu 
2. Dotčená veřejnost, uživatelé prostředí – příjemci informací okamžitého významu 
3. Odborná veřejnost – příjemci specifických informací pro studijní a vědecké účely 

Příklady informačních prostředků a nástrojů pro předávání uvedených kategorií 
informací pro specifikované skupiny příjemců naznačuje následující tabulka 2.6.2. 
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Tab. 2.6.2. Informační prostředky a nástroje 
 Informace trvalé hodnoty Informace střednědobého významu Informace okamžitého významu  

O
db

or
ná

 v
eř

ej
no

st
 

a 
sp

rá
vn

í o
rg

án
y 

• ročenky 

• závěrečné publikované 
zprávy projektů 

• souhrny a sborníky  

• dynamické internetové 
stránky 

• datové portály atp.  

• specializované intranetové a 
chráněné internetové stránky 

• dynamické databázové 
systémy 

• dynamické GIS aplikace atp. 

D
ot
če

ná
 v

eř
ej

no
st

 

• cíleně distribuované letáky a 
bulletiny s obecnými 
informacemi (se zaměřením 
např. na motoristy atp.) 

• zdroje uvedené v poli výše  

• cíleně distribuované letáky a 
specializované bulletiny 

• novinové články v místních 
nebo lokálních periodicích 

• popularizované statické 
internetové prezentace 

• dynamické internetové 
stránky 

• elektronické prezentační 
plochy v cílových místech a 
lokalitách s koncentrací cílové 
skupiny 

• lokálně doručované SMS 

• krizové telefonní linky atp. 

Ši
ro

ká
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• rozsáhlejší informační 
bulletiny 

• popularizované publikace 

• ročenky určené široké 
veřejnosti 

• informační kampaně 

• popularizované výstupy 
dlouhodobých strategických 
dokumentů 

• letáky 

• jednoduché bulletiny 

• novinové články 

•  popularizované statické 
internetové prezentace 

• dynamické internetové 
stránky 

• elektronické prezentační 
plochy 

• informační telefonní linky  

  

2.6.1.1. Informační nástroje hlavního města Prahy  

Jak již bylo uvedeno, je možné naprostou většinu informací o kvalitě ovzduší 
v hl. m. Praze čerpat ze zdrojů provozovaných či publikovaných buď Magistrátem 
nebo jemu podřízenými organizacemi. Mezi osvědčené zdroje „dlouhodobých“ 
informací patří především ročenky „Praha – životní prostředí“, digitální Atlas 
životního prostředí v Praze a pravidelně aktualizované CD-ROM „Praha – životní 
prostředí“ (není totožné s ročenkou). Aktuální informace o ovzduší je možné získat 
např. pomocí WWW aplikace PREMIS či z promítací plochy tzv. „Veřejného 
informačního systému“. 

Internet 

Hlavním informačním nástrojem, který je možné využít jak pro aktuální zprávy, 
tak i pro údaje střednědobého a dlouhodobého charakteru, je v současné době 
internet. Naprostou většinu informací o kvalitě ovzduší v Praze je možné nalézt 
prostřednictvím serveru hlavního města Prahy na adrese www.praha-
mesto.cz (alternativně i www.prague-city.cz).  
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Jedná se o profesionálně vytvořenou prezentaci, kvalitní po věcné i grafické 
stránce. Odkaz na informace o životním prostředí je logicky umístěn („Chci vědět“ -> 
„Životní prostředí“). Již poměrně málo zběhlý uživatel tedy snadno dospěje 
k rozcestníku, odkazujícím na jednotlivé zdroje informací, z nichž se ke kvalitě 
ovzduší váží zejména Ročenky ŽP v Praze, WWW aplikace PREMIS a Atlas ŽP, 
částečně i informace o pražském silničním okruhu, odkaz na systém EIA v Praze a 
zpravodaj o životním prostředí EkoList. 

Obdobným způsobem je možné nalézt i informace z oblastí související 
s ochranou ovzduší – např. doprava („Chci vědět“ -> „Doprava“), územní rozvoj atd. 
Za určitý nedostatek je možné považovat např. chybějící informace o regulacích 
uplatňovaných v dopravě (které patří mezi základní nástroje ochrany ovzduší v Praze) 
– tyto informace zajišťuje Ústav dopravního inženýrství Praha (www.udi-praha.cz) a 
jejich nalezení prostřednictvím serveru hl. m. Prahy je poněkud problematické; 
obdobná situace je i v případě informací o Pražské integrované dopravě 
(www.ropid.cz). Rovněž např. údaje o možnosti dotací na přeměnu topných systémů 
jsou umístěny výrazně mimo „hlavní proud“ informací o životním prostředí. Tyto 
informace se sice netýkají přímo kvality ovzduší, souvisí však velmi úzce s osvětovou 
činnosti ve smyslu spoluzodpovědnosti obyvatel při ochraně životního prostředí. 

Důležitým zdrojem aktuálních informací o Praze jsou internetové noviny 
hlavního města (www.praha-noviny.cz). Noviny mají jednoduchý, přehledný formát, 
zobrazeno je vždy několik posledních zpráv s možností dohledání starších článků 
v archívu.  

Noviny pravidelně uvádí zprávy např. o zahájení nových projektů v ochraně 
ovzduší apod.; samotné informace o stavu ovzduší nejsou na stránkách příliš často 
zveřejňovány, je zde však umístěn odkaz na příslušnou aplikaci s těmito daty – 
PREMIS (viz níže). Podstatná je také skutečnost, že internetové noviny Prahy 
pravidelně zveřejňují informace, které jednak nepřímo souvisí s ochranou ovzduší, 
jednak posilují pocit spoluúčasti obyvatel na ochraně životního prostředí. Jedná se 
např. o aktuality z dopravy (včetně regulačních opatření), záměry posuzované v rámci 
EIA, změny územního plánu atd.  

Městské části se na svých WWW stránkách věnují především lokálním 
záležitostem týkajícím se životního prostředí (nakládání s odpady, čištění ulic, 
informace o postupech v případě jednání s úřadem, kontaktní osoby apod.). Prezentaci 
údajů o kvalitě ovzduší se servery městských částí nevěnují a přenechávají tuto oblast 
centrálním informacím na stránkách magistrátu. Výhodou tohoto přístupu je, že 
informace nejsou rozmělněny do příliš mnoha nesourodých zdrojů; na stránkách MČ 
by však mohl být umístěn alespoň odkaz na celoměstský rozcestník o ŽP.  
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Ročenka Praha – životní prostředí 

Ročenka o životním prostředí Prahy vychází pravidelně od r. 1989. Publikace 
pokrývá celé spektrum ekologické problematiky města, otázkám kvality ovzduší je 
věnována podstatná část tohoto díla (okolo 40 % celkového rozsahu). Kapitola o 
ovzduší je členěna do 5 částí: 
 Meteorologie a klima 
 Emise – údaje o vývoji emisí ze zdrojů znečišťování, příčiny vývoje (spotřeba paliv, 

změny v dopravě), vyčíslení nejvýznamnějších zdrojů 
 Imise – výsledky měření koncentrací znečišťujících látek a jejich vývoj, zahrnuje 

údaje ze staniční sítě ČHMÚ a HS i z dalších měření 
 Smogový regulační systém – sumarizace údajů o výskytu smogových situací za 

poslední rok 
 Další činnosti a projekty – modelování kvality ovzduší, mobilní měření, mapy 

lokálního znečištění a další účelově zaměřené projekty; dále informace o činnosti 
MHMP v oblasti ochrany ovzduší 

Informace k problematice kvality a ochrany ovzduší je možné nalézt i v dalších 
částech ročenky (např. systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva, 
mezinárodní projekty atd.). 

Ročenka Praha – životní prostředí představuje jeden z nejvýznamnějších zdrojů 
informací o ovzduší na území města. Představuje rozsáhlý, pravidelně aktualizovaný 
souhrn dat, získaných v posledním roce v rámci několika desítek samostatných 
projektů (tím se liší např. od ročenek ČHMÚ zaměřených výhradně na data ze staniční 
sítě). Svým uspořádáním a stylem je ovšem zaměřena spíše k odborné nebo alespoň 
informované laické veřejnosti. Pro všeobecnou popularizaci problematiky kvality 
ovzduší by bylo vhodné uvádět shrnující kapitoly ve formě jasně pochopitelných 
(„signálních“) sdělení. 

Atlas životního prostředí v Praze 

Digitální atlas map o životním prostředí v Praze je interaktivní WWW aplikace 
(www.wmap.cz/atlaszp, www.premis.cz/atlaszp – obr. 2.77), vytvořená s využitím 
systému WebMap (viz kap. 2.6.3.). Současná verze této aplikace navazuje na dříve 
zpracovaný Atlas ŽP v Praze v tištěné verzi a v elektronické verzi na CD (v rastrovém 
formátu). Obdobně jako v případě ročenky byly pro tvorbu map využity údaje získané 
z mnoha zdrojů. Na jejích přípravě a aktualizaci spolupracuje odbor informatiky 
Magistrátu hl. m. Prahy s dalšími pracovišti a organizacemi města, města i 
s organizacemi s celostátní působností. v rámci Atlasu jsou řešeny specifické projekty 
města (např. ATEM, aktualizace REZZO, Vegetační mapy, Hlukové mapy aj.). 
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 Aplikace obsahuje celkem 80 tématických map (obr. 2.78), kvality ovzduší se 
dotýká 39 mapových vrstev. Mapy umožňují zobrazit následující informace: 
 rozložení emise SO2, NOx a tuhých látek ze stacionárních zdrojů 
 zobrazení zdrojů REZZO 1 dle druhu paliva a výkonu 
 bilance emisí ze stacionárních zdrojů v jednotlivých městských částech 
 výsledky měření kvality ovzduší ve staniční síti (SO2, NOx, PP, CO, O3, NO, NO2) 
 výsledky mobilního měření kvality ovzduší (SO2, CO, NO, NO2, NOx, O3) 
 výsledky modelového hodnocení kvality ovzduší (modelová pole koncentrací PP, SO2, 

CO, NOx) 
 klasifikace klimatu 

Zobrazené mapy je možno plynule zvětšovat až do měřítka 1 : 5 000, pro 
orientaci v území lze bez změny výřezu zobrazit ortofotomapu nebo blokovou mapu. 

Atlas ŽP v Praze poskytuje komplexní informaci o stavu znečištění ovzduší a 
prostorovém rozložení sledovaných jevů, s možností získání podrobnějších údajů o 
vybrané lokalitě. Jedná se především o cenný nástroj pro odborníky, např. při 
zpracování projektů v územním plánování a v procesu EIA.  

Svým umístěním na internetu je atlas přístupný široké veřejnosti, jeho ovládání 
je jednoduché a intuitivní. Vzhledem k zaměření a objemu zobrazených dat je možné 
usoudit, že Atlas ŽP bude navštěvován uživateli s aktivním přístupem k informacím o 
ovzduší, současně může plnit roli „druhého stupně“ informací s cílem přivést zájemce 
k hlubšímu zájmu o životním prostředí v Praze. 

CD-ROM Praha – životní prostředí 

Jedná se o souhrn elektronických verzí jednotlivých publikací a dalších 
datových zdrojů o životním prostředí v Praze. Zatím poslední verzi (CD Praha ŽP 4) 
vydal Magistrát v březnu 2001, aktualizace za rok 2002 zatím vydána nebyla. 
Z jednotlivých částí tohoto CD se ke kvalitě ovzduší váží především: 
 Ročenka Praha – životní prostředí (hypertextová verze) 
 Atlas životního prostředí v Praze 
 REZZO 2000 – podrobnější informace o jednotlivých skupinách zdrojů znečištění  
 ATEM 2000 – výsledky projektu modelového hodnocení kvality ovzduší na území Prahy  

CD-ROM dále obsahuje statistickou ročenku Numeri Pragensis, hypertextové 
publikace „Vegetační mapa Prahy“ a „Neživá příroda v Praze a okolí“ a přehled 
informačních zdrojů v životním prostředí.  

CD Praha ŽP představuje – spolu se staršími vydáními – velmi obsáhlý a 
komplexní informační zdroj se všemi výhodami elektronického publikování 
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(soustředění velkého množství informací na jednom médiu, možnost vyhledávání 
v textu, tisk vybraných pasáží, snadná přenositelnost). Z hlediska „dlouhodobých“ 
informací o kvalitě ovzduší v Praze se jedná o jeden z nejvýznamnějších pramenů; 
opět je ovšem určen zejména odborné veřejnosti. 

PREMIS 

Pražský ekologický monitorovací a informační systém PREMIS představuje 
WWW aplikaci zaměřenou zejména na aktuální data o životním prostředí na území 
hlavního města. Jeho účelem je poskytovat každodenní informační podporu pro 
potřeby odpovědných orgánů (včetně podkladů pro operativní rozhodování např. při 
smogových situacích) a rovněž přinášet informace veřejnosti. K tomuto účelu je 
PREMIS rozdělen do dvou částí: na sekci veřejnou a sekci pro registrované uživatele. 

Ve veřejné sekci aplikace PREMIS je podrobněji rozpracována pouze oblast 
„Ovzduší“ (obr. 2.79 a 2.80), dále jsou zde umístěny stručné informace o radiačním 
monitoringu (s odkazem na příslušné instituce) a odkaz na Atlas ŽP (viz výše).  

Informace o ovzduší zaplňují tedy naprostou většinu veřejné části. Tyto 
informace je možné rozdělit do tří skupin: údaje o koncentracích znečišťujících látek 
ze sítě Automatizovaného imisního monitoringu (AIM), popis měřicí sítě (automatické 
i manuální) a informace ke smogovým situacím. Aplikace zobrazující aktuální data ze 
stanic AIM je svým ovládáním jednoduchá a intuitivní, takže jí zvládnou i lidé 
s nepříliš velkou zkušeností s internetem. Veškeré ovládání je navíc podrobně popsáno 
v nápovědě. Veřejná aplikace nabízí zobrazení 1, 3 a 24-hodinových průměrných 
koncentrací na všech stanicích AIM (včetně porovnání s hranicí signálu upozornění a 
signálu regulace pro potřeby smogového regulačního systému – SRS). 

Tato aplikace je doplněna statickými stránkami s poměrně podrobným 
souhrnem informací o smogovém regulačním systému – základní popis SRS, 
informace o regulaci zdrojů znečištění a dopravních uzavírkách v době výskytu 
smogové situace a rady, jak se při smogu chovat. Dále je zde uveden přehled institucí 
a sdělovacích prostředků, jimž magistrát předává informace o regulaci zdrojů 
znečištění a dopravy. Pro odbornou veřejnost je k dispozici právní podklad, na jehož 
základě je SRS provozován. 

Neveřejná sekce aplikace PREMIS je jako celek podstatně rozsáhlejší, vedle 
uvedených informací o kvalitě ovzduší obsahuje např. podrobné údaje o 
meteorologické situaci pro Prahu i ČR a hydrologické podmínky (stav vody na Vltavě, 
předpověď). Rovněž je podstatně rozšířen rozsah dynamické aplikace zobrazující data 
ze sítě AIM – oproti veřejné části umožňuje systém zobrazit např. 1/2 hod. 
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koncentrace, 8 hod. a roční průměry koncentrací, je zde možnost exportu dat, 
zobrazení údajů za delší období, nastavení filtru dat apod. 

PREMIS představuje velmi pokročilou internetovou aplikaci, která splňuje svůj 
hlavní účel – zajistit včasné a přesné informace pro rozhodovací sféru. Pokud bychom 
chtěli zhodnotit funkci PREMISu jako informačního nástroje pro veřejnost, musíme 
v první řadě vyzdvihnout samotnou existenci tohoto systému, rovněž způsob 
zobrazení dat ze stanic AIM je vhodný i pro laiky (graf za poslední období + 
porovnání s limitem). Při dalším vývoji systému by bylo vhodné doplnit např. spojení 
zobrazovaných dat s mapkou umístění stanice. 

Informace o smogovém regulačním systému jsou víceméně vyčerpávající, 
poskytují kompletní přehled o fungování systému, jejich úprava však může běžného 
uživatele hledajícího informace odradit svou obsáhlostí a malou členitostí textu. Bylo 
by vhodné umístit základní informace v několika málo (3 – 5) přehledných bodech, 
které by podávaly úvodní informaci pro občany s nulovou znalostí o systému. Uživatel 
hledající podrobnější a upřesňující informace by pak mohl být odkázán na podrobnější 
texty. 

Tento zdroj je příkladem informačního nástroje orientovaného správným 
směrem – na platformě náročnějších odborných informací je vystavěn mezistupeň 
k informování širší veřejnosti. Přesto je část určená pro veřejnost využitelná spíše 
příjemci s hlubším odborným základem. 

Veřejný informační systém MHMP 

Pod názvem „Veřejný informační systém“ bylo v květnu 2002 uvedeno do 
provozu promítací zařízení zobrazující aktuální údaje o imisní situaci v Praze. Jedná 
se o plazmový displej o rozměrech 121×72 cm umístěný ve výloze v Platnéřské ulici. 
V současné době je provoz systému pozastaven a uvažuje se o změně umístění 
displeje.  

Systém byl v provozu každý den od 6.00 do 22.00 hodin, jako zdroj dat o 
kvalitě ovzduší v Praze slouží 13 měřicích stanic Automatického imisního 
monitoringu (AIM). Systém zobrazuje naměřené hodnoty oxidu dusičitého, oxidů 
dusíku, oxidu siřičitého, frakce polétavého prachu PM10 a ozónu. Obdobně jako 
u aplikace PREMIS jsou zdrojem imisních dat výsledky měření v síti AIM 
poskytované ČHMÚ Praha.  

Při provozu je na displeji postupně promítáno více než dvacet snímků, které 
postupně uvádí tyto informace:  
 informace o systému sledování ovzduší v Praze 
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 podmínky, které musí být splněny pro vyhlašování signálů upozorňujících občany na 
nadlimitní zhoršení kvality ovzduší příp. na stav, kdy je nutné zahájit regulaci zdrojů 
znečišťování ovzduší (výtopny, spalovny, automobilová doprava) 
 celkový stupeň znečištění, meteorologické podmínky (teplota vzduchu, předpověď počasí 

a rozptylových podmínek, biometeorologickou předpověď) 
 informace o vyhlášení resp. odvolání některého z uvedených signálů + plný text sdělení o 

vyhlášení nebo odvolání příslušného signálu 
 naměřené hodnoty koncentrací jednotlivých látek v ovzduší na jednotlivých stanicích AIM 

– graf s průběhem naměřených hodnot dané látky na stanici za posledních 24 hod, poslední 
naměřená hodnota 

Výhoda veřejné informační plochy spočívá zejména v tom, že přináší 
informace formou aktivního zveřejňování, bez potřeby vlastního přičinění cílových 
osob (princip reklamy). Do budoucna by bylo vhodné zvážit umístění obdobného 
zařízení na dalších velmi frekventovaných místech v Praze, zejména ve stanicích 
metra – zde se nabízí možnost využít již instalovaných promítacích ploch např. během 
výrazněji zhoršené imisní situace. Je zřejmé, že v období dobrých rozptylových 
podmínek nebude sledovanost takového informačního panelu vysoká, avšak 
v okamžiku zhoršení imisní situace je možné očekávat zvýšený zájem o informace o 
stavu a vývoji kvality ovzduší, jakož i o doporučení k chování obyvatel. 

Tento informační zdroj je (podobně jako například promítací plátna v uzlových 
stanicích pražského metra) velmi dobrým nástrojem k předávání okamžitých 
informací s časově velmi omezenou platností. Informace jsou směřovány k motivaci 
cílových osob ze specifikovaného okruhu veřejnosti. Podobně by mělo být zvažováno 
zaměření informací pro další skupiny, např. motoristy.  

