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Úvod 

 

Zákon č. 201/2012 o ochraně ovzduší přinesl obcím nový nástroj pro zlepšování kvality 

ovzduší a životního prostředí, kterým jsou nízkoemisní zóny. Nízkoemisní zóny (NEZ) jsou 

oblasti, do kterých je omezen vjezd vozidel způsobujících větší znečištění, resp. vozidel, 

jejichž emise nedosahují požadované úrovně. NEZ patří mezi účinné nástroje, které mohou 

města přijmout za účelem snížení emisí z dopravy. V praxi by se nemělo jednat pouze 

o samostatné opatření. Aby byl dosažený efekt co nejvyšší, nízkoemisní zóny by měly být 

součástí většího uceleného souboru opatření.  

Studie vychází z metodického postupu pro navrhování a zavádění NEZ uvedeného ve Studii 

proveditelnosti nízkoemisních zón v Moravskoslezském kraji a zároveň reflektuje 

na požadavky zadavatele studie. Metodický postup popisuje posloupnost kroků a analýz 

vedoucích k výběru oblastí vhodných pro zavedení NEZ, tak aby byly splněny požadavky dané 

zákonem o ochraně ovzduší. Součástí tohoto postupu je také časová posloupnost kroků 

předcházejících zavedení NEZ včetně těch, které je vhodné realizovat po jejím vyhlášení.   



 6 

1 Legislativní rámec 

1.1 Podmínky pro zavedení NEZ 

Zákon č. 201/2012 Sb., ze dne 2. května 20121, o ochraně ovzduší v paragrafu 14 říká, 

že „ve zvláště chráněných územích, lázeňských místech, nebo pokud došlo k překročení 

některého z imisních limitů stanovených v prováděcím právním předpisu, může obec 

na svém území, nebo jeho části stanovit nařízením zónu s omezením provozu motorových 

silničních vozidel …“. Imisní limity jsou uvedeny v příloze zákona č. 1 (viz tab. 1.1 - 1.3). 

Podle § 14 obec stanovuje nízkoemisní zónu vyhláškou. V případě vzniku smogové situace 

může obec stanovit zvláštní podmínky provozu nízkoemisní zóny, zejména po dobu trvání 

smogové situace zpřísnit emisní kategorie vozidel, kterým je umožněn vjezd do zóny.  

Tab. 1.1 Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Maximální počet 
překročení 

Oxid siřičitý 1 hodina 350 μg
.
m

-3
 24 

Oxid siřičitý 24 hodin 125 μg
.
m

-3
 3 

Oxid dusičitý 1 hodina 200 μg
.
m

-3
 18 

Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40 μg
.
m

-3
 0 

Oxid uhelnatý maximální denní 

osmihodinový průměr
1)

 

10 mg
.
m

-3
 0 

Benzen 1 kalendářní rok 5 μg
.
m

-3
 0 

Částice PM10 24 hodin 50 μg
.
m

-3
 35 

ČásticePM10 1 kalendářní rok 40 μg
.
m

-3
 0 

Částice PM2,5 1 kalendářní rok 25 μg
.
m

-3
 0 

Olovo 1 kalendářní rok 0,5 μg
.
m

-3
 0 

Poznámka: 

1)
 Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých 

průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr se 
přiřadí ke dni, ve kterém končí, tj. první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 
předešlého dne a 01:00daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 
hodin. 

Tab. 1.2 Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit 

Oxid siřičitý kalendářní rok a zimní období (1. října – 31. března) 20 μg
.
m

-3
 

Oxidy dusíku
1)

 1 kalendářní rok 30 μg
.
m

-3
 

Poznámka: 

1)
 Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřený v jednotkách hmotnostní 

koncentrace oxidu dusičitého. 
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Tab. 1.3 Cílové imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 vyhlášené 
pro ochranu zdraví lidí 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit 

Arsen  1 kalendářní rok 6 ng
.
m

-3
 

Kadmium 1 kalendářní rok 5 ng
.
m

-3
 

Nikl 1 kalendářní rok 20 ng
.
m

-3
 

Benzo(a)pyren 1 kalendářní rok 1 ng
.
m

-3
 

 