Periodika vydávaná městem a městskými částmi 

Město vydává měsíčník Listy hl. m. Prahy. Jednotlivá čísla Listů převážně 
monotematicky zaměřena tj. s výjimkou několika aktuálních informací převládají 
příspěvky k určité zvolené problematice. Příslušná čísla, zaměřená na otázky životního 
prostředí (resp. přímo ovzduší) v Praze, dopravy apod., tedy plní úlohu zdroje 
informací spíše „dlouhodobého“ charakteru. Výhodou je, že na rozdíl od ročenek jsou 
zde informace podány pro obyvatele zajímavější „novinovou“ formou, což sehrává 
svoji roli při osvětové činnosti. Listy rovněž umožňují získat vedle čistých 
faktografických informací i přehled o názorech zástupců samosprávy a dalších 
institucí.  

V případě periodik vydávaných jednotlivými MČ je možné zaznamenat 
stejné skutečnosti jako u jejich internetových prezentací – tyto tiskoviny přinášejí 
(v souladu se svým zaměřením) především aktuální informace se vztahem k dané 
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městské části, životní prostředí je komentováno pouze dílčím způsobem, bez širších 
souvislostí a většinou tehdy, pokud má daná informace přímý vztah k místním 
problémům (např. zákaz spalování zahradního odpadu na otevřených ohništích). 

Tato periodika, na něž má vydavatel přímý vliv mohou být významným 
nástrojem ve sdělování informací zejména střednědobého významu. Jejich osvětová a 
vzdělávací úlohu je možné podřídit celkové koncepci. Jako další tištěné materiály lze 
zmínit např. informační letáky se základními informacemi o stavu životního prostředí 
v Praze (skládaný formát), které vydává Odbor informatiky Magistrátu. 

2.6.1.2. Informace poskytované Českým hydrometeorologickým ústavem 

Ročenky znečištění ovzduší na území ČR 

Český hydrometeorologický ústav, jakožto správce Informačního systému 
kvality ovzduší, vydává každoročně dvě základní publikace shrnující údaje o emisní a 
zejména imisní situaci na celém území ČR: 
 Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika (tzv. tabelární 

ročenka) shrnující imisní data z jednotlivých stanic 
 Znečištění ovzduší na území České republiky (tzv. grafická ročenka), jejímž těžištěm jsou 

zejména mapové prezentace charakterizující zatížení území republiky 

Tabelární ročenka přináší měsíční a roční chody koncentrací na všech měřicích 
stanicích imisního monitoringu, doplněné základními statistickými ukazateli. Její 
součástí je též přehled vybraných meteorologických ukazatelů. Grafické ročenky se 
soustřeďují na vyhodnocení emisní a imisní zátěže v rámci celého území formou map, 
souhrnných tabulek a doprovodných komentářů, v případě Prahy tato část obsahově 
odpovídá popisu imisní situace v ročence Praha – Životní prostředí.  

Internetová prezentace ČHMÚ 

Český hydrometeorologický ústav poskytuje na svých WWW stránkách 
(www.chmi.cz/uoco) pravděpodobně nejkomplexnější soubor informací o stavu kvality 
ovzduší v České republice. Jednotlivé stránky umožňují získat mj. následující 
informace: 
 údaje o celkové emisní situaci (vývoj, bilance po krajích a okresech ...)  
 jednotlivé významné zdroje znečištění (přehled velkých zdrojů za poslední rok – 

interaktivní aplikace s propojením na mapu a podrobné údaje o vybraném zdroji, seznam 
spaloven odpadů atd.) 
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 vývoj znečištění, dlouhodobé výsledky měření koncentrací znečišťujících látek – údaje o 
staniční síti, elektronické verze grafických a tabelárních ročenek, střednědobá data 
(měsíční, čtvrtletní a roční přehledy) 
 aktuální výstupy z měřicích stanic AIM – obdobná aplikace jako v případě systému 

PREMIS 
 česká a evropská legislativa v oblasti ochrany ovzduší 
 specializované projekty ČHMÚ (např. vymezení oblastí překračování limitů v ČR) 
 mezinárodní projekty (HEAVEN, APPETISE ad.) 
 metodické postupy, návody, doporučení  

Jedná se o velmi obsáhlý informační systém tvořený kombinací statických 
stránek (s údaji dlouhodobého charakteru) s dynamickou aplikací zobrazující aktuální 
data. O kvalitě ovzduší přímo v Praze ovšem systém neposkytuje tak podrobné a 
rozsáhlé údaje jako jednotlivé informační zdroje hlavního města, které se mohou 
zaměřit i na projekty řešené mimo celostátní rámec.  

2.6.1.3. Další zdroje informací 

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva 

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu 
prostředí je realizován od roku 1994 Státním zdravotním ústavem a Hygienickou 
službou. Systém se zabývá sledováním pěti složek životního prostředí (ovzduší, pitná 
voda, hluk, dietární expozice, biologický monitoring) ve třiceti lokalitách (v Praze a 
vybraných okresních městech). V rámci sledování kvality ovzduší jsou zjišťovány 
koncentrace SO2, NOx, PM10 a CO, ve vybraných lokalitách jsou měřeny také 
polyaromatické a těkavé uhlovodíky a těžké kovy v prašném aerosolu. 

Pravidelným výstupem projektu je výroční zpráva shrnující výsledky 
monitoringu ve formě krátkých komentářů vývoje imisní situace a ve formě grafů. 
Výsledky jsou publikovány v Souhrnné zprávě a od roku 1997 také na internetu 
(www.szu.cz). Od roku 1999 je vydáváno CD s digitální verzí souhrnné zprávy, 
odbornými zprávami a dalšími odbornými informacemi o projektu. Tyto zprávy jsou 
pro odbornou veřejnost k dispozici též na hygienických stanicích. 

Informační linka 14110 

Informační linka o kvalitě ovzduší (tel. č. 14110) poskytuje informace o 
aktuální imisní situaci na stanicích automatizovaného imisního monitoringu na území 
města: 
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 hodnoty 3-hodinových průměrů koncentrací SO2 a NOx a hodinové průměry koncentrací 
ozónu 
 informace o celkovém stupni imisní zátěže 
 rozptylových podmínek pro nejbližší období 
 doporučení pro chování při zhoršených rozptylových podmínkách 

Volání na tuto linku je zpoplatněno sazbou 2,50 Kč za minutu hovoru 
(minimálně 5,20 Kč), což může část zájemců o informace o stavu ovzduší odradit. 
V tomto případě bychom doporučovali výhledově zavést bezplatnou informační linku, 
jejíž provoz bude financován Magistrátem. Jedná se o zdroj, který by měl poskytovat 
zejména okamžité informace. Pro propagaci a osvětlení významu a úlohy tohoto 
zdroje by bylo vhodné připravit opakující se intenzivní informační kampaň. Linka 
sama o sobě by měla být zasazena do širší informačního rámce. 

Hromadné sdělovací prostředky 

Hromadná média (tištěná i elektronická) často poskytují průběžné informace o 
stavu kvality ovzduší současně s předpovědí počasí. Významnou úlohu pak sehrávají 
při informování veřejnosti o epizodách zhoršené kvality ovzduší. Jejich výhoda 
v těchto případech je především pohotovost a masovost a především schopnost velmi 
dobře přizpůsobit poskytovanou informaci formátu očekávanému příjemcem.  

Úloha masmediálních prostředků by měla spočívat především v dlouhodobé 
osvětové a vzdělávací činnosti. Potenciál plnění požadované úlohy je však omezen 
tím, že obsah informací je podřízen tržním principům. Obvyklým jevem jsou nahodile 
podávané informace o negativních jevech v oblasti životního prostředí (nejrůznější 
ekologické katastrofy, nahodilé údaje o horší kvalitě ŽP v porovnání se západní 
Evropou apod.); přitom např. povědomí veřejnosti o mimořádném poklesu emisí ze 
stacionárních zdrojů v posledních deseti letech je v ČR i v Praze minimální. Jedním 
z důvodů je malý počet pozitivních či „neutrálních“ informací, které jsou navíc často 
podávány neatraktivní formou.  

Oblast cíleného informování veřejnosti prostřednictvím hromadných 
sdělovacích prostředků zůstává v zásadě nevyužita. Jejich úloha spočívá především ve 
zvládnuté schopnosti zachytit a prezentovat informaci v podobě, která je obecně 
přijatelná a srozumitelná pro veřejnost; tuto schopnost často odborná sféra nemá nebo 
ji v rámci svých úkolů není schopna plně zvládat. Současné informační zdroje však 
nejsou svoji hutnou a obsáhlou formou vhodné jako podklady pro mediální prezentaci. 
Při přípravě podkladů pro využití v masmédiích je proto nutno brát v úvahu 
skutečnost, že osvětová činnost stojí obvykle stranou hlavního zájmu médií, tomu je 
nutno přizpůsobit formu i obsah zprávy. Významně mohou k podpoře informování 
pomocí masmédií přispět dohody o spolupráci při zveřejňování pravidelných krátkých 



 

DLOUHODOBÁ KONCEPCE OCHRANY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 

2-112 

zpráv o kvalitě ovzduší a především příprava krátkých souhrnů v novinovém formátu 
– tj. usnadnit převzetí těchto zpráv ze strany sdělovacích prostředků.  

2.6.2. Využití informačních systémů v ochraně ovzduší Prahy 

2.6.2.1. Informační systém o životním prostředí v Praze (IOŽIP) 

Údaje o životním prostředí jsou v Praze spravovány pomocí systému IOŽIP 
(Informační systém o životním prostředí). Vývoj systému IOŽIP započal již v 80. 
letech, z této doby existuje nejstarší část datové základny systému. V roce 1994 byla 
správa systému převedena na IMIP jakožto organizaci města, v r. 2000 byl systém 
převeden přímo na Magistrát (spolu s dalšími obdobnými projekty).  

Systém IOŽIP plní tři významné funkce: 
 shromažďování informací o životním prostředí v Praze, získaných či zpracovaných 

různými organizacemi, a jejich převod do jednotné datové struktury 
 sledování rozsahu a podrobnosti dat, podpora projektů zaměřených na zajištění chybějících 

dat  
 poskytování informací a datových výstupů pro odpovědné orgány a veřejnost 

Z pohledu ochrany ovzduší jsou podstatné zejména tyto vlastnosti systému 
IOŽIP: 
 údaje o emisní a imisní situaci tvoří podstatnou součást systému 
 systém umožňuje propojit informace z centrálních databází (REZZO, měření ve staniční 

síti) s výstupy účelově zaměřených projektů (sledování organických látek, modelové 
výpočty) 
 zpracování dat v geografickém informačním systému umožňuje provázat zjištěné 

informace s daty o území 
 podpora internetových aplikací je důležitým krokem v informování veřejnosti a rozvíjení 

osvětové činnosti  

Naprostá většina informačních zdrojů o kvalitě ovzduší, vytvořených 
v minulém období v působnosti hlavního města (viz kap. 2-6-1-), představuje výstupy 
ze systému IOŽIP: Jedná se především o1: 
 ročenky Praha – životní prostředí, představující každoroční tištěný výstup systému 
 Atlas životního prostředí v Praze – samostatná aplikace se souborem digitálních map o ŽP 

na internetu a CD-ROM 

                                              
1 Uvedeny jsou pouze výstupy systému IOŽIP, které obsahují informace o ovzduší 
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 CD-ROM Praha – životní prostředí (elektronické verze ročenek, Atlas ŽP a další 
materiály) 
 GIS – ŽIP – soubor tématických mapových vrstev o životním prostředí sloužící pro 

potřeby státní správy (viz kap. 2.6.3.) 
 každoroční aktualizace databází REZZO představuje v rámci systému IOŽIP samostatný 

projekt, jehož součástí jsou: 
 přebírání a verifikace dat REZZO 1 
 evidence zdrojů REZZO 2 a 3, jejich ověřování, zpracování emisních databází  
 lokalizace všech zdrojů v geografickém informačním systému 

V současné době je systém dále rozvíjen, s důrazem na využití technologií 
GIS a poskytování informací prostřednictvím internetu. Uvažuje se též o vytvoření 
samostatného internetového serveru, který by integroval všechny dosud odděleně 
řešené aplikace pro poskytování informací o životním prostředí v Praze. 

Pražský ekologický monitorovací a informační systém (PREMIS) 

Vedle systému IOŽIP zajišťuje město rovněž provoz systému PREMIS – 
Pražský ekologický monitorovací a informační systém. Systém je zaměřen zejména na 
zpřístupnění operativních údajů o kvalitě ovzduší ze staniční sítě AIM prostřednictvím 
dynamické aplikace na internetu. Podrobnější popis systému je uveden v předchozí 
kapitole.  

Smogový regulační systém  

Do skupiny informačních systémů je možné zařadit i smogový regulační systém 
(SRS), v jehož rámci jsou obyvatelům a regulovaným subjektům sdělovány informace 
o výskytu zhoršené imisní situace a opatřeních k časově omezené regulaci určených 
zdrojů znečišťování ovzduší.  

Vyhlašování signálů upozornění a regulace v rámci SRS zabezpečuje Odbor 
životního prostředí MHMP. Pro rozhodování o jednotlivých krocích jsou jako vstupní 
údaje používány výsledky měření na stanicích AIM na území Prahy. Vzhledem 
k současnému stavu, kdy se na území hl. m. Prahy vyskytují při nepříznivých 
rozptylových podmínkách ve vysokých koncentracích pouze oxidy dusíku a v letním 
období také ozón, je v současném provozním řádu zpracován smogový regulační 
systém především pro tyto majoritní škodliviny. 

Informace podávané v rámci SRS jsou sdělovány širokému okruhu obyvatel ve 
formalizované podobě. Jejich šíření se realizuje pomocí místních informačních 
prostředků a hromadných sdělovacích prostředků (rozhlasové a televizní vysílání). 
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Jedná se tedy o účinný nástroj přenosu informací, který však lze využívat pouze 
výjimečně, ve vyjmenovaných případech výrazně zhoršené kvality ovzduší. 

2.6.3. Geografické informační systémy 

Využití geografického informačního systému (GIS) při správě dat o životním 
prostředí má v Praze dlouholetou tradici. Při sledování kvality ovzduší a její ochraně 
je GIS obvykle využíván jednak pro zasazení zjištěných údajů do rámce sledovaného 
území (umístění zdrojů znečištění, rozložení imisní zátěže apod.), jednak pro 
prostorové analýzy prováděné za účelem zjištění vtahů mezi sledovanými jevy (např. 
mezi konfigurací terénu, rozptylovými podmínkami, rozložením zdrojů a výslednými 
koncentracemi v ovzduší). 

Lze konstatovat, že v současné době je již GIS standardním prostředkem 
využívaným při správě dat o životním prostředí v Praze, jejich zpracování, 
vyhodnocování, tvorbě výstupů pro veřejnost atd. Podstatná je skutečnost, že se 
GIS stále více prosazuje i jako běžný nástroj při rozhodování v oblasti ochrany 
ovzduší.  

Jako základ programového vybavení jsou na většině pracovišť hl. m. Prahy a 
jeho organizací využívány technologie firmy ESRI Inc. Jako stolní systém je využíván 
obvykle ArcView GIS popř. ArcGIS, pro správu dat rovněž systémy ARC/INFO, 
ArcSDE, jako internetová/intranetová platforma je v současnosti rozvíjen ArcIMS.  

Poměrně rozšířené jsou různé nadstavby a aplikace GIS, které slouží k podpoře 
práce s daty na úřadech města či jako nástroje informování veřejnosti. Jedná se jednak 
o aplikace univerzálního typu, které slouží pro obecnou práci s geografickými daty, 
jednak o aplikace specializované na určitou oblast.  

GIS-ŽIP 

Aplikace vznikla jako soustava tématických mapových vrstev systému IOŽIP. 
Obdobně jako v předchozím případě byl systém vyvinut s vlastní aplikační 
nadstavbou. Do systému byly postupně začleňovány výstupy GIS z jednotlivých 
oblastí databáze IOŽIP i nové mapové výstupy. Součástí systému GIS-ŽIP byla 
uživatelská aplikace, sloužící k práci se vstupními údaji a výsledky modelových 
výpočtů zpracovaných v období 1994 – 1998 v rámci projektu „Modelové hodnocení 
kvality ovzduší na území hl. m. Prahy“. Součástí této aplikace byly i nástroje pro 
snadnou prostorovou analýzu těchto dat (průměrné a součtové hodnoty za vybranou 
oblast, dopad jednotlivých zdrojů znečištění na okolí apod.).  
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Aplikace byla spolu s dalšími výstupy GIS-ŽIP distribuována na jednotlivá 
pracoviště města i městských částí, což v některých případech pomohlo vnést 
využívání GIS do běžného rozhodování na této úrovni. Od roku 2000 již není GIS-ŽIP 
dále vyvíjen a další rozvoj je směřován na rozvoj internetové aplikace Atlasu ŽP.  

Atlas životního prostředí v Praze a WebMap 

Jak již bylo uvedeno, je Atlas ŽP v Praze tvořen souborem digitálních map o 
životním prostředí postaveném na samostatné aplikaci WebMap. Jedná se o 
technologii prezentace GIS dat v prostředí internetu či intranetu, kterou vyvinula firma 
Hydrosoft Veleslavín s. r. o. Projekt byl realizován nad datovou základnou GIS-ŽIP a 
využívá formátu ArcView Shapefile. V polovině roku 2002 obsahoval systém více než 
300 datových vrstev. 

Aplikace WebMap umožňuje uživateli sestavit si mapový pohled podle svých 
požadavků (výběr objektů v mapě, popisky, nastavení měřítka, kvalita zobrazení ... ). 
Tento pohled se mu „promítá“ do okna internetového prohlížeče ve formě rastrového 
obrázku. Uživatel tedy nepracuje přímo se zdrojovými soubory dat, ale zadává serveru 
příkaz na export těchto dat ve zvoleném zobrazení a nastavení. Uživatel si navíc může 
zvolený mapový pohled stáhnout ve volitelném rozlišení a měřítku ve formátu JPG, 
volitelně s hlavičkou pro použití v rámci GIS. Možnost volby kvality mapové 
prezentace je pro využití ze strany veřejnosti dosti významná, neboť může stahování 
map podstatně urychlit a tím jej zpřístupnit i uživatelům s méně kvalitním technickým 
vybavením. Jednotlivé mapy lze rovněž volat pomocí parametrů z libovolné webové 
stránky. Systém současně umožňuje přístup k údajům z databází jednotlivých souborů 
tj. uživatel má možnost vybírat objekty v mapě zjišťovat o nich doplňující popisné 
informace. 

Systémy pro práci s místopisnými daty 

Jedná se o systémy, které přímo nepracují s informacemi o ovzduší, poskytují 
však podpůrná data pro orientaci v rámci města:  
 GIS Praha – nadstavba ArcView GIS, jejíž síťové prostředí umožňuje pracovníkům 

pražské správy přístup k základním datům o území hlavního města Prahy. V současnosti 
slouží nejen pro základní informace o území, ale dochází zde k doplňování dalších vrstev 
z oblasti životního prostředí (např. generel zeleně, přírodní parky apod.). 
 MURIS – WWW aplikace pracující na dvou úrovních: pro přístup pracovníků Magistrátu 

(intranet) a pro veřejnost (internet). Pro veřejnost jsou přístupné tyto vrstvy: informační 
mapa Prahy, cenová mapa stavebních pozemků, územní plán, technická a pozemková 
mapa.  
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 Adresní systém, který umožňuje obyvatelům vyhledávat pomocí internetu ulice a budovy 
na mapě podle jejich adresy. Je založen na propojení vektorové mapy města a databáze 
Základní územní identifikace ZUZI. 
 DrmView – systém prohlížení digitálních referenčních map Prahy, který je postaven na 

technologii ESRI 
 ZUZIViewer – aplikace pro údržbu dat Základní územní identifikace v Praze. 

 

Celkově je možné konstatovat, že využití GIS je na pracovištích města na 
poměrně vysoké úrovni. Je zde funkční centrální správa geografických dat, jednotlivé 
datové sestavy jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány (a to jak u tématických 
map s vazbou na ovzduší, tak i v případě základních dat o území). Základní účel 
využití GIS v této oblasti – provázat informace o znečištění a ochraně ovzduší na data 
o území – je v Praze naplněn odpovídajícím způsobem.  

Další účel geografického informačního systému – poskytnout nástroj pro 
prostorové analýzy (např. zjišťování příčin znečištění) – plnil dříve GIS-ŽIP a jeho 
aplikace Atem98, jednak je zčásti naplňuje Atlas životního prostředí. Další 
samostatné, uživatelsky jednoduché aplikace z této oblasti nejsou v současnosti 
v rámci města využívány a využití prostorových analýz při rozhodování v ochraně 
ovzduší tedy závisí především na znalostech a zájmu jednotlivých odpovědných 
pracovníků. 

Současný rozvoj využití GIS v Praze tedy směřuje především do oblasti 
internetových aplikací (WWW GIS). Lze očekávat, že rozvoj těchto systémů bude 
přínosem jak pro podporu využití GIS ve státní správě, tak i pro informování 
veřejnosti.  

2.6.4. Shrnutí 

Na základě porovnání jednotlivých zdrojů informací o kvalitě ovzduší v Praze 
je možné konstatovat, že stávající způsoby informování vesměs poskytují dostatek 
informací pro odbornou veřejnost a pro tu část laické veřejnosti, která projevuje sama 
o informace zájem a dokáže je vyhledat i zpracovat.  

Základna pro poskytování odborných dat je v Praze velmi kvalitní a přesahuje 
standardní úroveň většiny evropských velkoměst (její úrovni se nejvíce blíží Londýn a 
Stockoholm, které jsou v Evropě také vedoucími městy v oblasti ochrany ovzduší). 
Otevřené informační zdroje pro odbornou veřejnost významným způsobem urychlují a 
rozvíjejí rozsah realizovaných odborných činností. Relativně nižší úrovně však 
dosahují obecné informační zdroje zaměřené na širší veřejnost. V současné době jsou 
na kvalitní úrovni využívány elektronické prezentační nástroje, jejichž dostupnost 
široké veřejnosti je však stále ještě do určité míry omezená. V zásadě nevyužitá 
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zůstává oblast cíleného informování veřejnosti prostřednictvím existujících 
informačních prostředků – masmedií lokálního a regionálního významu.  

Současný systém správy dat o životním prostředí je v Praze na vysoké úrovni, 
údaje o kvalitě ovzduší přitom tradičně tvoří podstatnou součást informačního systému 
o ŽP. Rozvoj tohoto systému je (zcela v souladu s moderními trendy) směřován do 
oblasti využití geografických informačních systémů a využití internetu při 
poskytování informací. Pro účely orgánů, působících v ochraně ovzduší, je zde 
k dispozici rozsáhlá, udržovaná datová základna. Správu těchto dat, jejich získávání, 
zpracování a prezentaci zajišťuje v současné době téměř výhradně odbor informatiky 
Magistrátu, ostatní odbory spolupracují spíše na konzultační a metodické úrovni.  

Většina shromážděných dat je v současné době provázána na údaje o území 
prostřednictvím geografického informačního systému. Město vyvíjí i potřebné 
aplikace pro co nejsnazší práci se získanými daty. Je ovšem nutno podporovat co 
nejširší využívání získaných dat při rozhodování na úrovni města i městských částí. 

Prioritou při snaze o další zvýšení informovanosti obyvatel by měla být ta část 
veřejnosti, která je schopna přijímat informace o ovzduší spíše jen pasivně (ovšem při 
zachování stávající úrovně, rozsahu a kvality odborných informací). Důraz by měl být 
kladen na ty formy informování, které nevyžadují příliš zkušeného uživatele (letáky, 
tiskoviny města a MČ, spolupráce s médii, účelové kampaně, spolupráce se školami, 
velkoplošné obrazovky). Informace o kvalitě ovzduší by v tomto případě (na rozdíl od 
standardních výstupů pro odbornou veřejnost) vždy měla být spojena s argumentací a 
osvětou (příčiny znečištění či naopak důvod zlepšení) – zejména s ohledem na 
zvyšování odpovědného přístupu obyvatel k ochraně ovzduší ve městě. Základním 
předpokladem pro úspěch u cílové skupiny je pravdivost, přístupnost (snadná 
pochopitelnost), aktuálnost i přiměřená intenzita poskytovaných informací. 

2.7. Stávající zajištění ochrany ovzduší 

2.7.1. Administrativní zajištění ochrany ovzduší 

Na území hl. m. Prahy působí celá řada institucí, které svou činností zasahují do 
oblasti ochrany ovzduší. Kompetence jednotlivých orgánů zasahují do této sféry buď 
přímo (tj. daný orgán má určité pravomoci v oblasti ochrany ovzduší), nebo nepřímo – 
prostřednictvím ekonomického působení, územního plánování, rozhodování v oblasti 
dopravy, energetiky apod. 

V obou případech nejvýznamnější kompetence náleží hlavnímu městu Praze – 
buď se jedná o kompetence samosprávných orgánů nebo o výkon státní správy 
v přenesené působnosti. Jednotlivé orgány města (Zastupitelstvo, Rada, Magistrát) 
zasahují do ochrany ovzduší jak přímo, tak i nepřímo prostřednictvím rozhodování o 
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jiných záležitostech. Obdobná situace (kombinace samosprávného působení a 
kompetencí státní správy) je i v případě městských částí. 

Z dalších institucí, které zasahují do ochrany ovzduší (opět přímo i nepřímo) na 
území města, lze uvést především Ministerstvo životního prostředí, Českou 
inspekci životního prostředí a Státní fond životního prostředí, dále Ministerstvo 
zdravotnictví, Českou obchodní inspekci a Celní úřady. Informační a odbornou 
podporu v oblasti sledování kvality ovzduší a jeho ochrany zajišťuje na celostátní 
úrovni Český hydrometeorologický ústav, v oblasti vlivů na zdraví obyvatel 
Hygienická služba a Státní zdravotní ústav1. Jakožto instituce, které ovlivňují stav a 
možnosti ochrany ovzduší vymezením základního legislativního a ekonomického 
rámce, lze uvést též Vládu ČR a Parlament ČR. 

2.7.1.1. Samostatná působnost hl. m. Prahy 

Město je spravováno Zastupitelstvem hl. m. Prahy, výkonným orgánem města 
je Rada. Úkoly uložené Zastupitelstvem nebo Radou plní Magistrát hl. m. Prahy a 
další organizace města. Z hlediska ochrany ovzduší klíčové tyto kompetence 
vyplývající ze samostatné působnosti hl. m. Prahy: 

 rozpočet 

Město nakládá s vlastním majetkem a hospodaří s ním podle vlastního 
rozpočtu. Určení finančních prostředků na aktivity směřující ke zlepšení kvality 
ovzduší patří mezi základní nástroje, které může město v této oblasti využívat. 
Samotná ochrana ovzduší patří v rámci výdajů pražského rozpočtu mezi minoritní 
položky (v roce 2000 se jednalo cca o 0,2 % celkových výdajů a 3,3 % výdajů na ŽP). 
Velká pozornost je ale tradičně věnována aktivitám, které jsou zaměřeny na snížení 
dopravní zátěže (a mají tedy velký přínos ke zlepšení kvality ovzduší). Jedná se 
zejména o výdaje na provoz městské hromadné dopravy a realizace dopravních staveb 
(metro, okruhy), které představují pravidelně nejvýznamnější součást výdajové 
stránky městského rozpočtu (v roce 2000 téměř 11 mld. Kč). 

 vyhlášky 

Vydávání obecně závazných vyhlášek ve věcech patřících do samostatné 
působnosti umožňuje městu ovlivňovat působení ostatních subjektů a klást podmínky 
jejich chování; mj. i se zřetelem na ochranu životního prostředí. Příkladem mohou být 

                                              
1 Pozn. Na úrovni města významná informační podpora ze strany Institutu městské informatiky Prahy a 

Odboru informatiky MHMP. Tyto instituce se podílí na správě informačních systémů města, poskytování 
informací rozhodovacím orgánů i veřejnosti a tvorbě informačních výstupů o stavu kvality ovzduší a jeho 
ochraně. Tyto zdroje informací jsou podrobně popsány v kapitole 2.7. 
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vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, vyhláška o 
stanovení zón s omezením zdrojů znečišťování ovzduší za smogové situace, vyhláška 
o vymezení zón placeného stání a další. 

 územně plánovací dokumentace 

Zastupitelstvu města přísluší schvalovat územně plánovací dokumentace pro 
území hl. m. Prahy (a vyhlašovat jejich závazné části), jakož i schvalovat územní plán 
velkého územního celku. Územní plán v podstatě vymezuje parametry rozvoje města 
na další období a tím i podmínky a limity ochrany ovzduší na území Prahy (zejména 
z hlediska funkčního využití území, vedení dopravních staveb, rozvoje MHD, 
rozvojových ploch, podmínek pro novou výstavbu atd.). 

 strategický plán 

Strategický plán představuje závazný samosprávný koncepční dokument, s nímž 
by měla být konfrontována všechna důležitá politická a výkonná rozhodnutí města. 
Formuluje celkovou strategii rozvoje všech sfér fungování města na 15 – 20 let. 
Oborovým koncepcím (doprava, technická infrastruktura apod.) strategický plán 
určuje základní cíle a principy rozvoje a v obecné úrovni zajišťuje koordinaci mezi 
jednotlivými obory. Proto je podstatné, jakým způsobem jsou v tomto dokumentu 
zohledněny klíčové problémy ochrany ovzduší, a především jak jsou stanoveny 
prioritní cíle a způsoby jejich dosažení. 

Strategický plán hl. m. Prahy, schválený zastupitelstvem města 25. května 
2000, považuje znečištění ovzduší za hlavní problém životního prostředí Prahy. Pro 
jeho omezení formuluje tyto principy a aktivity: omezení automobilové dopravy 
především v centru města, omezení nabídky aktivit přitahujících dopravu do centra, 
podpora dostavby silničního a městského okruhu, zvýhodňování ekologicky vhodných 
dopravních prostředků, urychlení přechodu od lokálních topenišť k ekologicky 
šetrným formám, snižování prašnosti prostředí, zpracování a realizace strategie 
ochrany ovzduší.  

Ze strategických priorit města jsou pro ochranu ovzduší klíčové body věnované 
dopravě (programy zaměřené na podporu hromadné dopravy, zprovoznění okružních 
komunikací a řešení dopravy v klidu), hospodaření s energiemi (podpora úspor energií 
a „čistých“ způsobů vytápění) a polycentrickému uspořádání města (snížení tlaku na 
přetížené centrum). 

 dotace 

Vedle vlastních aktivit ke zlepšení kvality ovzduší může město poskytovat 
dotace jiným subjektům, např. občanským sdružením, či jiným organizacím působícím 
v oblasti ochrany životního prostředí (resp. ochrany ovzduší).  
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 účast na podnikání energetických společností 

Město je významným vlastníkem akcií všech hlavních distributorů síťových 
forem energie – Pražské teplárenské a. s., Pražské plynárenské a. s. a Pražské 
energetiky a. s. Prostřednictvím těchto majetkových podílů může město uplatňovat své 
záměry s ohledem na ochranu ovzduší hlavního města. Jedná se především o rozsah 
plošných plynofikací a teplofikací obytné zástavby a způsob jejich provádění, cenovou 
politiku těchto společností atd. 

 vliv na rozhodování státních orgánů 

Hlavní město Praha je oprávněno vyjadřovat se k návrhům státních orgánů, 
které se dotýkají jejich samostatné působnosti. Zastupitelstvo hl. m. Prahy může 
rovněž předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně. Z hlediska ochrany ovzduší 
má tato kompetence města význam především v případě, že pro aplikaci určitých 
významných nástrojů neexistuje v ČR právní rámec nebo jsou zde přímo legislativní 
překážky. Aktivní působení na změnu zákona pak může být cestou k prosazení daného 
opatření. Dalším prvkem, významným pro ochranu ovzduší v Praze, je vytváření tlaku 
na státní instituce při tvorbě rozpočtu – zejména s ohledem na podporu dalšího rozvoje 
metra a urychlení výstavby nadřazené komunikační sítě.  

 vyjadřování se k záměrům, rozvojovým koncepcím a k programům 
rozvoje jednotlivých oborů a odvětví ve své územní působnosti 

V rámci této kompetence má město možnost vyjádřit se k návrhům a záměrům 
státních orgánů, které mohou ovlivnit kvalitu ovzduší v Praze. Město má rovněž 
možnost vyjadřovat se k oborovým územním koncepčním materiálům. Opatření, která 
se dotýkají samostatné působnosti města, jsou orgány státu povinny s hl. m. Prahou 
předem projednat. 

 hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) 

Město se jako dotčený územní samosprávný celek (kraj) vyjadřuje k oznámení 
záměru, dokumentaci vlivů na životní prostředí a posudku o vlivech záměru na životní 
prostředí podle zákona 100/2001 Sb. Tímto způsobem mohou zástupci města 
požadovat např. redukci stavby umístěné v imisně zatížené oblasti (popř. přímo 
nevydání stanoviska), doplnění dokumentace o další údaje významné z hlediska 
ochrany ovzduší, aplikaci opatření omezujících nárůst koncentrací vlivem provozu 
nového objektu apod. 

 informační podpora rozhodovacích procesů 

Na úrovni města jsou ustaveny funkční struktury pro zajištění potřebných 
informací pro výkon státní správy i pro veřejnost (zejména Institut městské 



 

DLOUHODOBÁ KONCEPCE OCHRANY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 

2-121 

informatiky a Odbor informatiky MHMP). Jsou zde k dispozici informační systémy 
poskytující jak aktuální informace, tak i údaje dlouhodobého charakteru, pravidelně 
vychází digitální i tiskové výstupy, jednotlivé soubory informací jsou prostřednictvím 
GIS provázány na další data o území. Podrobnější rozbor těchto aspektů je uveden 
v kap. 2.7. 

2.7.1.2. Přenesená působnost hl. m. Prahy 

Hlavní město Praha vykonává přenesenou působnost, která je zvláštními 
zákony svěřena krajům, okresním úřadům, pověřeným obecním úřadům a obcím 
(pokud není tato působnost svěřena městským částem). Přenesenou působnost hl. m. 
Prahy vykonává Magistrát, není-li zákonem svěřena jiným orgánům. 

 ochrana ovzduší 

Za klíčové lze považovat především kompetence, svěřené městu zákonem č. 
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Podrobný rozbor práv a povinností města, 
vyplývajících z tohoto zákona, je uveden v kap. 1. tohoto projektu. Proto zde uvádíme 
pouze základní přehled: 
 vypracování krajského programu snižování emisí a programu ke zlepšení kvality ovzduší 
 vydávání povolení dle § 17 zákona (od 1. 1. 2003) – jedná se zejména o povolení k zvláště 

velkým, velkým a středním zdrojům (umisťování staveb, stavební povolení, uvedení do 
provozu, zavedení nových výrob či technologií, změny paliv, provozní řád) a dále o 
povolení ke spalování (či spoluspalování) odpadu, povolení k výrobě znečišťujících 
výroků, materiálů a zařízení znečišťujících ovzduší, k výrobě produktů sloužících 
k ochraně ovzduší atd. 
 vedení evidence pro zvláště velké, velké a střední stacionární zdroje, ověřování údajů atd. 
 poplatková agenda u zvláště velkých, velkých zdrojů a středních zdrojů (vyměření 

poplatku, odklad či prominutí části poplatku, jejich vybírání a vymáhání, ukládání pokut) 
 stanovení pro zvláště velké, velké a střední zdroje znečišťující látky, pro které budou 

uplatněny obecné emisní limity 
 ukládání plnění plánů snížení emisí (a jeho schvalování) a zásad správné zemědělské praxe 

a jeho schvalování 
 vypracování krajského regulačního řádu, vyhlašování regulačních opatření k omezení 

provozu stacionárních i mobilních zdrojů v průběhu smogových situací (nepodléhají-li 
regulaci vyššího stupně) 
 schvalování návrhů opatření pro případy havárií u zvláště velkých a velkých stacionárních 

zdrojů 
 dotčený orgán státní správy v územním, stavebním a kolaudačním řízení z hlediska 

ochrany ovzduší 
 možnost zakázat spalování některých druhů paliv na území města  
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 možnost vydat nařízení, stanovující podmínky spalování rostlinných materiálů 
 kontrola a dodržování imisních limitů a emisních stropů 
 dozor na úseku ochrany ovzduší (kontrola dodržování zákona a prováděcích předpisů) 
 zpřístupňování informací veřejnosti (zejména programy snižování emisí a programy ke 

zlepšení kvality ovzduší, regulační opatření, žádosti o vydání stanoviska a povolení dle § 
17 zákona) 

 doprava 

Významným nástrojem v ochraně ovzduší je organizace dopravy na území 
města a uplatňování různých forem regulačních opatření. Odbor dopravy MHMP 
zajišťuje výkon státní správy na silnicích I. a II. třídy (mimo rychlostních) a místních 
komunikacích I. třídy, Magistrát vyřizuje též veškerou dopravně správní agendu. 
V rámci svých kompetencí mohou orgány města mj.: 
 organizovat dopravu na území Prahy formou místních úprav provozu (tj. např. zakázat 

vjezd nákladním vozidlům, omezit rychlost jízdy, vyhradit část komunikace pro 
hromadnou dopravu, zakázat stání apod.) na komunikacích kromě rychlostních silnic, 
případně pomocí naváděcích a informačních zařízení 
 vymezit část území, na kterém je zpoplatněno stání vozidel na komunikacích 
 v rámci přestupkového řízení postihovat osoby, kteří danou úpravu nerespektují (tato 

kompetence je však v praxi uplatnitelná pouze omezeně – protože není odpovědný vlastník 
vozidla, ale jeho řidič, dochází k vyhýbání se odpovědnosti provozovateli vozidel s tím, že 
přestupek spáchala neznámá osoba, která řídila motorové vozidlo) 
 rozhodnout o vymezení místních komunikací, na kterých je dočasně zakázáno stání 

vozidel z důvodu veřejného zájmu. V případě porušení tohoto nařízení mohou orgány 
města vozidlo odstranit na náklady vlastníka. Jedná se o zvláště významnou kompetenci, 
využitelnou (a využívanou) v případě neoprávněného parkování v centru města. Toto 
ustanovení (§ 19 zákona o pozemních komunikacích) do značné míry nahrazuje nedostatek 
současné úpravy ve věci odpovědnosti za spáchané dopravní přestupky  

 posuzování vlivů na životní prostředí 

Odbor životního prostředí Magistrátu je příslušným úřadem k posuzování vlivů 
na ŽP. Vede celý proces EIA a vydává závěr zjišťovacího řízení a stanovisko 
posuzování vlivů. Může tedy klást jak požadavky na rozsah resp. podrobnost 
hodnocení, tak i požadovat např. redukci záměru či aplikaci opatření ke snížení emisí 
a dopadů záměru na imisní situaci v dané lokalitě. V případě, že není těmto 
požadavkům vyhověno, může odbor ŽP vydat záporné stanovisko.  

 územní plánování, územní, stavební a kolaudační řízení  

Magistrát vykonává působnost nadřízeného orgánu územního plánování pro 
městské části, orgány HMP rovněž pořizují územní plán a potřebné územně plánovací 
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podklady. Magistrát je dále příslušným úřadem k územnímu stavebnímu a 
kolaudačnímu řízení. Z těchto kompetencí vyplývají i možnosti orgánů města zamezit 
umisťování zdrojů znečišťování ovzduší v silně imisně zatížených územích, případně 
stanovit podmínky pro uvedení nového zdroje znečištění do provozu. Zejména v těch 
případech, kdy není pro umístění zdroje v území zapotřebí povolení orgánu ochrany 
ovzduší, je územní řízení v současnosti důležitým preventivním nástrojem. Územní 
plánování rovněž umožňuje vytvářet územní rezervu pro klíčové součásti dopravní a 
energetické infrastruktury. 

 odpady 

V oblasti nakládání s odpady je významná především povinnost provozovatele 
spalovny odpadů získat povolení orgánu kraje. Tímto orgánem je v Praze OŽP MHMP 
– tj. stejný odbor jako v případě ochrany ovzduší.  

 integrovaná prevence a omezování znečištění 

V souladu se zákonem č. 76/2002 Sb., vydává kraj (hl.m.Praha) integrovaná 
povolení, která se budou vztahovat na všechny stávající i nově budované zvláště velké 
zdroje znečišťování ovzduší (s výjimkou zdrojů s přeshraničním vlivem, kdy povolení 
vydává MŽP). V rámci integrovaného povolení mohou být, s ohledem na lokální 
imisní situaci, stanoveny individuální emisní limity a další technické požadavky na 
provoz. Individuální emisní limity nesmí být mírnější než emisní limity podle 
všeobecně platných právních předpisů (zákon o ochraně ovzduší a příslušná nařízení 
vlády). 