1.2 Objízdné trasy 

Zákon o ochraně ovzduší definuje požadavky na objízdnou trasu v případě, že nízkoemisní 

zóna zahrnuje průjezdní úsek dálnice nebo silnice. V §14 zákona je uvedeno, 

že „Na průjezdním úseku dálnice nebo silnice lze nízkoemisní zónu stanovit pouze 

v případě, že na území obce mimo nízkoemisní zónu anebo mimo zastavěné území téže nebo 

sousední obce existuje jiná dálnice nebo silnice stejné nebo vyšší třídy, po které je možné 

zajistit obdobné dopravní spojení“. Za průjezdní úseky silnic a dálnic se považují úseky dálnic 

a silnic vedoucí zastavěným nebo zastavitelným územím obce. Průjezdní úseky jsou 

vymezeny v územně plánovací dokumentaci nebo určeny příslušným stavebním úřadem 

na návrh příslušného silničního správního úřadu a po předchozím projednání s obcí. Kritéria 

stanovuje § 8 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb. a § 4 vyhlášky 104/1997 Sb. Umístění dopravních 

značek Obec (IS 12a) a Konec (IS 12b) obce nemusí být totožné s hranicemi průjezdního 

úseku silnice. 

 

1.3 Dopravní značení 

V české legislativě není dosud definováno předepsané dopravní značení NEZ. Podle zákona 

o ochraně ovzduší je začátek a konec nízkoemisní zóny označen svislou dopravní značkou 

podle jiného právního předpisu (zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění 

pozdějších předpisů), která kromě příslušného omezení vymezí vozidla s emisními 

kategoriemi, kterým je vjezd do nízkoemisní zóny dovolen. Ze zákona o silničním provozu 

vychází vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla 

provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. 

Vyhláška obsahuje značku č. IP 25a) „Zóna s dopravním omezením a IP 25b) „Konec zóny 

s dopravním omezením“, které označují oblast (část obce apod.), kde platí zákaz 

nebo omezení vyplývající z užitých symbolů značky nebo značek, pokud místní úpravou 

provozu na pozemních komunikacích uvnitř oblasti není stanoveno jinak. Dopravní omezení 

týkající se určitých vozidel nebo časových úseků se vyznačuje ve spodní části značek 

vhodným nápisem nebo symbolem. Pro označení NEZ budou použity značky IP 25a) 
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a IP 25b), v nichž bude umístěna značka B 11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ a 

ve spodní části značky nápis např. „Neplatí pro“ s vyobrazením příslušných symbolů emisních 

plaket. Kromě samotného vjezdu a výjezdu by mělo být provedeno značení v blízkosti vjezdu 

do zóny, aby motorista byl s předstihem upozorněn na dopravní omezení. Finální podoba 

dopravního značení NEZ, zohledňující podobu emisních plaket podle návrhu nařízení vlády, 

kterým se stanoví pravidla pro nízkoemisní zóny, je uvedena na obrázku 1.1. Je-li udělena 

výjimka pro některou komunikaci uvnitř NEZ (např. příjezd k parkovišti, nákupnímu centru 

apod., doplní se značení o dodatkovou tabulkou E12 „Text“ se stručným a výstižným slovním 

popisem výjimky (např. „Vjezd na parkoviště povolen“). 

 

 
Obr. 1.1 Dopravní značení nízkoemisní zóny 

 

1.4 Dotčené druhy dopravy, pravidla pro vjezd 

Pravidla pro vjezd do NEZ se v členských zemích EU liší. V České republice je podle platného 

zákona o ochraně ovzduší vjezd do nízkoemisní zóny povolen pouze silničním motorovým 

vozidlům označeným emisní plaketou s uvedením příslušné emisní kategorie a v souladu 

s podmínkami stanovenými dopravní značkou. Výjimky platí podle přílohy zákona pro: 

� zvláštní vozidla podle § 3 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb. 