2.7.1.3. Městské části 

Z hlediska ochrany ovzduší jsou nejvýznamnější kompetence MČ, které dle 
zákona 86/2002 Sb. náležejí obcím a Statutem hl. m. Prahy byly svěřeny městským 
částem. Většina těchto pravomocí se týká malých zdrojů znečišťování ovzduší: 
 vedení evidence malých stacionárních zdrojů, rozhodování o vyměření poplatků za 

znečišťování ovzduší u těchto zdrojů 
 kontrola dodržování povinností provozovateli malých stacionárních zdrojů, nařizování 

odstranění závad, ukládání pokut a nápravných opatření a rozhodování o zastavení či 
omezení provozu těchto zdrojů 
 kontrola dodržování přípustné tmavosti kouře, pachového čísla a přípustné míry 

obtěžování zápachem u provozovatelů malých stacionárních zdrojů a ukládání pokut 
v případě nedodržení povinností 
 kontrola účinnosti spalování, měření množství a rozsahu vypouštěných látek u malých 

spalovacích zdrojů 
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 kontrola dodržování nařízení, stanovujícího podmínky spalování rostlinných materiálů, 
ukládání pokut za jeho porušení 
 zpřístupňování informací veřejnosti 

Z dalších záležitostí, které spadají do samostatné nebo přenesené působnosti 
MČ a mají vztah k ochraně ovzduší, lze uvést především: 
 možnosti vyplývající z hospodaření s majetkem MČ – vlastní rozpočet, poskytování darů a 

dotací, veřejné zakázky – tj. možnost podporovat aktivity vedoucí ke zlepšení kvality 
ovzduší 
 schvalování programu rozvoje MČ a regulačních plánů pro území MČ, pořizování 

územních plánů  
 postavení účastníka územního řízení, u staveb, které se nacházejí na území dané MČ 
 postavení dotčeného územního samosprávného celku v procesu hodnocení vlivů na životní 

prostředí dle zákona 100/2001 Sb. (odpovídající postavení obce) – MČ se vyjadřuje 
k oznámení, dokumentaci, posudku 
 v případě městských částí Praha 1 – 22 (správní obvody) též: 
 provádění územního řízení a výkon činnosti stavebního úřadu 
 výkon státní správy na silnicích III. třídy a místních komunikacích II. a III. třídy 

2.7.1.4. Ministerstvo životního prostředí 

Ministerstvo životního prostředí vykonává působnost ústředního správního 
úřadu v oblasti ochrany ovzduší, ozónové vrstvy a klimatického systému Země, řídí 
výkon státní správy na těchto úsecích a vykonává vrchní státní dozor v těchto 
oblastech. V rámci vrchního státního dozoru sleduje, jak orgány ochrany ovzduší 
dodržují ustanovení zákona o ochraně ovzduší a prováděcích předpisů. Rovněž 
sleduje, jak jsou tato ustanovení dodržována právnickými a fyzickými osobami a 
jak jsou plněny povinnosti vyplývající z rozhodnutí orgánů ochrany ovzduší. Dle 
zákona o ochraně ovzduší ministerstvo dále: 
 zaujímá stanoviska k záměrům, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, zejména ke 

strategiím rozvoje jednotlivých oborů, odvětví a územních celků 
 jako příslušný orgán ochrany ovzduší vydává stanoviska k územně plánovací dokumentaci 

v průběhu jejího pořizování 
 připravuje národní programy snižování emisí 
 navrhuje emisní stropy 
 kontroluje a hodnotí dodržování imisních limitů, vymezuje oblasti se zhoršenou kvalitou 

ovzduší 
 koordinuje přípravu programů ke zlepšování kvality ovzduší u oblastí přesahujících území 

jednoho kraje  
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 vyhlašuje předpověď vzniku smogové situace, její vznik a ukončení. Současně vyhlašuje 
regulační opatření k omezování emisí ze stacionárních zdrojů, které se na znečišťování 
ovzduší rozhodujícím způsobem podílejí 
 zajišťuje informace o stavu ovzduší, zejména: 
 sledování kvality ovzduší a provoz základní sítě imisního monitoringu  
 registr informačního systému kvality ovzduší 
 registr emisí a zdrojů znečišťování 
 registr látek ovlivňujících klimatický systém Země 
 registr regulovaných látek, které poškozují ozónovou vrstvu Země 
 zpracování emisních inventur a ročních emisních projekcí 

Většinu těchto činností prakticky zajišťuje Český hydrometeorologický ústav, který je 
pověřenou organizací MŽP ČR v této oblasti. Český hydrometeorologický ústav (úsek 
ochrany čistoty ovzduší) pravidelně sleduje a vyhodnocuje imisní, emisní a depoziční data 
kvality ovzduší pro celé území ČR, zajišťuje provoz Informačního systému kvality ovzduší 
(ISKO). Tato data následně ČHMÚ poskytuje orgánům státní správy, odborným 
organizacím i veřejnosti, a to prostřednictvím internetu a ročenek znečištění ovzduší 
(viz kap. 2.7.1.) 
 rozhoduje o kategorii zdroje u nových technologií 
 vydává povolení ke zvýšení obsahu síry v kapalných palivech pro stacionární zdroje 
 rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím ČIŽP a kraje 
 vydává a ruší povolení k zacházení s regulovanými látkami, které poškozují ozónovou 

vrstvu Země 
 vydává a ruší osvědčení o autorizacích podle zákona o ochraně ovzduší 
 koordinuje výzkum a sleduje technický rozvoj v rámci ochrany ovzduší, ochrany ozónové 

vrstvy a klimatického systému Země a podporuje rozšiřování technologií omezujících 
znečišťování ovzduší 
 zpřístupňuje informace veřejnosti, poskytuje informace orgánům Evropské komise a 

dalším orgánům dle mezinárodních smluv 

 

Z dalších významných pravomocí MŽP se ochrany ovzduší na území Prahy 
zásadnějším způsobem dotýká zejména oblast integrované prevence (IPPC) a oblast 
hodnocení vlivů na životní prostředí. MŽP je v obou případech (obdobně jako 
u ochrany ovzduší) ústředním orgánem státní správy a vykonává vrchní státní dozor. 
V oblasti IPPC ministerstvo především: 
 zřizuje a spravuje integrovaný registr znečišťování 
 rozhoduje o vydání integrovaného povolení pro zařízení, jehož provoz může významně 

nepříznivě ovlivnit životní prostředí jiného státu, provádí kontrolu těchto zdrojů 
 rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím kraje a ČIŽP 
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V oblasti EIA ministerstvo životního prostředí především zajišťuje posuzování 
nejvýznamnějších záměrů, vyjmenovaných zákonem, jakož i dalších záměrů u nichž si 
tuto působnost vyhradí. Tato působnost je významná nejen u záměrů, které mohou 
zhoršit imisní situaci v Praze, ale také tehdy, pokud stavby klíčové pro ochranu 
ovzduší v Praze vyžadují stanovisko MŽP v rámci EIA (např. silniční okruh). 

2.7.1.5. Česká inspekce životního prostředí 

Obdobně jako v jiných oblastech životního prostředí má ČIŽP zejména 
kontrolní funkci včetně ukládání sankcí apod.; v některých případech má i 
rozhodovací pravomoc. Inspekce působí ve spolupráci s orgány ochrany ovzduší a má 
právo vyžadovat od nich informace.  

Česká inspekce životního prostředí kontroluje: 
 dodržování ustanovení zákona o ochraně ovzduší a prováděcích předpisů, dodržování 

rozhodnutí orgánů ochrany ovzduší 
 dodržování povinností provozovateli zvláště velkých, velkých a středních stacionárních 

zdrojů – vedení provozní evidence a jejího rozsahu, dodržování emisních limitů, přípustné 
tmavosti kouře, pachového čísla a přípustné míry obtěžování obyvatelstva zápachem; za 
účelem této kontroly provádí též měření emisí 
 plnění plánů snížení emisí a plánů zavedení zásad správné zemědělské praxe 
 správnost provádění autorizovaného měření emisí a imisí a činnost autorizovaných osob 
 dodržování opatření vyhlášených pro stacionární zdroje za smogové situace 
 dodržování stanovených povinností při zacházení s palivy (včetně jejich výroby a 

spalování), pohonnými hmotami a výrobky obsahujícími VOC 
 dodržování povinností spojených se zacházením s regulovanými látkami, které poškozují 

ozónovou vrstvu  

Pokud dochází k porušení zákona, ukládá inspekce nápravná opatření. Ve 
vyjmenovaných případech (např. provoz nepovoleného zdroje, soustavné 
nedodržování emisního limitu apod.) může ČIŽP rozhodnout o omezení nebo 
zastavení provozu stacionárního zdroje. 

Do konce roku 2002 také ČIŽP vydává povolení dle § 17 (tj. u zvláště velkých, 
velkých a středních zdrojů povolení k umisťování staveb, stavební povolení , uvedení 
do provozu, zavedení nových výrob či technologií, změny paliv, provozní řád; dále o 
povolení ke spalování odpadu, k výrobě výrobků, materiálů a zařízení znečišťujících 
ovzduší, k výrobě produktů sloužících k ochraně ovzduší atd.). Od začátku příštího 
roku přechází tato pravomoc na orgány kraje, ČIŽP je dotčeným orgánem státní 
správy v řízení o vydání těchto povolení, ke každému řízení vydává své vyjádření a 
poskytuje odbornou spolupráci orgánům kraje. 
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Česká inspekce životního prostředí dále u zvláště velkých, velkých nebo 
středních stacionárních zdrojů: 
 rozhoduje o emisních limitech v případe spalování více druhů paliv 
 upozorňuje orgán kraje na nedostatky ve způsobu zjišťování emisí  
 schvaluje regulační řády pro účely regulace emisí za smogové situace 

Obdobně jako ostatní úřady má ČIŽP povinnost zpřístupňovat informace 
veřejnosti. ČIŽP také zajišťuje informace potřebné pro posouzení vlivu nového zdroje 
znečištění na kvalitu ovzduší v jiném státě. 

2.7.1.6. Státní fond životního prostředí 

Státní fond životního prostředí ČR byl založen v roce 1991 jako zdroj 
finančních prostředků na podporu ochrany a zlepšování životního prostředí ČR. 
Použití prostředků SFŽP posuzuje Rada Fondu, která je poradním orgánem ministra 
životního prostředí. Ministr má při přidělování finanční podpory rozhodující 
pravomoc, doporučení Rady Fondu jsou pro něj pouze odborným podkladem.  

SFŽP poskytuje finanční podporu na realizaci opatření vedoucích ke zlepšení 
kvality ovzduší v rámci tří skupin programů:  
 Oblast ochrany ovzduší 
 Technologie a výroba 
 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie  

Jednotlivé programy, na které lze čerpat prostředky ze SFŽP, jsou uvedeny 
v následujícím přehledu: 

Oblast ochrany ovzduší: 
 Program snižování emisí látek znečišťujících ovzduší u malých a středních zdrojů 

znečišťování ovzduší provozovaných za účelem veřejně prospěšných činností 
 Program snižování emisí látek znečišťujících ovzduší u zdrojů znečišťování ovzduší  
 Program využívání kogeneračních jednotek 
 Program rozvoje infrastruktury malých obcí (výstavba veřejných částí přípojek a STL 

plynovodů,výstavba veřejných částí přípojek a sítí CZT) 
 Program snížení emisí těkavých organických sloučenin  
 Program ochrany ozónové vrstvy Země 
 Program snižování emisní a imisní zátěže území 
 Program na zpracování konceptů snižování emisí a imisí znečišťujících látek 
 Program realizace konceptů snižování emisí a imisí znečišťujících látek 
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Technologie a výroba: 
 Program nejlepších dostupných technik (BAT) 
 Program zavádění systému řízení podniků a auditů z hlediska životního prostředí (program 

EMAS) 
 Program na podporu vybudování infrastruktury ekologizované MHD 

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie: 

Podpora investičních projektů na využívání obnovitelných zdrojů energie 
 Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TUV pro byty a 

rodinné domy pro fyzické osoby 
 Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů zásobování energií v obcích a 
částech obcí 
 Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TUV ve školství, 

zdravotnictví, v objektech sociální péče a v účelových zařízeních neziskového sektoru 
 Investiční podpora vytápění tepelnými čerpadly v obytných budovách, včetně rodinných 

domů pro fyzické osoby 
 Investiční podpora výstavby malých vodních elektráren 
 Investiční podpora výstavby větrných elektráren 
 Investiční podpora výstavby zařízení pro společnou výrobu elektrické energie a tepla 

z biomasy a z bioplynu 
 Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TUV v účelových 

zařízeních 
 Investiční podpora oprav a rekonstrukcí solárních systémů v zemědělství 
 Slunce do škol (instalace fotovoltaických nebo fototermických zařízení malých výkonů ve 

školských zařízeních) 
 

Podpora vybraných neinvestičních projektů v oblasti využívání obnovitelných zdrojů 
energie 
 Podpora vzdělávání, propagace, osvěty a poradenství v rámci celostátní strategické 

kampaně na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie 
 Podpora vydávání knižních publikací 

Jako další podporované opatření s vazbou na ochranu ovzduší lze uvést též Program 
regenerace urbanizované krajiny, v jehož rámci lze získat prostředky mj. na výsadbu izolační 
a jiné zeleně, což lze využít pro omezování tvorby sekundární prašností. 

 

Ministerstvo zdravotnictví 

Rozsah kompetencí Ministerstva zdravotnictví, daných zákonem o ochraně 
ovzduší, zahrnuje především „informační a metodickou podporu“ nezbytnou pro 
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rozhodování. Účelem této činnosti je zejména prohlubování poznatků o vlivu 
znečištění ovzduší na zdraví obyvatel na základě výsledků vlastního či světového 
výzkumu, rozvoj metod sledování odpovídajících zdravotních ukazatelů, zavádění a 
postupů hodnocení zdravotních rizik a zajištění zpětné vazby na rozhodovací orgány. 
Z praktického hlediska zabezpečuje většinu těchto odborných činností Hygienická 
služba, případně Státní zdravotní ústav. Dle zákona 86/2002 Ministerstvo 
zdravotnictví: 
 zaujímá stanoviska k záměrům, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, zejména ke 

strategiím rozvoje jednotlivých oborů, odvětví a územních celků 
 předkládá MŽP ČR návrhy ke zpřísnění imisních limitů  
 zpracovává a vede seznamy referenčních koncentrací znečišťujících látek pro hodnocení a 
řízení zdravotních rizik 
 provádí sledování zdravotního stavu obyvatelstva a hodnocení zdravotních rizik 

v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší 
 podílí se na měření kvality ovzduší v základní staniční síti  
 provádí účelová měření ovzduší pro potřeby monitorování zdravotního stavu obyvatelstva 

ve vztahu k životnímu prostředí a pro hodnocení a řízení zdravotních rizik 

2.7.1.7. Česká obchodní inspekce, celní úřady 

Česká obchodní inspekce kontroluje kvalitu paliv na českém trhu a prodej 
regulovaných látek poškozujících ozónovou vrstvu (včetně výrobků, které je 
obsahují). Za zjištěné nedostatky může ukládat pokuty. 

Celní úřady provádějí kontrolu dovozců a vývozců uvedených regulovaných 
látek a výrobků, které je obsahují, jakož i vyjmenovaných látek ovlivňujících 
klimatický systém. Současně s celním prohlášením povolení MŽP ČR. Ministerstvu 
poskytují celní úřady údaje z celní evidence, které se týkají vývozů a dovozů 
regulovaných látek a výrobků; obdobné údaje poskytují i u výrobků obsahujících 
těkavé organické sloučeniny. 

2.7.1.8. Vláda ČR, Parlament ČR 

Vedle běžné činnosti vlády a parlamentu, která pochopitelně ovlivňuje chod 
města i život občanů ve všech aspektech, je vhodné zmínit dvě oblasti, které 
bezprostředně a zásadním způsobem ovlivňují ochranu ovzduší v Praze (resp. rozsah a 
využitelnost nástrojů, které může město v ochraně ovzduší využívat): 
 státní rozpočet – každoročně se rozhoduje o tom, jaké množství prostředků bude ze 

státního rozpočtu uvolněno na položky, které jsou pro zlepšení kvality ovzduší v Praze 



 

DLOUHODOBÁ KONCEPCE OCHRANY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 

2-130 

klíčové – podpora provozu metra, dostavba sítě metra a dobudování silničního okruhu 
kolem Prahy 
 legislativa – podoba zákonů pochopitelně výrazně ovlivňuje možnosti, které má město 

v oblasti ochrany ovzduší. Např. přijetí zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší – jakožto 
základní oborové normy – výrazně změnilo dosavadní způsoby posuzování kvality 
ovzduší, rozdělení kompetencí mezi jednotlivými orgány, rozsah těchto kompetencí, 
možnosti preventivních i nápravných opatření atd. Obdobným příkladem je i přijetí zákona 
o IPPC (76/2002). Výsledky předkládaného projektu ukazují, že některé navržené nástroje 
lze aplikovat teprve po úpravě platné legislativy (viz kap. 3); tímto způsobem tedy může 
vláda a parlament rozšířit (nebo omezit) možnosti ochrany ovzduší v Praze. 

Mezi další kompetence vlády, které se významně dotýkají ochrany ovzduší na 
úrovni hl. m. Prahy, patří: 
 schvalování územních plánů velkých územních celků – jako orgán schvalující ÚPN 

VÚC Pražského regionu má vláda možnost ovlivnit výsledný návrh rozvoje sítě dopravní i 
jiné infrastruktury 
 schvalování oborových koncepcí – vláda schvaluje celou řadu koncepčních dokumentů, 

které vymezují státní politiku v jednotlivých oborech. Celá řada těchto koncepcí (ze všech 
oblastí – životní prostředí, průmysl, energetika, doprava ... ) pak má v určité míře vliv na 
rozhodování v konkrétních aspektech spojených s ochranou ovzduší  

2.7.1.9. Závěr 

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že správní kompetence jednotlivých 
orgánů ochrany ovzduší jsou poměrně jasně vymezeny novým zákonem o ochraně 
ovzduší, přičemž ustanovení nového zákona prakticky ihned promítnuta i do Statutu 
hl. m. Prahy (tj. jsou dány i kompetence městských částí). Současně zde však 
vystupuje celá řada dalších orgánů a institucí, které rovněž ovlivňují (nebo mohou 
ovlivňovat) stav kvality ovzduší v Praze. Nezbytnou podmínkou účinné ochrany 
ovzduší je proto dostatečná koordinace těchto institucí. Základní rámec této 
koordinace je možné spatřovat v těchto rovinách: 
 mezi jednotlivými správními orgány ochrany ovzduší, zejména mezi Magistrátem, MŽP 
ČR a ČIŽP 
 mezi orgánem ochrany ovzduší na úrovni města (Odbor životního prostředí Magistrátu) a 

dalšími rozhodovacími orgány na téže úrovni – IPPC, EIA, doprava, energetika, územní 
plánování, územní a stavební řízení 
 mezi orgánem ochrany ovzduší a zpracovateli územních plánů a oborových koncepcí 

města 
 mezi rozhodovacími orgány (zejména Magistrátem) a organizacemi poskytujícími 

informační podporu (ČHMÚ, HS, IMIP ad.) 
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2.7.2. Dosavadní kroky a opatření v ochraně ovzduší 

Na území hlavního města Prahy byla v minulosti realizována celá řada kroků, 
které přispívají ke zlepšení kvality ovzduší. V některých případech byla tato opatření 
zaměřena přímo na snížení emisí a imisí znečišťujících látek. Často se však jedná o 
nástroje, jejichž hlavní účel byl jiný a přínosy ke zlepšení kvality ovzduší jsou u nich 
žádoucím vedlejším efektem. Jedná se zejména o podporu opatření v dopravě a 
energetice. V následujícím textu uvádíme přehled některých nástrojů a opatření, které 
byly v posledním období v Praze realizovány  

2.7.2.1. Doprava 

Provoz městské dopravy a realizace dopravní výstavby byly v roce 2001 
(obdobně jako v předešlých letech) hlavní složkou výdajové stránky pražského 
rozpočtu – celkové výdaje v kapitole „03-Doprava“ byly 18,4 mld. Kč, tj. 47 % všech 
výdajů. U běžných výdajů (7,4 mld.) je většina financí směřována na podporu MHD 
(více než 5,8 mld.). V části výdajů kapitálových (11 mld. Kč) převažovaly v rozpočtu 
výdaje určené na investice do hromadné dopravy (5,8 mld. Kč), pro obnovu a rozvoj 
komunikační sítě 4,7 mld. Kč. 

Podpora Pražské integrované dopravy 

Do systému Pražské integrované dopravy (PID) se již zapojilo zhruba 85 % 
oblastí přirozeně spádujících k Praze. Počet obcí obsluhovaných autobusy PID vzrostl 
ze 159 v r. 2000 na 218 v r. 2001. Celková délka trasy linek činí cca 4,5 tis. km. 
Výkon příměstských autobusových linek PID vzrostl z 9,36 mil. vozokm v r. 2000 na 
12,91 mil. vozokm v r. 2001. 

Podpora preference městské hromadné dopravy 

Preference hromadné dopravy je nejčastěji zajišťována instalací podélných 
oddělovacích prvků k zamezení jízdy automobilů po tramvajových kolejích (v r. 2001 
bylo instalováno dalších 295 m), vymezením jízdních pruhů pro autobusy, výstavbou 
nových typů tramvajových zastávek zvýhodňujících cestující před automobily nebo 
regulací světelné signalizace. Preference tramvají byla zajištěna v r. 2001 na 60 
křižovatkách, z celkových 192 světelně řízených křižovatek na tramvajové síti. Z toho 
na 26 křižovatkách byla realizována tzv. absolutní preference.  
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Rozvoj kvality hromadné dopravy 

Hromadná doprava v Praze je jedním z nejkvalitnějších systémů v Evropě. 
V roce 2001 bylo na trase metra C v provozu 17 nových vlakových souprav a dále 
probíhá rekonstrukce vozů metra i tramvajových vozů. V provozu je 226 
nízkopodlažních autobusů (jejich podíl v autobusovém vozovém parku činí 17 %). 

Podpora kolejové dopravy 

V roce 2001 byla v úseku IV.B metra Českomoravská – Černý Most 
zprovozněna stanice Kolbenova. Pokračovala výstavba cca 4 km dlouhého úseku 
metra IV.C1 do Severního Města (Nádraží Holešovice – Ládví). Zprovoznění celého 
úseku IV.C1 se plánuje v r. 2004. Pro navazující úsek IV.C2 do Letňan, kde bude 
terminál pro příměstskou dopravu, bylo v prosinci 2001 vydáno územní rozhodnutí. 
Započata byla výstavba tramvajové trati Hlubočepy – Barrandov. 

Výstavba kapacitní komunikační sítě 

Přípravu a realizaci silničního okruhu zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic ČR ve 
spolupráci s hl. m. Prahou, jeho výstavba je financována ze státního rozpočtu. 
Z celkové délky okruhu 82,5 km je v provozu 17,5 km. V roce 2001 byl v západní 
části města zprovozněn další 3 km dlouhý úsek Řepy – Ruzyně mezi silnicemi I/6 na 
Karlovy Vary a I/7 na Slaný a Chomutov. Tato skutečnost se příznivě projevila 
v nárůstu plynulosti tranzitní dopravy a v podstatném odlehčení místní uliční sítě. 

Přípravu a realizaci městského okruhu zajišťuje město. V současné době se 
realizuje jihozápadní část městského okruhu, razí se druhá tunelová trouba tunelu 
Mrázovka, byla dokončena ražba výjezdů z městského okruhu na ulici Radlickou. 
Zprovoznění jihozápadní části městského okruhu se předpokládá v roce 2004, 
severozápadní část okruhu (od Strahovského tunelu až po Pelc –Tyrolku) se 
připravuje. 

Podpora cyklistické a pěší dopravy 

Dokument „Základní systém cyklistický komunikací na území hl. m. Prahy“ 
byl schválen usnesením rady Zastupitelstva hl. města Prahy č. 323 ze dne 14. 3. 1993.  

V roce 1993 byla schválena koncepce systému cyklistických komunikací1, 
která předpokládá postupné vybudování 400 km cyklistických tras. Jejich struktura je 

                                              
1 Jedná se o dokument „Základní systém cyklistický komunikací na území hl. m. Prahy“, schválený 

usnesením rady Zastupitelstva hl. města Prahy č. 323 ze dne 14. 3. 1993 
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zvolena tak, aby trasy pokryly celé území města a cyklista měl minimální kontakt 
s intenzivní automobilovou dopravou.  

V roce 2001 bylo vyznačeno 180 km cyklistických tras. Z toho 60 km je 
vedeno společně s pěším provozem po komunikacích bez automobilové dopravy. Při 
deseti stanicích metra byly umístěny stojany pro jízdní kola, instalace dalších stojanů 
je připravována v centrální části města.  

V roce 2001 byla dále realizována řada opatření a staveb k zlepšení podmínek 
pro pěší a cyklistickou dopravu v Praze (omezení rychlosti automobilové dopravy, 
dopravní značení, instalace příčných prahů). Pokračuje budování pěších zón. V roce 
2001 byly vymezeny v ulici Vodičkově, Plzeňské, Nádražní a Štefánikově.  

Regulace dopravy 

V centrální části města byly vymezeny sdružené zóny s časově omezeným 
zákazem vjezdu nákladních vozidel nad 3,5 tuny, se zákazem vjezdu autobusů a 
s časově omezeným zákazem stání. Sdružená zóna zahrnuje téměř celé území městské 
části Prahy 1 a část území MČ Prahy 2 mezi ulicemi Vodičkova – Lazarská – 
Myslíkova – Masarykovo nábř. – Resslova – a Karlovým náměstím (viz obr. 2.22) 

Parkovací politika 

Parkování v centru města je s ohledem na rozsah poptávky po parkování a na 
nedostatek parkovacích míst regulováno. Důsledně je zatím regulace uplatňována na 
území pravobřežní části Prahy 1 a to formou „Zóny placeného stání“ (ZPS). 

V roce 2001 bylo v širší oblasti centra města k dispozici cca 12 tis. parkovacích 
stání ve 41 hromadných garážích. V systému kombinované přepravy P+R bylo 
provozováno 10 záchytných parkovišť u stanic metra (Skalka, Zličín I a II, Nové 
Butovice, Radlická, Palmovka, Rajská zahrada, Černý Most, Nádraží Holešovice a 
Opatov) a 2 záchytná parkoviště u železničních stanic (Praha – Radotín, Praha – 
Běchovice). Parkoviště typu P + R jsou postupně realizována v dalších lokalitách na 
okrajích Prahy (viz obr. 2.26 a kap. 2.2.2.). 

Další formou podpory MHD je zavádění krátkodobých parkovišť K+R (Kiss 
and Ride) s dobou stání do 5 min. v místech přestupu z individuální na hromadnou 
dopravu. 
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2.7.2.2. Energetika 

Přeměna topných systémů na území hl. m. Prahy 

Od roku 1994 přispívá hlavní město svým obyvatelům na přeměnu topného 
systému – náhradu neekologických paliv (tuhých nebo kapalných) za ekologicky 
přijatelnější média (centrální zdroj tepla, zemní plyn, elektřinu nebo obnovitelné 
zdroje). V průběhu let 1994 – 2000 byla provedena s příspěvkem hl. m. Prahy 
přeměna topných zdrojů v 36,1 tis. bytů (cca 7,2 % všech bytů v Praze). 

Přechod od lokálních topenišť k ušlechtilým zdrojům  

Od počátku devadesátých let proběhla (a dosud probíhá) v Praze rozsáhlá 
plošná plynofikace území, díky níž došlo k výraznému poklesu emisí z lokálních 
topenišť. Zásadním způsobem je rozvíjena i soustava CZT. Napaječ z Mělníka 
zásobuje v současné době rozsáhlé území pravobřežní části města až ke Krči a je 
budováno propojení do Modřan. Díky tomu mohl být odstaven velký počet blokových 
kotelen, umístěných v soustředěné sídlištní zástavbě s velkou hustotou obyvatelstva. 
Ze zbývajících teplárenských zdrojů v Praze jsou tuhá paliva využívána již pouze 
v Teplárně Malešice.  

Pražská plynárenská, a.s. zásobuje v současnosti zemním plynem 47 z 57 
městských částí. Počet odběratelů domácností se zvýšil z 389 104 v roce 1996 na 399 
575 v roce 2000. Pražská teplárenská, a. s., je monopolním dodavatelem tepla na 
území Prahy. V roce 2001 dodává tepelnou energii pro ústřední vytápění a přípravu 
teplé užitkové vody do více než 200 000 domácností a provozoven. Dálkové vytápění 
tak v Praze využívá cca 35 % domácností.  

Jako opatření, které je vázáno ke stacionárním i mobilním zdrojům 
znečišťování, je možno uvést Smogový regulační systém. Vyhlašování varovných 
signálů, regulace provozu stacionárních zdrojů znečišťovaní ovzduší a regulace 
dopravy při smogových situacích se řídí vyhláškou hl. m. Prahy č. 58/1996 Sb. hl. m. 
Prahy. V době vyhlášení „smogové situace“ je zakázán či omezen vjezd automobilů 
do vybraných městských zón. V sezóně 2000 – 2001 bylo nutno vyhlašovat signál 
Upozornění na možnost výskytu smogové situace ve čtyřech případech a signál trval 
celkem osm dní, nebylo však nutno přistupovat k regulaci zdrojů znečišťování 
ovzduší.  

V Praze je aplikována celá řada dalších nástrojů a opatření, které vyplývají 
přímo ze samostatné či přenesené působnosti hlavního města – tj. z činnosti orgánů 
samosprávy a z výkonu státní správy nejen v ochraně ovzduší, ale i v dalších 
souvisejících oblastech (doprava, územní řízení, EIA, ...). Významným prvkem je také 
zohlednění požadavků na ochranu ovzduší v základních strategických, koncepčních a 
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urbanistických materiálech. Činnost jednotlivých orgánů města v těchto oblastech je 
popsána v předchozí kapitole. 

2.8. Porovnání kvality ovzduší v Praze a v ostatních městech Evropy a světa 

2.8.1. Porovnání kvality ovzduší ve městech 

Porovnání imisní zátěže ve městech různých států je velmi problematickou 
úlohou. V jednotlivých městech jsou používány různé metodiky měření, různé počty 
měřicích stanic, které jsou často umístěny v neporovnatelných podmínkách atd. Velmi 
těžko lze kupříkladu porovnávat údaje získané v jednom městě na jedné či dvou 
stanicích s údaji, které jsou k dispozici ve městech s hustou měřicí sítí. V literatuře je 
proto možno vysledovat většinou jen dílčí pokusy o porovnávání imisní zátěže, které 
není možno bez výhrad přijímat. 

2.8.1.1. Imisní zatížení 

Struktura znečištění v Praze se v posledních letech radikálně změnila. Zatímco 
v 80. letech a na začátku 90. let dominovaly vysoké koncentrace oxidu siřičitého a 
polétavého prachu, v současné době jsou nejzávažnější koncentrace oxidů dusíku a 
v letních měsících i přízemního ozónu. Podrobné vyhodnocení vývoje kvality ovzduší 
v Praze je uveden v kap. 2.2.3. Stručný přehled vývoje imisní situace je zobrazena na 
grafu 2.81. 

Ve většině světových měst1,2 nepřesahují průměrné roční koncentrace oxidu 
siřičitého 50 µg.m-3. Celkově mají koncentrace SO2, zvláště v transformujících se 
zemích (střední a východní Evropa, Mexiko…), výrazně klesající tendenci. Ve městech 
v rozvinutých zemích dosahují koncentrace hodnot mezi 10 a 40 µg.m-3 (např. v roce 
1992 byla roční průměrná koncentrace SO2 12 µg.m-3 v Amsterdamu, 45 µg.m-3 
v Barceloně, 43 µg.m-3 v Athénách). Naproti tomu v městských aglomeracích 
rozvojových zemí, zejména v oblastech s chladným zimním obdobím, je možné 
zaznamenat roční průměrné koncentrace SO2 ve výši i stovek mikrogramů na metr 
krychlový. Obdobné koncentrace byly naměřeny i v některých čínských městech.  

                                              
1 C.Esty D. a kol.: 2001 Environmental Sustainability Index, An Initiative of the Global of Tomorrow 

Environment Task Force, World Economic Forum, Davos, 2001 
2 Sokhi R. S., Urban Air Quality – Monitoring and Modelling, Proceedings of the First International 

Conference on Urban Air Quality, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1998 
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Prašný aerosol představuje významnou složku městského znečištění. V řadě 
světových měst dosahují průměrné roční koncentrace PM10 hodnot mezi 50 a 100 
µg.m-3 (1995-6), v rozvojových zemích jsou tato čísla několikanásobně vyšší.  

Koncentrace oxidů dusíku nevykazují významné trendy, jejich výše a 
dlouhodobý vývoj jsou závislé především na hustotě dopravy v daném městě. 

Ozónové epizody jsou pravidelně zaznamenávány každý rok ve většině 
evropských měst. V průběhu těchto epizod, které nezřídka trvají i několik dní, dochází 
často i k několikanásobnému nárůstu koncentrací. Podle údajů ETC-AQ1 (Centrum 
pro kvalitu ovzduší Evropské agentury pro životní prostředí) byla v roce 1999 
překročena hodnota 8-hodinové koncentrace 120 µg.m-3 cca v 850 městských 
lokalitách ze 1440. Mezi nejvíce zatížená hlavní města patřily Madrid, Londýn, 
Athény a Praha. 

2.8.1.2. Emisní zatížení  

Emisní porovnání Prahy s ostatními městy bylo provedeno na základě studie 
vypracované pro Světové ekonomické fórum pod názvem Environmental 
Sustainability Index2. Studie byla zveřejněna na webovské stránce 
http://www.ciesin.columbia.edu/indicators/ESI v lednu 2001. Cílem studie bylo určení 
indexu trvale udržitelného rozvoje. Pro jeho získání bylo stanoveno 22 parametrů, 
z nichž některé se týkaly mimo jiné i kvality vnějšího ovzduší. Část studie se zaměřila 
především na hodnocení stavu ovzduší ve velkých městech. Veškerá data byla 
statisticky upravena, chybějící údaje byly doplněny statistickým výpočtem dle vývoje 
korelačně nejbližšího parametru (HNP, HDI – Human Development Index3, apod.). 

V rámci projektu byly stanoveny emise tuhých látek, SO2 a NOx. Shromážděná 
data byla vztažena k rozloze území se zalidněním nad 5 obyvatel na km2. Z těchto 
vstupních údajů byly sestaveny dílčí indikátory, které vstupují do výpočtu celkového 
ESI.  

Emise tuhých znečišťujících látek 

Pro porovnání dat o emisích tuhých znečišťujících látek v Evropě a světě byly 
sbírány dostupné údaje z největších měst jednotlivých států. Údaje z jednotlivých států 

                                              
1 European Topic Centre on Air Quality / European Environment Agency (http://www.etcaq.rivm.nl/databases) 
2 2001 Environmental Sustainability Index. World Economic Forum, Yale Center for Environmental Law and 

Policy Yale University & Center for International Earth Science Information Network Columbia University 
3 Metodika výpočtu indexu byla stanovena OSN v roce 1977 
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byly přepočteny na relativní emise (emise na plochu). Výsledné souhrnné údaje jsou 
uvedeny v tabulce 2.8.1. 

Tab. 2.8.1. Emise tuhých znečišťujících látek (kt/km2) 
Emise tuhých látek   

Minimum Maximum Medián 
Státy EU 9,00 178,00 50,40 
Evropa 9,00 199,25 62,37 
Svět 9,00 320,00 72,68 
Česká republika 58,39 

 

Z uvedených dat je zřejmé, že Česká republika ve srovnání s ostatními městy 
produkuje mírně nadprůměrné množství tuhých částic. Nejlepší emisní situace je 
v severských státech v čele se Švédskem a Norskem. Nejhorší hodnoty z evropských 
měst dosahují sídla v Bulharsku, Řecku a Lotyšsku. Celosvětově nejhorší pozici mají 
Čína a Honduras. 

Emise oxidů dusíku (NOx) 

Porovnání produkce emisí NOx v České republice a v ostatních státech je 
uvedeno v tabulce 2.8.2. Z tabulky je patrné, že v rozvinutých státech Evropy jsou 
emise NOx několikanásobně vyšší než v ostatních částech světa. Dosažené údaje 
přibližně korelují s daty o počtu automobilů provozovaných na km2 plochy státu - je 
tedy možné oprávněně předpokládat, že hlavním zdrojem výskytu oxidů dusíku ve 
vnější atmosféře je doprava. Mezi automobilismem nejvíce zatížené státy v Evropě 
patří Nizozemí, Belgie, Itálie a Velká Británie. Ze světových metropolí je možné 
nalézt největší dopravní výkony v Singapuru s více než 1 000 automobily na km2. 

V emitovaných NOx Česká republika převyšuje nejen světový průměr, ale i 
průměr Evropy a Evropské unie. Vzhledem k tomu, že převážná většina 
produkovaných NOx pochází z dopravy, bude se relativní množství emisí NOx v Praze 
pohybovat ještě nad uvedenou úrovní. Emise určené touto metodikou pravděpodobně 
vykazují značnou chybu, vzhledem k jednotné metodice však dovolují vzájemné 
porovnání České republiky s ostatními oblastmi.  

Tab. 2.8.2. Emise NOx (kt/km2) 
Emise NOx  

Minimum Maximum Medián 
Státy EU 0,63 12,06 1,78 
Evropa 0,44 12,06 1,27 
Svět 0,03 12,06 0,51 
Česká republika 2,50 
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Údaje o emisích oxidů dusíku vycházejí z dat zpracovaných v síti 1 × 1 stupeň 
zeměpisné šířky a délky. Hodnoty emisí jsou opět vztaženy na rozlohu území státu 
s hustotou osídlení vyšší než 5 obyvatel na km2 (v České republice se jedná o 100 % 
území). Tento postup předpokládá, že emise NOx jsou produkovány převážně ve 
výrazněji obydlených oblastech. Konečný index byl stanoven jako desítkový 
logaritmus emise NOx.  

Emise oxidu siřičitého (SO2) 

I v případě oxidu siřičitého byla emisní data byla vztažena na plochu oblastí 
s hustotou zalidnění přesahující 5 obyvatel na km2. Populační geografické údaje 
pocházejí z databáze CIESIN1. Situaci v oblasti emisí SO2 shrnuje tabulka 2.8.3, její 
obsah však nelze přímo vztáhnout ke stavu v hl. městě Praze. 

Tab. 2.8.3. Emise SO2 (kt/km2) 
Emise SO2  

Minimum Maximum Medián 
Státy EU 1,3 59,12 5 
Evropa 1,19 59,12 5 
Svět 0,02 59,12 1,17 
Česká republika 39,12 

 

Nejvyšší hodnoty emisí SO2 na km2 plochy má Holandsko, naopak nejnižší 
úrovně znečištění v Evropě dosahuje Švédsko. Česká Republika se pohybuje na konci 
přehledu států střední a východní Evropy, které nejsou členy Evropské unie. Charakter 
rozložení emisí SO2 je však v ČR odlišný od ostatních evropských zemí. Příčinou 
vysokého podílu emisí SO2 je především značný podíl domácí energetiky pokrytý 
spalováním uhlí. Palivo těžené a spalované u nás má poměrně vysoký podíl síry (až 
kolem 2 %, ve výjimečných případech i více), ovšem tento problém byl z velkých 
center, zvláště Prahy, vytlačen do specifických oblastí (Severní Čechy). 