� vozidla integrovaného záchranného systému, 

� vozidla k řešení mimořádné události nebo v souvislosti s řešením krizové situace, 

včetně zásobování postižených míst, svozu dřeva po živelní pohromě, jízd speciálních 

vozidel pro odstranění následků škod (lesní stroje, stavební stroje), 

� vozidla přepravující osoby zdravotně postižené, označená podle příslušných předpisů, 

� vojenská vozidla Armády České republiky a NATO, 

� historická vozidla, 
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� vozidla k provádění činností bezprostředně spojených s prováděnou údržbou, 

opravami a výstavbou pozemních komunikací nebo drah, plynových zařízení, 

elektroenergetických zařízení, energetických zařízení soustav zásobování tepelnou 

energií a vodárenských zařízení, 

� vozidla k přepravě poštovních zásilek, 

� vozidla k přepravě komunálního odpadu, 

� vozidla určená k odstranění závad vodovodů, kanalizací, plynovodů, elektrických sítí, 

rozvodů soustav zásobování tepelnou energií, sítí veřejných elektronických 

komunikací a dalších inženýrských sítí ve veřejném zájmu, 

� vozidla zajišťující veřejnou linkovou dopravu, 

 

Podle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. obec může vyhláškou stanovit, že se 

omezení vjezdu do nízkoemisní zóny nevztahuje na osoby s trvalým pobytem na území 

nízkoemisní zóny. 

Dále podle zákona o ochraně ovzduší může úřad obce na základě žádosti provozovatele 

vozidla povolit dočasnou nebo trvalou individuální výjimku z následujících důvodů:  

� nemoc, bezmoc či jiné postižení osoby, která nesplňuje podmínky pro přiznání 

označení pro osobu těžce zdravotně postiženou, 

� pracovní doba žadatele o výjimku neumožňující přepravovat se hromadnou 

dopravou,  

� pro vozidla se speciálním vybavením (např. nákladní dopravníky, zábavní zařízení, 

vozidla užívaná jako pracoviště), 

� zásadní význam pro podnikání, kde by omezení provozu v nízkoemisní zóně mohlo 

výrazně ohrozit či znemožnit podnikání, 

� pro vozidla určená k přepravě věcí na kulturní a společenské akce, včetně akcí 

rekreačních, vzdělávacích a výchovných (například dětské tábory), 

� pro vozidla k přepravě tuhých, tekutých a plynných paliv pro zajištění provozu 

nemocnic, sociálních ústavů a školských zařízení. 

Porušení pravidel pro vjezd a značení vozidel je přestupkem podle zákona č. 200/1990 Sb., 

o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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1.5 Rozdělení vozidel do emisních kategorií 

Rozdělení vozidel do emisních kategorií je uvedeno v příloze nařízení vlády o stanovení 

pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a 

o emisních plaketách, které bylo schváleno vládou dne 6. února 2013. Rozdělení vozidel 

do emisních kategorií podle tohoto nařízení je uvedeno v tabulkách 1.4 – 1.6. Zároveň platí, 

že do emisní kategorie 4 se vždy zařazují vozidla kategorie M a N: 

� s elektrickým pohonem nebo poháněná palivovými články,  

� s hybridním pohonem kombinujícím spalovací motor a elektromotor,  

� používající jako palivo zkapalněný ropný plyn (LPG), stlačený zemní plyn (CNG) nebo 

bioplyn, 

� vybavená motorem určeným jeho výrobcem ke spalování směsi benzínu a etanolu 

E85 nebo etanolu pro vznětové motory (E95). 