Celkové hodnocení postavení České republiky a Prahy ve srovnání s ostatními 
státy Evropy a světa 

Na základě dostupných dat o kvalitě vnějšího ovzduší ve vybraných státech 
světa byl sestaven v rámci výše zmíněné studie tzv. indikátor kvality ovzduší 
(Indicator: Air Quality), který je reprezentován číslem vyjadřujícím trvalou 
udržitelnost stavu. Čím vyšší je kladná hodnota čísla, tím je stav prostředí na území 

                                              
1 Center for International Earth Science Information Network Columbia University 
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daného státu blíže k udržitelnosti. Nulová hodnota je průměr, záporná hodnota 
reprezentuje dlouhodobou neudržitelnost současného stavu. Postavení České republiky 
je uvedeno v následující tabulce 2.8.4. 

Tab. 2.8.4. Indikátor kvality ovzduší 
Indikátor trvalé udržitelnosti stavu ovzduší v ČR a ve světě  

Minimum Maximum Medián 
Státy EU -0,74 1,45 0,695 
Evropa -1,87 1,45 0,55 
Svět -2,58 1,62 -0,03 
Česká republika 0,88 

 

Z tabulky je patrné, že postavení České republiky a tedy i Prahy je ve světě 
nadprůměrné a že je řazena do skupiny oblastí s relativně dobrým stavem ovzduší. 
Tradičně nejlepší hodnoty dosáhlo v Evropě Švédsko s 1,45 body. Nejhorší postavení 
na území Evropy má Bulharsko s -1,87 bodu. 

2.8.2. Zkušenosti s dopadem národních a lokálních opatření ke zlepšení kvality 
ovzduší v Londýně 

Základní výsledky monitorování kvality ovzduší v oblasti velkého Londýna 
(Great London) jsou shrnuty do každoroční veřejně publikované zprávy „Air Quality 
in London – the Report of the London Air Quality Network“, kterou vydává Kings 
College University of London. Zpracovatelem studie je výzkumná skupina School of 
Health and Life Sciences. Ve zprávách vydaných zpravidla v druhé polovině roku jsou 
shrnuty autorizované výsledky z monitoringu kvality ovzduší na staniční síti Local Air 
Quality Network (LAQN) z předchozích let a nepotvrzené výsledky monitoringu cca 
do poloviny stávajícího roku. 

Správní členění a strategie 

Zákonem z roku 1999 byla ustanovena Správa Velkého Londýna (GLA), která 
zahájila svoji činnost 3. června 2000. Jedná se o zvláštní způsob výkonu samosprávy 
na územního celku Velkého Londýna zejména v oblasti strategického rozvoje a 
územního plánování. GLA má sloužit především k řešení problémů Londýna a ke 
koordinaci různých aktivit na jeho území. V roce 1999 byly v Londýně připraveny 
strategie rozvoje v oblasti dopravy, územního rozvoje, hospodářského rozvoje, 
ochrany ovzduší, nakládání s odpady, omezování emisí hluku, zachování biodiverzity, 
energetiky a rozvoje kultury. S ohledem na zajištění provázanosti a souladu 
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zpracovaných strategií je povinností GLA dohlížet na splňování tří základních cílů: 
ochrana zdraví, rovnosti přístupu a udržitelnosti. 

Strategie ochrany ovzduší v Londýně je postavena na strategiích připravených 
pro Anglii, Skotsko, Wales a Severní Irsko. 

Monitorovací síť 

Monitorovací síť je součástí LAQN založeného v roce 1993 s cílem koordinace 
a zlepšení kvality ovzduší v Londýně. Do systému LAQN je zapojeno celkem 29 
londýnských čtvrtí, které dodávají svá data do systému. Londýnské údaje jsou 
doplňovány i výsledky monitoringu z okolních obcí tak, aby vykreslovaly situaci a 
výhledy v oblasti kvality ovzduší v celé oblasti Jižní Východní Anglie. Do roku 1999 
prodělala monitorovací síť zásadní změny v počtu monitorovacích stanic zapojených 
do systému LAQN. Síť byla rozšířena o dalších 20 monitorovacích stanic a v roce 
1999 zahrnovala celkem 76 měřicích bodů. 

Vývoj kvality ovzduší na území města 

Výsledky monitoringu v roce 1999 ukázaly, že v Londýně budou překračovány 
stanovené národní imisní limity (National Air Quality Standards NAQS) pro dvě 
znečišťující látky: oxid dusičitý a suspendované částice PM10. V jednom městském 
obvodu se předpokládá, že mohou být překračovány i limity pro oxid uhelnatý.  

Současné výsledky monitoringu a výsledky modelových výpočtů pro současný 
a výhledový stav ukázaly postupné zlepšování kvality ovzduší v důsledku uplatňování 
národní politiky ke zlepšení ovzduší. Dosažené výsledky naznačují pokles imisního 
zatížení některými znečišťujícími látkami (CO, PM10 a SO2). V případě oxidů dusíku 
bylo zaznamenáno od roku 1996 do roku 1999 cca 23 % snížení a mezi lety 1999 až 
2001 byl zaznamenán pokles o další 3 %. Snížení koncentrací oxidů dusíku je 
připisováno především změně ve složení vozového parku. Současně se v roce 2000 
snížily koncentrace NO2 cca o 7 %, což by mělo být dostatečné k dosažení 
dlouhodobého národního imisního limitu v okrajových částech Londýna. Pro splnění 
NAQS v centru města a na hlavních komunikacích však bude nutné dosáhnou 
výraznějšího snížení emisí. V roce 1999 se ve nevyskytly žádné mimořádné epizody 
výrazně zhoršené kvality ovzduší, nicméně docházelo k opakovaným mírným 
ozónovým epizodám. 

Koncentrace přízemního ozónu se v letním období roku 1999 zvýšily o více než 
30 % nad úroveň dosahovanou v listopadu 1996. V letních měsících roku 2000 
pak stouply ještě o cca 17 %.  
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Výsledky monitoringu byly porovnány s cíli Strategie kvality ovzduší 
připravené Department of the Environment, Transport and the Regions (DETR). 
Z porovnání vyplynuly následující poznatky: 
 dlouhodobá cílová hodnota průměrných ročních koncentrací pro NO2 nebyla dosažena na 

většině monitorovacích stanic podél komunikací. Cílová hodnota byla překročena na 
většině pozaďových stanic vnitřního Londýna a v Západním Londýně, tj. cca na rozloze 
jedné třetiny území Velkého Londýna, 
 na jedné lokalitě byla překročena hodnota cílového krátkodobého imisního limitu pro NO2, 
 na jedné stanici byl překročen imisní cíl pro CO, 
 na území celého Velkého Londýna nebyla překročena cílová hodnota pro SO2 
 na několika lokalitách byla překročena krátkodobá cílová hodnota pro PM10  
 na dvou stanicích byla překročena hodnota dlouhodobého imisního cíle pro PM10. 

Vývoj kvality ovzduší 1995 – 2000 

Podobně jako v Praze docházelo i v Londýně v souvislosti s uplatňováním 
regulačních opatření na snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší k postupnému 
zlepšování kvality ovzduší (v Praze se ovšem také významně promítl dopad výrazného 
ekonomického propadu hospodářství po roce 1990 a uplatňování přísnějších emisních 
limitů pro zdroje znečištění, zlomovým bodem byl 1. leden 1999). Po sledované 
období, cca od roku 1994 do roku 1997 se v Londýně vyskytovaly pravidelné zimní 
imisní epizody, do roku 1996 se v letních měsících projevovaly stavy zvýšené 
prašnosti a horké léto v roce 1999 vyvolalo výskyt fotochemického smogu.  

Z níže uvedeného grafu je patrné, že koncentrace NOx klesaly od roku 1997 podstatně 
rychleji než koncentrace NO2. Vývoj imisního zatížení oxidem dusičitým se odvíjel od 
častého výskytu imisních epizod na podzim v roce 1997, kdy dosáhl dlouhodobý průměr 
nejvyšší úrovně za sledované období, přes snížení v roce 1998 a opět mírný nárůst v roce 
1999. V roce 2000 byl s porovnáním úrovně roku 1999 zaznamenán cca 11% pokles a 
v perspektivě hodnoceného období 1996 – 2000 představoval pokles dlouhodobých 
koncentrací NO2 cca 10 %. Na základě dostupných dat je složité odhadnout, zda-li lze pokles 
úrovně znečištění oxidem dusičitým jednoznačně přičítat snížení emisí oxidů dusíku nebo 
příznivým meteorologickým podmínkám. 

Podstatně méně příznivý byl vývoj imisního zatížení přízemním ozónem. V období od 
listopadu 1996 do listopadu 2000 byl zaznamenán nárůst o cca 15 % a nejvyšší úroveň 
imisního zatížení v roce 2000 byla přibližně 30 % nad dosaženým dlouhodobým průměrem 
v roce 1996. 

Pro znečišťující látky CO, SO2 a PM10 byl od roku 1996 do května roku 2000 
zaznamenán trvalý sestupný trend dlouhodobých koncentrací. Předběžné výsledky hodnocení 
v roce 2000 a 2001 však naznačují mírný nárůst koncentrací těchto znečišťujících látek. 
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Podle provedeného modelového hodnocení dlouhodobého imisního zatížení 
území Londýna nebudou splněny AQS na větší části území města. V zásadě jsou 
vysoce překročeny hodnoty imisního cíle (21 ppb) v centru Londýna, které přesahují i 
40 ppb podél jeho nejvýznamnějších komunikací, včetně dálnice M 25. Hodnoty 
imisního zatížení v okolí letiště Heathrow jsou zřejmě nadhodnoceny (dle výsledků 
imisních měření jsou zde koncentrace nižší). 

Letní ozónové epizody mívají v Londýně a jeho blízkém okolí poměrně velký 
územní rozsah, řádově až stovky km. Monitoring prokázal nižší koncentrace ozónu 
v blízkém okolí zdrojů prekurzorů ozónu, zejména u komunikací, kde se výrazněji 
uplatňuje „čistící efekt“ konverze NO na NO2. Z toho důvodu je sledování ozónu 
zaměřeno na oblasti mimo dopravní tepny a uzly. Stanovená cílová hodnota doby 
překročení osmihodinového průměru AQS 50 ppb – nejvýše 10 dnů - byla překročena 
na 7 monitorovacích stanicích.  

Imisní cíle AQS stanovené pro suspendované částice PM10 se shodují s limity 
stanovenými evropskou směrnicí 1999/30/EC. Krátkodobý imisní limit AQS byl 
v Londýně překročen na 9 monitorovacích stanicích a dlouhodobý limit na 2 stanicích. 
V některých případech byly příčinou překročení lokální dočasné zdroje 
suspendovaných částic nebo přirozené přírodní zdroje. Překročení dlouhodobých 
imisních limitů bylo zaznamenáno pouze na dopravních monitorovacích stanicích. 

Současně s koncentracemi PM10 je monitorováno i imisní zatížení nejjemnější 
prachovou frakcí PM2,5. Měření je prováděno na 7 stanicích (od dopravních po 
pozaďové) a je vyhodnocován podíl frakce PM2,5 na průměrné roční koncentraci PM10. 
Na měřených stanicích představují částice aerodynamického průměru do 2,5 µm podíl 
65 % až 77 % z celkové frakce PM10. 

Imisní zatížení organickými polutanty sleduje LAQN na dvou stanicích 
měřením benzenu a 1,3 butadienu jako dvou reprezentantů pocházejících z emisí 
z dopravy. Na všech stanicích dosažené hodnoty splňovaly stanovený limit AQS. 

Závěr 

Přes veškeré metodologické problémy spojené s porovnáváním znečištění 
v různých městech je možno konstatovat, že Praha patří se svou kvalitou ovzduší 
k typickým evropským městům, kde již byly do značné míry odstraněny problémy 
s průmyslovými zdroji a lokálním topením a roli dominantního zdroje znečištění 
převzala doprava. Významná část imisní zátěže je proto úzce spjata s rozvojem 
infrastruktury a zejména s aplikovanou dopravní politikou jednotlivých měst. Oproti 
jiným metropolím je situace v Praze je komplikována i neexistencí městského okruhu, 
který by svedl část dopravy mimo centrum. Nezanedbatelnou roli hraje i poloha města 
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v údolí Vltavy, která může přispívat k nárůstu koncentrací znečišťujících látek, zvláště 
pak za inverzních situací.  

V posledních několika letech jsou více méně ojedinělé situace se zimními 
smogovými epizodami (dříve typické pro Prahu a severozápadní Čechy), stále více 
problémů však přinášejí zvýšené koncentrace ozónu a další důsledky narůstající 
intenzity automobilové dopravy (spojené s nárůstem emisí oxidů dusíku a primárních i 
sekundárních emisí suspendovaných částic). 

Porovnáním měrných emisí dojdeme k závěru, že situace v České republice je 
přibližně na úrovni evropského průměru a ve spodní polovině států Evropské unie. 
Podle uvedených závěrů je zřejmé, že hlavními identifikovanými problémovými 
polutanty na území Prahy jsou prach a jeho frakce (TSP, PM10, PM2,5), oxidy dusíku 
(NOx) respektive oxid dusičitý (NO2) a ozón (O3).  

Situace hl. m. Prahy je tedy v mnoha oblastech podobná stavu většiny 
metropolí západní Evropy, včetně stavu, ve kterém se nachází při řešení problémů 
s kvalitou vnějšího ovzduší. Obecně lze říci, že většina států a měst je na počátku 
hledání správných řešení, která by měla vést ke splnění budoucích emisních limitů 
předepsaných jak národní, tak společnou evropskou legislativou.  

Typickým příkladem současných problémů velkoměst je podrobněji 
analyzovaný příklad Londýna. Intenzita problémů je v porovnání s hlavním městem 
Prahou hlubší, přesto příčiny jejich stavu vykazují v mnohém shodné rysy. 
Dlouhodobá spolupráce a sledování způsobů řešení problematiky ochrany ovzduší 
v jednotlivých metropolích Evropy (Londýn, Paříž, Řím, Madrid) může proto 
zásadním způsobem přispět k uvážené volbě řešení problémů spojených zejména 
s omezováním negativních dopadů automobilové dopravy na kvalitu ovzduší v Praze. 
Z tohoto důvodu je třeba dál sledovat emisní a imisní vývoj zejména v evropských 
městech a účinnost přijatých opatření. Současná úroveň imisního monitoringu, 
modelového hodnocení a informatiky je v Praze vysoko nad průměrem ostatních 
evropských měst.  

2.8.3. Vyhodnocení zkušeností s koncepčním řešením ochrany ovzduší ve světě 

2.8.3.1. Programy a koncepce ochrany ovzduší v metropolích USA 

Spojené státy mají již dlouhodobou zkušenost se zaváděním regulačních 
opatření pro zajištění standardů kvality ovzduší. Mnohé z podmínek amerického 
prostředí jsou s evropskými nebo domácími neporovnatelné, a proto je těžké popsané 
zkušenosti přenášet do soudobých podmínek České republiky nebo Prahy. Přesto je 
možné identifikovat určité společné znaky. 
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Koncem 70. let se v USA střetly dvě odlišné koncepce ochrany ovzduší. Stát 
Kalifornie se snažil prosadit  koncept REEP (Reasonable Extra Efforts Program), 
který byl postaven na principu „nejlepších regulačních úsilí“. Ačkoliv se jej 
nepodařilo vzhledem k odmítavému postoji federální vlády přijmout, stal se později, 
v roce 1988, součástí kalifornského zákona o ovzduší a byl předmětem úvah i na 
federální úrovni. Druhá koncepce je postavena na jasně stanovených cílech s přesnými 
časovými i technickými rámci dosažení. Pro jejich stanovení vyznívají především 
argumenty o nepostradatelnosti dlouhodobého cílení z hlediska potřeby vyvíjet trvalý 
a viditelnými limity podepřený tlak na zlepšování kvality vnějšího ovzduší. 

Kalifornie svým individuálním legislativním úsilím dosáhla značného úspěchu 
ve snížení alespoň výjimečných emisních stavů. Cestou přísných emisních limitů a 
vytvářením aktivních pobídek k úsporným a emisně šetrným technologiím snížila 
počet kritických imisních situací ze 66 v roce 1987 na 7 v roce 1996. Úspěch 
Los Angeles je neoddiskutovatelný. Přesto toto město patří nadále k nejvíce zatíženým 
v USA a není schopno splnit požadavky federálních limitů pro prach a výskyt 
přízemního ozónu. 

Slabina kalifornského systému postaveného na velkém množství velmi přísných 
pravidel a ekonomicky náročných opatřeních se projevila při ekonomické recesi v roce 
1991. V průběhu snížení ekonomického růstu došlo pod tlakem obyvatel a 
reprezentantů průmyslu k uvolnění některých požadavků a zúžení pravomocí 
kompetentních orgánů. Reakcí byla snaha postavit program čistoty ovzduší na tržních 
principech. Cestou k dosažení cíle se měly stát emisní stropy. Znečišťovatelé, kteří 
nebyli schopni vlastními prostředky dosáhnout snížení objemu emisí, mohli za úplatu 
přesunout plnění svých emisních limitů na jiné znečišťovatele. Nevýhodou tohoto 
systému, který umožňuje přenos povinností, je vznik oblastí, kde vzhledem ke 
koncentraci průmyslu zasaženého ekonomickou depresí, nedocházelo ke zlepšování 
stavu ovzduší a naopak k nadstandardnímu zlepšení docházelo v oblastech, kde bylo 
snížení emisí snáze dosažitelné. 

 

Regulace dopravy v Denveru a Los Angeles 

Město Denver obsazovalo ve Spojených státech vždy „čelní“ pozici mezi 
aglomeracemi s nejvyššími dosahovanými koncentracemi oxidu uhelnatého 
v přízemních vrstvách atmosféry. Simulací emisí z dopravy bylo zjištěno, že snížením 
dopravního zatížení o 10 % by množství emitovaného CO kleslo o 20 %. Důvodem 
k progresivnímu poklesu by bylo především zvýšení dopravní prostupnosti města. 
Odpovědí se stala formulace „kampaně za lepší ovzduší“ („Better Air Campaign“). 
Řidiči byli vyzváni, aby se sdružovali při používání osobních automobilů (tzv. 
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carpooling) nebo aby jednou týdně využili autobusové dopravy při cestě do 
zaměstnání. Toto opatření mělo platit po dobu stanovených pouhých osmi týdnů 
v roce. To odpovídalo osmi dnům sdruženého využití osobní dopravy. Pro uživatele 
osobního vozu byl den bez auta určován poslední číslicí na poznávací značce. Při 
veřejném průzkumu bylo zjištěno, že účast na tomto programu přislíbilo 75 % řidičů, 
což by odpovídalo 15 % snížení intenzity dopravy – rezerva tedy byla celých 50 % 
z cílové hodnoty snížení. Na základě tohoto průzkumu byla spuštěna informační 
mediální kampaň. Výsledkem byla 90% informovanost místních obyvatel o programu, 
včetně znalosti zásad jak se v dané situaci zachovat. Přesto v průběhu tří let kdy 
program běžel, nebylo dosaženo žádného výrazného snížení intenzity dopravy. 

Podobnou zkušenost zažilo i Los Angeles, které vyvíjelo tlak na zaměstnavatele 
s více než 100 zaměstnanci, aby přesvědčili své pracovníky k sdruženému využívání 
osobní dopravy (program z roku 1987). Poskytovatelé sdružené osobní dopravy mohli 
využít výhod speciálních parkovišť vytvářených zaměstnavateli. Firmy podporovaly 
„ekologické“ chování svých zaměstnanců poskytováním zvláštních služeb pro 
zaměstnance účastnící se programu sdružené dopravy nebo organizací speciálních 
podnikových akcí. Většina takto koncipovaných programů neuspěla, pokud nebyly 
postaveny na peněžních protihodnotách, nebo na tlaku vyvíjeném extrémním 
zvýšením parkovného. Pozitivní efekt se začal projevovat až po zintenzivnění tlaku na 
zaměstnavatele. Reakcí však bylo defenzivní jednání podniků, které se začaly bránit a 
přesvědčily politiky, aby byl program zrušen. 

Příčiny selhání programů na ochranu ovzduší v USA 

J. Lents1 identifikoval pět základních důvodů proč v USA selhávají veškeré 
pokusy dosáhnout omezení emisí znečišťujících látek přímou aplikací zákonných 
norem a ostatních striktních legislativních nástrojů, které stanovovaly cílovou emisní 
hodnotu vždy k danému referenčnímu datu: 

1. Přesto, že si veřejnost, zejména ve městech, žádala čistší ovzduší, sama odmítala ustoupit 
z jakýchkoliv pozic svého „pohodlného“ života. 

2. Pro Spojené státy základní právo možnosti otevřeného lobování mocných skupin se stalo 
příčinou selhání role kontrolních státních orgánů, které byly neustále tlačeny k rezignaci 
na úlohu regulátora. Tlak byl vyvíjen především prostřednictvím reprezentantů místní 
politické scény. 

3. Neschopnost porozumět problému se stala příčinou zásadních chyb ve formulaci koncepcí 
a programů. Některým dílčím problémům byla přisuzována klíčová role při zhoršování 
vnějšího ovzduší a jejich odstranění nebo omezení bylo považováno za dostačující 

                                              
1 Lents J.M., Making clean air programs work, Environmental Science & Policy 1, s. 211 – 222, 1998 
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k dosažení stanoveného cíle. Redukce emisí z oceláren východně od Los Angeles nebo 
zákaz domácího spalování odpadků však zásadním způsobem stav ovzduší nezměnil. 
Zdroje jsou mnohem diversifikovanější a je třeba přijmout širší spektrum opatření 
k dosažení vytčeného cíle. 

4. K dosažení zřetelného výsledku ve zlepšení kvality ovzduší je třeba horizontu pěti až šesti 
let. Podle zkušenosti z Los Angeles se v prostředí rostoucí ekonomiky maximální 
dosažitelná hranice meziročního snížení objemu emisí pohybuje v rozmezí 5 – 6%. Podle 
některých expertů je však i taková míra snížení vysoká a US zákon o ovzduší (z roku 
1990) stanovuje minimální hranici meziročního snížení objemu emisí pouze na úrovni 3%. 
Kalifornský zákon o ovzduší1 (z roku 1988) požaduje minimální meziroční snížení o 8%. 

5. Nepřipravenost k vyjednávání. Zejména zástupci kompetentních orgánů na lokální úrovni 
nebyli připraveni k vyjednávání s klíčovými reprezentanty zdrojů znečištění. Z podobných 
příčin nebylo možné přijmout ani na úrovni jednotlivých států dostatečná opatření, která 
by zamezila nadměrné produkci emisí znečišťujících látek z mobilních zdrojů. Např. 
reprezentanti automobilového průmyslu zamezili zpřísnění technických požadavků na 
ekonomiku provozu osobních automobilů, které by omezovaly pohodlí spotřebitelů. Ve 
většině států federace byla zodpovědnost za technické podmínky kontroly emisí 
z mobilních zdrojů delegována na federální vládu, vyjma výše zmiňované výjimky.  

Z vyjmenovaných příčin neúspěchu cílů americké legislativy na ochranu 
ovzduší je zřejmé, že nejsou bezvýhradně přenositelné na podmínky střední Evropy. 
Přesto je možné určité zkušenosti pro budoucí vývoj zohlednit. Je zřejmé, že při 
zpracování managementu ochrany ovzduší pro hl. m. Prahu by měly být stanoveny 
splnitelné cíle vycházející z kvalitní analýzy zdrojů a povahy znečištění.  

2.8.3.2. Opatření pro snižování negativních dopadů dopravy ve světě 

Nejvýznamnějším problémem ve většině světových miliónových měst jsou 
emise z  dopravy. Problém spojený s transportem osob a zboží má dvě dimenze  

1) snižující se dopravní prostupnost měst vyžaduje budování kapacitně větších komunikací a 
sofistikovaných systémů řízení dopravy, které jsou ale zároveň velmi citlivé na jakákoliv 
selhání způsobující ochromení dopravy jako takové 

2) s přibývající hustotou dopravy se zvyšuje počet vyskytujících se kongescí, které jsou 
zdrojem velkého množství emisí, aniž by byl efektivně plněn základní účel dopravy – 
transport. 

V tabulkách **** je uvedena charakteristika opatření, aplikovaných 
v posledních letech v různých světových velkoměstech ke zmírnění dopadů dopravy 

                                              
1 Stát Kalifornie upravuje jako jediný oblast znečištění ovzduší vlastní legislativou. Ostatní státy 

přijímají federální legislativu. 
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na kvalitu ovzduší. Řešení problému vyžaduje komplexní přístup a především 
dostatečný přehled informací o současném stavu. Jak ukazuje tabulka ****, je možné 
základní faktory, podle nichž se determinují opatření na regulaci dopravy, vymezit 
následujícím způsobem 
1. měrné emise na objemovou spotřebovanou jednotku paliva 
2. spotřeba paliva na ujetý osobokilometr  
3. množství ujetých osobokilometrů 

 

Podle výsledků hodnocení jednotlivých faktorů lze formulovat taková opatření, 
která budou mít potencionálně nejvýraznější efekt na snížení objemu emitovaných 
škodlivin. Tyto faktory jsou ovlivňovány škálou vlivů, které jsou hlavním předmětem 
působnosti opatření. 

V lokalitách, kde bylo dosaženo dobrých emisních standardů – měrných emisí 
ze spáleného litru paliva, kvalitního vozového parku atp., je třeba hledat taková 
opatření, která by vedla ke snížení podílu osobní automobilové dopravy na celkovém 
počtu přepravených osob. Naopak v oblastech, kde lze dosáhnout snížení emisí a 
zlepšení kvality ovzduší zkvalitněním paliv, je toto opatření snáze aplikovatelné a 
ekonomicky výhodnější. Využití technických standardů však může mít ve svém 
důsledku i negativní výsledný efekt. Např. zlepšení kvality paliv, vedoucí k poklesu 
spotřeby, může motivovat uživatele k častějšímu používání automobilu.  

Dlouhodobým cílem všech opatření a dopravních koncepcí by prioritně měla 
být změna chování uživatelů a trvalý přesun od masivní osobní dopravy k dopravě 
hromadné. Jednou z nejúčinnějších cest k tomuto řešení je důsledné územní plánování, 
které může přispět k částečné eliminaci poptávky po dopravě a přechodu obyvatel 
k pěší nebo cyklistické dopravě. 

Zásadní úsilí je třeba vyvinout v souvislosti s nutností prosadit trvalý tlak na 
změnu chování uživatelů dopravních systémů. Tato opatření jsou zpravidla 
nejnákladnější a dle referenčních příkladů dosahují také nejnižší účinnosti. 
Z dlouhodobého hlediska je ale změna v přístupu k funkci dopravy a k jejímu 
využívání nezbytná. Jako nejúčinnější se prokázala ta opatření, která měla na uživatele 
přímý ekonomický efekt – např. na omezení provozu osobních automobilů je třeba 
zvýšit náklady spojené s jejich provozem a nákupem nových vozů.  

Pokud je hlavním cílem vytlačit dopravu z vymezených oblastí nabízejí se 
absolutní, nebo selektivní řešení: buď vytvoření zón zákazu vjezdu, kde je možná 
pouze hromadná doprava osob, nebo zavedení vysokých poplatků za vjezd do 
vymezených oblastí a omezení ekonomické únosnosti parkování v centrech. Tato 
opatření však zpravidla kladou velký důraz na fungující veřejný dopravní systém a 
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zpravidla způsobují přetížení komunikací mimo restriktivní zóny. Pro přijetí podobně 
restriktivních opatření je třeba stabilní a vyrovnané sociální a politické prostředí. 
Mnohé z těchto programů selhaly v důsledku nedostatečné politické podpory. 

V některých oblastech jsou trvale testována také jednorázová nebo krátkodobá 
opatření typu – „den bez aut“, či dočasně omezený zákaz vjezdu do centra atp. 
Dosažené výsledky zatím spíše dokumentují neúspěch podobných metod a 
v neposlední řadě se projevují následným prudkým zvýšením dopravy po ukončení 
akce nebo přesunem dopravní zátěže na jiné časové úseky dne. 

Problematické je uplatnění opatření, která by vedla k rychlé a časté obměně a 
modernizaci vozového parku. V rozvojových a tranzitivních státech dochází 
k přirozené obnově vozového parku pomaleji než ve stabilních rostoucích 
ekonomikách. Možnost použití těchto nástrojů je omezeno sociální únosností 
aplikovaného opatření. Současně s vytvořením ekonomického tlaku na provozovatele 
starých vozů musí být v zemích s relativně mladým vozovým parkem vytvořeno 
podobné opatření i na nákup nových vozidel – cílovým stavem by mělo být snížení 
rozsahu vozového parku. Ceny nových vozů by neměly motivovat k nákupu druhých a 
třetích automobilů do domácností, ale pouze k náhradě stávajícího starého vozu. Při 
vychýlení z rovnováhy mezi těmito dvěma opatřeními může dojít buď k rychlému 
stárnutí vozového parku nebo zvýšení počtu užívaných vozidel. Jednostranná opatření 
na rychlou výměnu vozového parku jsou vhodná pouze v případě, že situace vyžaduje 
co nejrychlejší výměnu starších osobních automobilů. K podobným opatřením se 
například uchýlila v minulosti Francie. 

Pro většinu evropských měst, včetně Prahy, je jen v omezené míře možné 
využít hlavních výhod spojených s územním plánováním a zonací městských částí. 
Cílem je především sdružovat jednotlivé funkce města do většího počtu center tak, aby 
se snížila potřeba transportu osob a dopravní zatížení se rozprostřelo rovnoměrněji na 
území celého města. Proces, který může ve městech s podobným historickým 
uspořádáním jako je Praha pomoci zmírnit dopady oddělování jednotlivých funkcí 
města, je zamezení přeměny  centra na výhradně obchodní a reprezentativní jádro 
aglomerace v důsledku selhání jeho obytné funkce. 



 

 

Tabulka ****:  Rozhodné faktory a aplikovatelná opatření1 
Emise z osobní 

dopravy = Emise na lir paliva + Spotřeba paliva na osobokilometr + Ujeté osobokilometry 

Opatření na snížení 
emisí  Rozhodný činitel Opatření snižující měrné 

emise  Rozhodný činitel Opatření snižující spotřebu 
paliva na osobokilometr  Rozhodný činitel Opatření snižující ujeté 

osobokilometry 
Emisní daně  Typ paliva Emisní standardy2   

Emisní povolení  

Kvalita paliva 
 obsah síry 
 těkavost 
 oxidace 

Požadavky na kvalitu paliva 
 limit na obsah síry 
 limit těkavosti 
 čistší oktanový komponent 

 
Měrná spotřeba 
paliva 

Požadavky na měrnou spotřebu 
vozu 
Daňové zatížení paliva / cenová 
politika 

 
Velikost vozového parku 

Kvóty pro nové vozy 
Cenová politika pro automobily 
Povolovací / registrační poplatky 

  Typ motoru Podpora pro motory s nižší 
emisí (čtyřdobé atp.)  Typ motoru Podpora pro čistší motory 

(čtyřdobé atp.)  

  

Technologie 
 katalyzátor 
 vstřikování paliva 
 turbodmychadlo 

Povinné vybavení nebo 
úprava  Využití vozu 

Podpora sdruženého používání 
osobních vozů a vícemístných3 
vozidel 
Zajištění nepřetěžování aut 

 
Počet jízd 

Hustota využití prostoru / 
racionální zónování 
Mýtné, poplatky za užívání 
Parkovné 
Bezautomobilové zóny 
“Dny bez aut“ 
Palivové daně 

Zkvalitnění 
komunikací  Stáří vozu 

Motivace k brzkému 
odstranění starých vozů 
Emisní a technická kontrola 
Silniční emisní kontrola 

 Stáří vozu 

Motivace k brzkému odstranění 
starých vozů 
Emisní a technická kontrola 
Silniční emisní kontrola 

 Délka jízd 
Územní plánování 
Lokalizace bydliště / zaměstnání / 
škol 

  Teplota ovzduší neovlivnitelné  Dopravní zácpy 
Dopravní inženýrství 
Management poptávky 
Budování sítě vozovek 

 Hustota osídlení 
Pravidla zón 
 
Podpora pěších a cyklistů 

  Nadmořská výška neovlivnitelné  

Dopravní prostředky 
a jejich kapacita 
(autobusy, metro, 
vlaky) 

Provoz veřejné dopravní sítě s 
nižší spotřebou pliva na 
osobokilometr 

 Populace Územní plánování 

     Stav vozovek Pravidelná údržba a výměna 
povrchů  Příjem obyvatel  

                                              
1 Pargal S. Heil M., Reducing Air Pollution from Urban Passenger Transport: A Framework for Policy Analysis, Journal of Environmental Planning and 

Management 43(5), s 665-688, 2000 
2 Některé státy stanovily požadavky na výrobu nízkoemisních dopravních prostředků a neemisních dopravních prostředků – výrobci jsou povinni uvádět část 

takových automobilů na trh v rámci svého běžného výrobního programu. 
3 HOV – High-occupancy vehicles (vícemístná vozidla) 



 

 

Tabulka ****  Porovnání vybraných projektů na omezení emisí z dopravy 
Město (rok) Hong Kong (1995-) Soul (1995-) Bangkok (1979-85) 
Projekt Omezení emisí z dopravy Zřízení přednostních autobusových pruhů Bangkokský dopravní management 
Hlavní cíl Snížení imisí PM a olova Zlepšení integrované veřejné dopravy Zvýšit prostupnost dopravního systému 

Prostředek 
k dosažení cíle 

Omezit měrné emise PM a olova na litr paliva Zrychlení dopravy 

Snížení použití osobních vozů a snížení dopravních 
kolapsů 

Zrychlit dopravu 

Snížit podíl osobní automobilové dopravy 

Snížit počet kongescí 
Opatření na 
straně uživatelů 

    Snížit počet parkovacích příležitostí 

Opatření na 
straně 
dodavatelů 

Přechod na naftu s nižším obsahem síry 

Přísnější emisní limity 

Zlepšení autobusové dopravy zavedením 
přednostních pruhů 

Vybudovat autobusové pruhy 

Modernizace dopravní signalizace 

Očekávaný 
přínos 

Snížení emisí při použití kvalitnějších paliv Snížení emisí v důsledku poklesu výskytu 
dopravních kolapsů a zrychlení autobusové 
dopravy 

Snížení měrné spotřeby na osobokilometr 

Počáteční pokles výskytu zácep způsobil nový 
přísun osobních automobilů do centra – výsledek je 
nejednoznačný. 

Klíčové 
okolnosti 

Progresivní snížení emisních limitů a zpřísnění 
požadavku na paliva 

Předchozí strategie na podporu automobilismu 
podpořily vznik dopravního problému 

Nedostatečné dlouhodobé plánování přineslo pouze 
krátkodobý efekt. 

Komentář 

Plánované změny:  
 zavést dopravní inspekci 
 přechod lehkých nákladních vozů na benzínové 

agregáty 

Autobusové pruhy snížily výskyt kongescí. 

Situace se nezlepšila, ale bez zásahu by byla horší. 

Mimořádně důležitá je údržba dopravní signalizace 
a zřizování autobusových pruhů. 

 



 

 

Tabulka **** (pokračování)  Porovnání vybraných projektů na omezení emisí z dopravy 
Město (rok) Santiago (1989-95) Curitiba (1979-85) Singapur (1975) 

Projekt Městský dopravní a silniční systém Městský dopravní systém Oblastní systém povolování 

Hlavní cíl Zlepšit silnice a znečištění podél komunikací Zlepšení prostupnosti a efektivity dopravy Řízení dopravy a omezení automobilismu 

Prostředek 
k dosažení cíle 

Integrovaný dopravní model Synchronizace autobusové dopravy a zefektivnění 
dopravního systému 
Zkrácení dopravního času pro obyvatele z 
předměstí 

Snížení poptávky po automobilech 
Omezení používání automobilů 
Snížení kongescí  
Změna v chování uživatelů 

Opatření na 
straně uživatelů 

Týdenní zákaz vjezdu automobilů bez katalyzátorů 

Zákaz jízdy prázdných taxíků v centru města 

  Zvýšení automobilových daní – zdražení užívání 
automobilů 
Aukční prodej povolení 
Zavedení měsíčních poplatků a vysokého 
parkovného ve vybraných zónách 
Bezautomobilové zóny 
Územní plánování 

Opatření na 
straně 
dodavatelů 

Vybudování a oprava vozovek 

Náhrada zastaralých autobusů 

Počítačově řízená dopravní signalizace 

Stanovení emisních limitů 

Zavedení bezolovnatých benzínů 

Vytvoření páteřního systému autobusové dopravy 
Zpevnění hlavních vozovek Vybudování koridorů 

Nutné vytvořit kvalitní hromadnou dopravu 
Zvýšení dopravní kapacity Zkvalitnění komunikací 
Dopravní inženýrství 

Očekávaný 
přínos 

Zpevnění povrchů silnic okamžitě sníží emise PM.  

I přesto, že opravené vozovky zvýšily dopravní 
zatížení, stav ovzduší se zlepšil. 

Zvýšení využití hromadné dopravy 
Snížení objemu emisí zkvalitněním vozovek a 
zefektivněním provozu 

Pokles koncentrací NOx, CO, PM ve vybraných 
zónách 

Klíčové 
okolnosti 

Levná metoda zpevňování povrchu vozovek 
zečtyřnásobila množství takto upravených 
komunikací. 

Autobusový systém se stal modelem pro ostatní 
města. 

Propracovaný integrovaný dopravní systém 
Neustálá úprava dopravní politiky – jemné ladění 

Komentář 
Zlepšení silniční dostupnosti zvýšilo dopravní 
zatížení. Byla zrušena okružní komunikace. 

Systém nutí k častému přesedání pasažérů – nutné 
zohlednit v systému jízdného. 

Ve špičkových hodinách poklesla intenzita dopravy 
ve vymezených zónách, ovšem narostlo zatížení 
vně zón a mimo špičkové hodiny. 



 

 

 

Tabulka **** (pokračování)  Porovnání vybraných projektů na omezení emisí z dopravy 
Město (rok) Mexiko (1992) Kuala Lumpur (1975) Teherán (1995-) 

Projekt Management znečišťování ovzduší z dopravy Druhý městský dopravní projekt Projekt omezení dopravních emisí 

Hlavní cíl Zlepšení ovzduší ve městě Zlepšení efektivity dopravního systému Omezení emisí ze spáleného paliva a omezení 
emisí na osobokilometr 

Cílený objekt 
Snížení emisí z automobilů 

Zlepšení kvality paliv 

Omezení užívání osobních vozů 

Omezení osobní automobilové dopravy 

Zlepšení hromadné dopravy 
  

Opatření na 
straně 

uživatelů 

Zvýšení ceny benzínu 

Zvýhodnění ceny bezolovnatých benzínů  

Zlevnění stlačeného zemního plynu 

Omezení vjezdu 

Oblastní systém povolování   

Opatření na 
straně 

dodavatelů 

Úprava paliv 

Podpora čistším palivům (přestavba vozů na stlačený 
zemní plyn) 

Výměny vozů taxi 

Budovaní nových silnic 

Postupné odstranění daní uvalených na místa v 
autobusech 

Emisní a spotřební limity pro nové automobily 

Očekávaný 
přínos Snížení emisí díky zlepšení paliv nezjištěno nezjištěno 

Klíčové 
okolnosti Neustálá zpětná vazba při úpravách programu   Technická opatření je snazší zavést než změnu 

chování uživatelů 

Komentář 
Levná místní auta a nízké provozní náklady snižují 
efekt. 

Omezená účinnost technických podmínek 

Povolovací systém selhal z politických a 
administrativních příčin.  