 

Tab. 1.4 Rozdělení vozidel kategorie M, N se vznětovými motory 

Emisní kategorie Mezní hodnoty emisí 
Uvedení nového vozidla 

kategorie M1, N1 do provozu 

Uvedení nového vozidla 
kategorie M2, M3, N2, N3    

do provozu 

Emisní kategorie 1 Euro 1, Euro I a horší před 1. 1. 1997 před 1. 10. 1996 

Emisní kategorie 2 Euro 2, Euro II  1. 1. 1997 – 31. 12. 2000 1. 10. 1996 – 30. 9. 2001 

Emisní kategorie 3 Euro 3, Euro III  1. 1. 2001 – 31. 12. 2005 1. 10. 2001 – 30. 9. 2006 

Emisní kategorie 4 Euro 4, Euro IV a vyšší  od 1. 1. 2006 od 1. 10. 2006 

  

Tab. 1.5 Rozdělení vozidel kategorie M, N se zážehovými motory 

Emisní kategorie Mezní hodnoty emisí 
Uvedení nového vozidla 

kategorie M1, N1 do provozu 

Uvedení nového vozidla 
kategorie M2, M3, N2, N3    

do provozu 

Emisní kategorie 1 
nesplňující mezní 

hodnoty Euro 
před 1. 1. 1993 před 1. 1. 1993 

Emisní kategorie 4 Euro 1, Euro I a vyšší od 1. 1. 1993 od 1. 1. 1993 

 

Tab. 1.6 Rozdělení vozidel kategorie L 

Emisní kategorie 
Uvedení nového vozidla 
kategorie L do provozu 

Emisní kategorie 1 před 1. 9. 1980 

Emisní kategorie 3 1. 9. 1980 – 16. 6. 1999 

Emisní kategorie 4 od 17. 6. 1999 
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2 Přehled analogických příkladů řešení NEZ 

2.1 Německo 

Analyzována byla především německá města, protože řešení NEZ v České republice vychází 

z německého vzoru. Na základě dostupných informací a odborných studií bylo provedeno 

srovnání dopadů na kvalitu ovzduší a složení vozového parku v Berlíně a ve městech s více 

než jedním milionem obyvatel, tj. Mnichově a Kolíně nad Rýnem. 

Německá města mohou zavádět nízkoemisní zóny (NEZ) na svém území od března 2007. 

První NEZ začaly být zřizovány v lednu 2008 a to ve městech Berlín, Kolín nad Rýnem 

a Hannover. Systém německých NEZ zón zahrnuje zákaz vjezdu pro všechny typy vozidel, 

které nesplňují emisní normy, které si stanoví příslušní zřizovatelé NEZ. Každé vozidlo musí 

mít při vjezdu do NEZ na viditelném místě nalepenou plaketu udávající splnění konkrétní 

emisní normy. 

Nízkoemisní zóna je v německých městech považována za jeden z nástrojů ochrany ovzduší, 

která je cílem místních akčních plánů (např. the Clean Air and Action Plan in Berlin). 

Cílem celého systému NEZ je urychlení obměny vozového parku v německých městech, 

za vozidla vypouštějící méně emisí pevných částic (PM10) a oxidu dusíku (NOx). Primárním 

a přímým dopadem zavedení NEZ je tedy změna skladby vozového parku dle emisních norem 

a změna vypouštěných emisí. Tyto dvě charakteristiky budou v následujícím textu 

vyhodnoceny nad reálně provedenými opatřeními ve městech Berlín, Mnichov a 

Kolín nad Rýnem. 

 

Berlín 

 

Podle studie hodnotící dopady zavedení NEZ v Berlíně (Lutz, 2009) bylo zřízení NEZ rozděleno 

do 2 fází. V první fáze NEZ byla spuštěna 1. 1. 2008 v územním rozsahu cca 85 km2, 

který zahrnoval centrum města Berlín, přičemž hranicí NEZ se stal tzv. vnitřním S-Bahnring 

(viz obr. 2.1).  V této fázi byl povolen vjezd všem typům dvoustopých vozidel majících 

alespoň červenou plaketu (tj. Euro 2 a vyšší u naftových vozidel a Euro 1 a vyšší 

u benzinových vozidel). V druhé fázi, která byla spuštěna 1. 1. 2010, došlo ke zpřísnění 

podmínek pro vjezd, přičemž rozsah NEZ nebyl změněn. Nově byl povolen vjezd všem typům 

dvoustopých vozidel majících alespoň zelenou plaketu (tj. Euro 4 a vyšší u naftových vozidel 

a Euro 1 a vyšší u benzinových vozidel). 
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Obr. 2.1 Nízkoemisní zóna – Berlín (mapový podklad: OpenStreetMap) 

 

Po zavedení fáze 1 došlo ke změně skladby vozového parku ve městě. Analyzována byla 

statická skladba, tedy skladba zjištěná na základě informací z registru vozidel (obr. 2.2) 

a dynamická skladba na vybraných průjezdních profilech (obr. 2.3). Po zavedení NEZ došlo 

ke změně v dynamické skladbě vozidel vůči roku 2007 především u kategorie užitkových 

a nákladních vozidel. Je patrné, že zavedení NEZ urychlilo obměnu vozového parku 

v německé metropoli. Podíl vozidel spadajících do kategorie Euro 0 a Euro 1 klesl 

u užitkových vozidel o 29 % a u nákladních vozidel o 10 %. Zvýšilo se zároveň zastoupení 

vozidel v nejvyšší sledované kategorii (Euro 4 a Euro 5), a to u užitkových vozidel o 34 % a 

u nákladních vozidel o 22 %. U osobních vozidel kleslo zastoupení nejhorší emisní třídy 

(Euro 0 a Euro 1) o 1,4 % a naopak vzrostlo zastoupení vozidel v nejvyšší emisní třídě (Euro 4 

a Euro 5) o 6 %. 
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Obr. 2.2. Vývoj počtu vozidel se zelenou známkou na statické skladbě vozového parku 
v Berlíně během obou fází zavádění NEZ (upraveno podle Rauterber-Wulff, 2011). 

 

 

 

Obr. 2.3. Dynamická skladba vozidel před zavedením a po zavedení NEZ na průjezdním 

profilu ulice Frankfurter Alle1 (upraveno podle Rauterber-Wulff, 2011). 

                                                      

1
 Ulice Frankfurter Alle je radiální komunikací ve východní části Berlína nacházející se z poloviny v NEZ (úsek 

Karl-Marx-Alle až křižovatka s Gürtelstraße) a z poloviny mimo NEZ (úsek Gürtelstraße až Alt-Friedrichsfelde). 
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Obr. 2.4. Dynamická skladba naftových vozidel před zavedením a po zavedení NEZ fáze 1 a 2 

na průjezdním profilu ulice Frankfurter Alle (upraveno podle Rauterber-Wulff, 2011). 

Po spuštění fáze 2 probíhala i nadále obměna vozového parku za méně znečišťující typy 

vozidel (zelená plaketa), což potvrzují jak informace ze statické skladby (obr. 2.2), 

tak z dynamické skladby na průjezdním profilu ulice Frankfurter Alle (obr. 2.4). 

Vliv zavedení NEZ na dopravní intenzity je relativně nejasný. Podle přímého měření intenzity 

provozu na 36 vybraných sčítacích stanicích uvnitř i vně NEZ byl po spuštění fáze 1 zjištěn 

pokles o 4 % uvnitř NEZ a o 6 % mimo NEZ oproti roku 2007. Po spuštění fáze 2 v roce 2010 

činil pokles oproti roku 2007 7 % uvnitř NEZ a 10 % mimo NEZ. Zavedení NEZ tudíž podle 

autorů studie (Rauterber-Wulff, 2011 ) nemá na dopravní intenzity měřitelný dopad a daný 

pokles může být způsoben dalšími vnějšími faktory (např. kulminace cen paliva v roce 2008 

nebo politika města Berlín podporující alternativní módy dopravy). 

 

Obr. 2.5. Dopravní intenzity všech typů dvoustopých vozidel na vybraných 36 měřících 

stanicích v Berlíně mezi lety 2002 až 2010 (upraveno podle Rauterber-Wulff, 2011). 
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Obr. 2.6. Dopravní intenzity nákladních vozidel nad 3,5 t na vybraných 36 měřících stanicích 

v Berlíně mezi lety 2002 až 2010 (upraveno podle Rauterber-Wulff, 2011). 