Dopravní systém nedostatečný 

Existující doprava nedotčena Omezená účinnost 
technických podmínek 
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2.8.3.3. Zkušenosti z projektu LEDA – opatření ke snížení vlivu dopravy na 
životní prostředí evropských měst 

Projekt LEDA (Legal and Ragulatory Measures for sustainable Transport in 
Cities) probíhal od ledna 1998 do září 1999. Cílem bylo prověření možnosti aplikace 
některých zákonných a regulačních opatřeních na podporu únosné dopravy 
v městských oblastech, včetně plánování využívání území a prostředí.  

Projekt byl původně určen pouze členským zemím EU, později byl rozšířen i na 
okruh kandidátských zemí – Českou republiku, Slovinsko, Polsko, Maďarsko a 
Slovensko. Na realizaci se podílelo 15 partnerů z členských států a 5 partnerů 
z kandidátských zemí. 

V rámci projektu bylo stanoveno 20 méně známých opatření, které byly 
posuzovány z hlediska jejich přínosu a možnosti jejich přenositelnosti. Základní 
řešené otázky byly: 

1. Jak mohou být právní a regulační opatření použita pro dosažení udržitelné dopravy ve 
městech? 

2. Jak mohou právní a regulační opatření přispět k dlouhodobé rovnováze mezi rostoucí 
poptávkou po přepravě a potřebou respektovat zachování okolního životního prostředí a 
sociálních a ekonomických mezí? 

3. Jak mohou být právní a regulační opatření účinná při ochraně kvality městského života 
dnes i v budoucnosti? 

Navržená opatření byla rozčleněna do pěti skupin: 
 Regulace přístupu automobilové dopravy 
 Parkovací politika 
 Veřejná doprava 
 Pěší a cyklistická doprava 
 Územní plánování a životní prostředí 

A. Regulace přístupu automobilové dopravy 

Těžištěm navrhovaných opatření je především zklidnění dopravy. Pro dosažení 
definovaného cíle bylo navrženo 5 opatření. 

Snížení podílu individuální automobilové dopravy ve prospěch MHD v Lisabonu 

Příčinou neuspokojivého stavu dopravy a nadměrného zatížení města individuální 
dopravou byl jeho neuspořádaný a neřízený růst v letech 1970 – 1990, který vyvolal tlak 
na poptávku po dopravě. Rozvoj města byl postaven na územním plánu z 60. let, který se 
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ukázal pro současný stav jako nevyhovující. Navržená opatření souvisela především 
s podporou a rozvojem MHD, např. expanze sítě podzemní dráhy, rozvoj železniční a 
tramvajové sítě, výstavba komplexních dopravních uzlů, podpora parkovišť P + R a 
dokončení okružních komunikací města. Uvedená opatření byla doplněna zásadami pro 
územní plánování související především s obnovením původního centra, rozvoj obytné 
výstavby s integrovaným kvalitním připojením na sítě MHD a maximalizace využití 
stávajících dopravně dobře obsluhovaných oblastí k výstavbě rezidenčních čtvrtí (bývalé 
průmyslové objekty). 

 

Omezený přístup do centra Erfurtu 

Cílem bylo zklidnění dopravy v centru města o víkendech. Projekt byl postaven na časově 
omezeném zákazu vjezdu individuální automobilové dopravy do města a podpoře 
stávajícího systému integrované dopravy. Opatření snížilo intenzitu automobilové 
dopravy ve dnech omezení pro individuální dopravy o 90 %. Podmínkou 
bezproblémového přijetí a fungování opatření byla moderní a pohodlná hromadná 
doprava. Zatěžujícím prvkem při realizaci záměru je potřeba přísného vymáhání zákazu 
vjezdu do vymezených zón. 

 

Poplatky za přístup individuální automobilové dopravy do centra Osla 

Oslo stálo před problémem vysokého nárůstu intenzity dopravy v centru města. 
Vznikající kongesce přinášely městu i významné ekonomické ztráty. Pro hledání řešení 
byl vypracován projekt „Silniční problém Oslo“. Navrženým řešením se stala urychlená 
realizace projektů na zvýšení dopravní kapacity komunikační sítě města. Prostředky na 
realizaci cca 50 dopravních záměrů zahrnutých do projektu „Silniční problém Oslo“ měly 
být získány vybudováním mýtného silničního okruhu kolem města. Okruh byl otevřen 
v únoru roku 1990 a předpokládá se, že tato forma finanční spoluúčasti uživatelů 
dopravního systému města na jeho budování bude trvat až do roku 2007. Získané 
prostředky pokryjí cca 50 % z celkového objemu investic a umožní realizaci záměrů s cca 
30letým předstihem. Záměr měl i pozitivní dopad na zklidnění dopravní intenzity v centru 
města, přičemž provozní náklady spojené s výběrem mýtných poplatků činí pouze 11 % 
z příjmu. 

 

Infrastrukturně vzdělávací opatření ke zklidnění dopravy v Bologně 

Projekt zahrnoval zavedení regulačních opatření v podobě zón se sníženou rychlostí a 
infrastrukturní opatření k získání prostoru pro alternativní způsoby dopravy a plynulou 
autobusovou dopravu na stávávajících komunikacích. 

Úspěch projektu byl postaven na snaze o masivní získání podpory veřejnosti 
prostřednictvím intenzivní kampaně. Významným bodem byla především široká podpora 
představitelů města a dopravního podniku. 
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Zavedení chráněných zón v centru města Lund 

Opatření spočívá v omezení vjezdu do centra vozidlům, která nesplňují požadované 
environmentální parametry. Omezení se týká především nákladní dopravy. Vjezd je 
povolen pouze vozům splňujícím emisní kritéria, což je potvrzeno speciální identifikační 
nálepkou na předním skle automobilu. 

Záměr měl podporu městské rady a veřejnosti. Odmítavý postoj zaujímali pouze 
dopravci, kteří usilují o zmírnění požadavku. Vymáháním opatření byla pověřena policie. 
Zavedením opatření došlo ke snížení imisní zátěže znečišťujícími látkami a hlukem 
v oblasti centra cca o 10 %. Opatření nemůže fungovat samo o sobě a musí být doplněno 
vypracovaným systémem pro odklonění tranzitní dopravy mimo centrum, kvalitní 
hromadnou dopravou  a podporou  alternativních  způsobů dopravy. 

Na základě dosavadních zkušeností připravuje Švédsko národní legislativní podporu pro 
tato opatření. 

B. Parkovací politika 
Parkovací zóny ve městě Evora 

Opatření v projektu byla směřována především na menší města a jejich výsledky nelze 
aplikovat na velké sídelní útvary. 

 

Globální parkovací politika v Lucembursku 

Cílem projektu bylo zredukování dlouhodobého parkování v centru, snížit individuální 
automobilovou dopravu v centru bez zákazů automobilové dopravy, zavedení 
přehledného systému zónovaného parkování 

Parkovací politika ve městě funguje již 10 let a je postavena na následujícím spektru 
opatření: 
 zvýhodněné rezidentní parkování 
 vybudování 4000 plně využitých parkovacích míst P+R na více místech předměstí 
Lucemburku 
 zavedení řízení nabídky parkování s cílem vyhovět specifickým požadavkům poptávky, 

zavedení zónového parkování přizpůsobeného místním podmínkám 

Pro úspěch záměru komplexní parkovací politiky je třeba vyvážit donucovací a atraktivní 
metody řízení, funkční a pohodlné napojení parkovišť P+R na hromadnou dopravu 
s přístupem do centra, spolupráce výkonných orgánů na místní a národní úrovni a rychlé a 
důsledné zavedení náprav s trvalou kontrolou jejich dodržování. Přijatá parkovací politika 
musí být přijata na celém území města. 
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Systém poplatků v Gentu 

Jedná se o opatření parkovací politiky určené pro menší města obtížně přenositelné na 
aglomeraci rozměrů Prahy. 

 

Sdílené parkovací prostory ve Wiener Neustadtu 

Opatření je zaměřeno na podporu programu sdíleného používání auta. Jedná se o systém, 
který umožňuje skupině lidí používat automobily patřící „organizaci pro auta“. Tímto 
způsobem více lidí užívá jeden automobil a tím se výrazně snižuje počet jízd i tlak na 
potřebu automobilových stání. Město vyšlo uživatelům systém vstříc i vytvářením 
dopravních pruhů pro uživatele sdílených vozů nebo vyhrazováním veřejného prostoru 
výhradně pro uživatele těchto vozů. Omezujícím faktorem ve větším využití systému se 
ukázala nízká informovanost obyvatel. 

C. Veřejná doprava 
Schéma přednosti pro autobusy MHD v Budapešti 

Cílem projektu bylo zvýšení spolehlivosti autobusové MHD, která se zhoršovala 
s postupnou zvyšující se kongescí v důsledku narůstající dopravní intenzity. Přijatá 
opatření spočívala především v modernizaci autobusové dopravy, která zahrnovala i 
zavedení minibusů, renovace zastávek, zajištění přednosti jízdy pro autobusy, omezení 
parkování v centru a zlepšení dopravního značení. Zavedení opatření se zkrátil 
čas dopravní cesty a rychlost autobusové dopravy překročila rychlost individuální 
automobilové dopravy. 

 

Příprava kvalitních autobusových koridorů v Dublinu a Ghentu 

Přijatá opatření byla obdobná jako v Budapešti ovšem souběžně s autobusy byla ve 
vyhrazeném autobusovém pruhu umožněna i jízda cyklistům. V Ghentu byl 
v autobusových pruzích umožněn i provoz vozů taxi. 

 

Zavedení obousměrného jízdního autobusového pruhu v Zugu 

Opatření spočívá v alternaci směru jízdního pruhu v závislosti na dopravní špičce. 
Opatření je z bezpečnostního hlediska komplikované a je vhodné spíše pro slabší provoz 
v menších městech. 

 

Odvod dopravní daně od firem ve Strasbourgu 

V roce 1974 byla ve Francii zavedena zvláštní dopravní daň, jejíž výtěžek je určen pro 
rozvoj hromadné dopravy. Daň odvádějí firmy s 10 a více zaměstnanci a výše sazby 
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kolísá dle lokality od 1 do 2,2 % ze mzdy zaměstnance. Daň uvalená ve Strasbourgu ve 
výši 1,75  % poskytla od roku 1974 do roku 1992 prostředky na výstavbu moderní 
tramvajové sítě. Daň umožňuje městu zajištění příjmu na trvalé zkvalitňování dopravních 
sítí bez nutnosti požadovat subvence ze státního rozpočtu nebo formou úvěrů a příjmy 
pokrývají ztrátu z provozu MHD. 

D. Územní plánování a životní prostředí 
Taktika ABC zón v Haagu 

Jedná se o charakteristické řešení dopravy v holandských městech. Jde o opatření 
zaměřené na využití území společnostmi poskytujícími služby nebo obchod. 
Nejdůležitějším hlediskem je zavedení parkovacích předpisů pro tyto společnosti. 
Parkovací kritéria jsou odvozena z charakteru dopravní obslužnosti území. Pro zóny 
A s vysokou kvalitou dopravního zabezpečení MHD je omezen přístup osobní 
automobilové dopravy vybudováním 1 parkovacího stání na 10 zaměstnanců, pro zónu B 
s dobrou obsluhou MHD je určeno jedno parkovací stání na 5 zaměstnanců a pro oblasti 
C s nejslabším zabezpečením dopravní obsluhy MHD je určeno 1 parkovací stání pro 2 
zaměstnance. 

Opatření je podporováno racionálním umísťováním obchodních aktivit ve vhodných 
lokalitách a vytvářením legislativních opatření na ochranu ovzduší. 

Závěr 

Z výstupů projektu LEDA lze některé podněty zvážit i pro prostředí hlavního 
města Prahy. Omezujícím faktorem pro využití některých navrhovaných opatření je 
např. odlišný rozsah problému v Praze v porovnání s menšími městy, ekonomické a 
finanční podmínky spojené s realizací některých záměrů a v neposlední řadě odlišné 
politické prostředí.  

Významná opatření se nabízejí v oblasti MHD spojené zejména se zvýšení 
prostupnosti města pro autobusovou případně i tramvajovou dopravu. Regulace 
dopravy prostřednictvím parkovací politiky jsou v Praze v současné době uplatňována 
na úrovni srovnatelné s hodnocenými evropskými městy. Z dlouhodobé perspektivy, 
po dobudování základních silničních prvků dopravního systému Prahy by bylo možné 
aplikovat některá omezující opatření postavená např. na environmentálních kritériích 
dopravy podobně, jako ve Švédsku, nebo přímo zásadními omezeními dopravy ve 
městě. Uplatnitelná by mohla být opatření v oblasti finančního zajištění projektů 
spolufinancováním z prostředků uživatelů městského dopravního systému. 

Realizované projekty ve většině evropských měst však prokázaly nezbytnou 
potřebu informační provázanosti a nutnosti navázání aktivní spolupráce s veřejností. 
V zásadě nejúspěšnější projekty se vyznačují velkým prostorem pro svobodnou volbu 
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způsobů dopravy pro uživatele, která je korigována finančními a kvalitativními, 
zejména ve smyslu úspory času,  pobídkami ve prospěch hromadné dopravy. 

2.8.3.4. Současné mezinárodní  projekty s účastí hlavního města Prahy 

TRENDSETTER 

TRENDSETTER (Setting Trends for Sustainable Urban Mobility) je projekt 
konsorcia měst vedeného Stockholmem, kterého se účastní Lille, Praha, Pecs a Graz. 
V Praze byl projekt zahájen 1. února 2002 a doba trvání je plánována na 48 měsíců. 

Projekt si klade za cíl přímo zlepšení kvality ovzduší a snížení zátěže hlukem 
aplikací moderních řídících schémat ve spojení s podporou využívání „čistého“ 
vozového parku. Součástí je i podpora využívání hromadné dopravy prostřednictvím 
následujících opatření: 
 podpora využívání MHD včetně zavedení nové cenové strategie, podpora plynulosti 

autobusové dopravy, inovací informačních technologií a zdokonalením intermodálních 
výměn a systémů požadavků na dopravu 
 zavedením logistiky a sofistikované výměny informací zefektivnit nákladní dopravu 

ve městě 
 cenová a infrastrukturní stimulace alternace běžných pohonných hmot čistými palivy 

pro autobusovou a  nákladní dopravu včetně náhrady běžných pohonných hmot 
v dodávkách a osobních vozech 
 podpora nových služeb a inovačních plánů pro rozvoj alternativních způsobů dopravy 

oproti používání osobních automobilů 
 iniciace politických změn vedoucích k rozvoji udržitelných městských dopravních 

systémů 

 

Hlavní město Praha se bude podílet na řešení tří dílčích úkolů zaměřených na: 
 přizpůsobení dopravní signalizace pro preferenci autobusové dopravy podobně jako je 
řízení využíváno u tramvají 
 rozšíření zón s omezením pro těžkou nákladní dopravu nad 3,5 respektive 6 tun 

s cílem snížit emise znečišťujících látek a  hluku 
 provedení studie experimentálního zavedení „citybusů“ v centru města se záměrem 

zlepšení dopravní dostupnosti pro handicapované skupiny obyvatel (těhotné ženy, starší 
obyvatele a tělesně postižené) 

S ohledem na počáteční fázi projektu není dosud možné prezentovat žádné 
výsledky. Výstupy projektu, podobně jako z  projektu Leda, by mohly přispět k revizi 
a navržení souboru aktualizovaných opatření pro snížení negativních dopadů dopravy 
ve městě. S ohledem na dosud získané poznatky by bylo možné zvážit rozšíření účasti 
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Prahy i na další úkoly projektu TRENDSETTER (např. podpora využití alternativních 
paliv v autobusové a nákladní dopravě). 

HEAVEN 

Na projektu HEAVEN – Helthier Environment trhrough Abatement of Vehicle 
Emission and Noise se společně podílejí města Řím, Paříž, Berlín, Rotterdam, 
Leicester a Praha. Projekt byl zahájen v roce 2000 , mezinárodní konsorcium tvoří 28 
společností z osmi zemí Evropy. Hlavním řešitelem za Prahu je Útvar rozvoje hl. m. 
Prahy. Přidruženými řešiteli pak jsou Ústav dopravního inženýrství společně 
s Českým hydrometeorologickým ústavem. 

Cílem projektu je hledání opatření pro zajištění zdravějšího životního prostředí 
ve velkých městských centrech zatížených emisemi a hlukem z dopravy. Cílem je 
vyhodnocení přínosů plánovaného a operativního řízení dopravy  ke zvýšení kvality 
životního prostředí. 

Řešení je zaměřeno na: 
A) vytvoření databáze a modelu kvality ovzduší a imisního zatížení hlukem z dopravy 
B) vytvoření databáze a modelu pro modelování dopravního zatížení lokality Praha 7 – 

Holešovice v průměrných denních hodnotách v reálném čase 
C) vytvoření funkčního systému operativního řízení dopravy spojujícího informace o 

imisním a dopravním zatížení území 
D) vyhodnocení variantních scénářů managementu dopravního zatížení na kvalitu 

ovzduší 
E) vytvoření informační základny o dopravním zatížení a kvalitě ovzduší pro 

rozhodování samosprávy a informování veřejnosti 

PRISMATICA 

Projekt PRISMATICA (Proactive Integrated Systém for Security Management 
by Technological, Institutional and Communication Assistence) sdružuje 15 řešitelů 
s účastí provozovatelů městských a regionálních systémů veřejné dopravy a 
významných evropských výzkumných ústavů. Hlavním řešitelem za hlavní město 
Prahu je Dopravní podnik a závod DP-Metro. Projekt byl zahájen v roce 2000 a jeho 
ukončení je předpokládáno v roce 2003. 

Cílem projektů je hledání opatření ke zvýšení a zlepšení bezpečnosti městské 
hromadné dopravy se speciálním zaměřením na podzemní dopravu, která je součástí 
dopravního systému ve všech zúčastněných městech. 
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Program nepřispívá přímo ke zlepšení kvality ovzduší, ale je zaměřen na 
podporu a bezpečné využívání městské hromadné dopravy. 

MOST 

Projekt Mobility Management Strategies for the Next Decades (MOST) 
zahrnuje rozsáhlé sdružení řešitelů ze 16 států včetně USA a kandidátských zemí 
východní Evropy. Za hl.m. Prahu se projektu účastní na výzvu FGM – AMOR 
Dopravní podnik, a.s. Cíle projektu v rámci řešení dílčího úkolu pro hlavní město 
Prahu jsou: 

A) zavedení standardních systémů informování uživatelů MHD o poskytovaných 
službách včetně zahraničních turistů 

B) podpora konkurenceschopnosti MHD v porovnání s individuální automobilovou 
dopravou 

C) usnadnění rozhodování uživatele MHD při volbě dopravního prostředku ve prospěch 
MHD 

Projekt je zaměřen především na podporu využívání MHD a zvýšení kvality 
poskytovaných služeb s nepřímými pozitivními důsledky pro kvalitu ovzduší. 

VOYAGER 

Projekt VOYAGER (Vehicle for Mobility - Advancing Public Passenger 
Transport in Europe) Cílem projektu je hledání řešení současných problémů jako jsou 
dopravní zácpy, znečištění ovzduší, nehodovost a malá efektivita. Na realizaci 
projektu se podílí Dopravní podnik hl m. Prahy, a.s. 

Závěr 

Závěry z výše uvedených projektů mohou zásadním způsobem přispět 
k optimalizaci navrhovaných opatření ke zlepšení kvality ovzduší a ke snížení 
negativních dopadů dopravy na kvalitu životního prostředí.  

Projekty zaměřené dopravu a řešení dopravní infrastruktury či regulaci a 
podporu rozvoje hromadné dopravy umožňují na dílčích příkladech prověřit účinnost 
aplikovaných opatření a odhadnout očekávané přínosy a dopady na všechny složky 
životního prostředí. Významné podněty z jednotlivých zahraničních programů jsou 
uplatněny i v návrhové části  Koncepce, která by se měla stát základem pro jejich 
koordinaci a přesnější formulaci v programových dokumentech ochrany ovzduší 
Prahy. 