Na základě dynamické skladby vozového parku a dopravních intenzit byly predikovány a 

vyhodnoceny následující dopady na emisní příspěvky automobilové dopravy: 

Po zavedení fáze 1 (povolena červená, žlutá a zelená plaketa) v roce 2008 činil očekávaný 

modelovaný pokles emisí PM10 z  výfukových plynů oproti stavu bez NEZ o 10 % u vozidel 

do 3,5 t (osobní a užitková) a o 5 % u vozidel nad 3,5 t. Celkem tedy o 15 %, 

přičemž modelovaný efekt NEZ na základě skutečné dynamické skladby zapříčinil podle 

studie (Lutz, 2009) pokles o 25 %, což v absolutních číslech představuje pokles o 60 t/rok. 

Pokles emisí NOx nebyl modelově predikován, nicméně modelovaný pokles na základě 

skutečné dynamické skladby činil 15 % oproti stavu bez NEZ, což v absolutních hodnotách 

činilo cca 1000 t/rok. 

Po zavedení fáze 2 (povolena pouze zelená plaketa) v roce 2010 byl pomocí modelu 

predikován očekávaný pokles PM10 z  výfukových plynů oproti stavu bez NEZ o 35 % u vozidel 

do 3,5 (osobní a užitková) a o 15 % u vozidel nad 3,5 t. Celkem tedy o 50 %, 

přičemž modelovaný efekt NEZ na základě skutečné dynamické skladby zapříčinil podle 

studie (Rauterber-Wulff, 2011) pokles o 58 %, což v absolutním množství představuje pokles 

o 173 t. Pokles emisí NOx opět nebyl modelově predikován, nicméně modelovaný pokles 

na základě skutečné dynamické skladby činil po zavedení 2 fáze 16 % oproti stavu bez NEZ, 

což v absolutních hodnotách činilo cca 1100 t/rok. 

K uvedeným hodnotám je nutné dodat, že rozdíly v emisních příspěvcích jsou vždy uváděny 

vůči stavu bez NEZ, tedy nikoliv vůči dynamické skladbě v roce 2007, ale vůči dynamické 

skladbě měřené v roce zavedení NEZ (tedy 2008 resp. 2010). Rozdíl emisních příspěvků vůči 

roku 2007 je ještě vyšší právě o přirozenou změnu dynamické skladby vozového parku. 

Pro modelování emisní z automobilové dopravy jsou používány emisní faktory definované 

v metodice HBEFA, která je zpracovávána Technologickou univerzitou v Grazu v Rakousku 

(Lutz, 2009). 
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Tab. 2.1. Modelované emisní příspěvky silniční dopravy v Berlíně po zavedení NEZ fáze 1 a 2 

dle dynamické skladby na průjezdním profilu Frankfurter Alle (upraveno podle Rauterber-

Wulff, 2011). 

Emise Typ vozidla 

2008 bez 
NEZ 

2008 fáze 1 
2010 bez 

NEZ 
2010 fáze 2 

abs.         
(v t/rok) 

abs.         
(v t/rok) 

změna      
v % proti 

stavu 
2008 bez 

NEZ 

abs.         
(v t/rok) 

abs.          
(v t/rok) 

změna     
v % proti 

stavu 
2008 bez 

NEZ 

změna      
v % proti 

stavu 
2010 bez 

NEZ 

PM10 

osobní voz. (do 3,5 t) 186 141 -24,2 152 62 -66,7 -59,2 

užitková voz. (do 3,5 t) 89 55 -38,2 79 24 -73,0 -69,6 

nákladní voz. (nad 3,5 t) 74 64 -13,5 68 39 -47,3 -42,6 

vozidla celkem 348 261 -25,0 299 126 -63,8 -57,9 

NOx 

osobní voz. (do 3,5 t) 4724 3833 -18,9 4199 3318 -29,8 -21,0 

užitková voz. (do 3,5 t) 943 772 -18,1 881 668 -29,2 -24,2 

nákladní voz. (nad 3,5 t) 2703 2516 -6,9 2548 2123 -21,5 -16,7 

vozidla celkem 8369 7121 -14,9 7267 6110 -27,0 -15,9 

 

Tabulka 2.1 porovnává změnu emisí látek PM10 a NOx ze silniční dopravy v Berlíně 

po zavedení NEZ fáze 1 a 2. Změny emisí jsou strukturovány dle typu vozidel, přičemž je 

patrný významný podíl vozidel do 3,5 t na emisích NOx, což je podle autorů studie 

(Lutz, 2009) hlavní argument pro zahrnutí daného typu vozidel do projektu NEZ. 

V tomto směru se německý systém liší od projektů NEZ ve švédských či britských městech 

(TfL, 2008; Trafikkontoret, 2006). 

Prostřednictvím změny dynamické skladby a následného snížení emisních příspěvků 

automobilové dopravy se projevuje vliv zavedení NEZ na příspěvky silniční dopravy 

k imisnímu zatížení ovzduší. Níže jsou uvedeny predikce imisní zátěže ovzduší a skutečné 

výsledky imisního zatížení automobilovou dopravou. Avšak v průběhu let 2008 až 2010 došlo 

k výrazným proměnám meteorologické situace na území Berlína. Učiněné predikce 

před zavedením NEZ ještě zahrnující vliv povětrnostní situace tudíž zcela nekorespondují 

s prezentovanými výsledky, které jsou opravené o vliv povětrnostních podmínek.  

Po zavedení NEZ ve fázi 1 byla predikován pokles průměrných ročních koncentrací PM10 

o 3 % a pokles v počtu dní překračujících limitní koncentraci PM10 (>50 µg/m3) o 5 dní. 

Obdobně je po zavedení fáze 2 predikováno snížení průměrných ročních koncentrací PM10 

o 5 až 10 % oproti stavu bez NEZ, resp. pokles v počtu dní překračujících limitní koncentrace 

PM10 (>50 µg/m3) o 10 až 15 dní. Pokles průměrných ročních koncentrací NO2 je predikován 

na 4 % (Lutz, 2009).  

Prostřednictvím modelování vlivu povětrnostních podmínek byly stanoveny průměrné roční 

koncentrace látek PM10 a NO2 emitované pouze z automobilové dopravy. Tímto způsobem je 

hodnocen vliv zavedení NEZ na imisní zátěž ovzduší. Průměrné roční koncentrace PM10 
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po zavedení 1 fáze NEZ zóny poklesly o 1,4 µg/m3, tedy o 25 %. V případě spuštění fáze 2 NEZ 

pak o dalších 1,3 µg/m3, což činní pokles o 33 %. Změny koncentrace NO2 po zavedení NEZ 

vykazovaly vyšší míru neurčitosti. Po spuštění fáze 1 poklesly koncentrace NO2 o 2 µg/m3, 

což představovalo pokles o 6 %. Po zavedení fáze 2 v roce 2010 pak činil pokles oproti roku 

2007 celkem 12 %. V absolutních hodnotách tedy 4,1 µg/m3 (Rauterber-Wulff, 2011). 

 

 

Obr. 2.7. Průměrné roční koncentrace PM10 emitovaných z výfuků vozidel mezi roky 2005 

až 2010 (upraveno podle Rauterber-Wulff, 2011). 

 

 

Obr. 2.8. Průměrné roční koncentrace NO2 emitovaného z výfuků vozidel mezi roky 2005 

až 2010 (upraveno podle Rauterber-Wulff, 2011). 
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Mnichov 

 

V červenci roku 2008 byla v Mnichově zřízena nízkoemisní zóna, která zakázala vjezd 

vozidlům emisní kategorie Euro 0 a Euro 1. Mnichovská studie neanalyzuje změny 

v dynamické skladbě vozidel dle emisních norem, ale zjišťuje podíl vozidel, která nesplňují 

stanovené podmínky pro vjezd, a která budou zřízením NEZ omezena v pohybu. Uvedené 

informace vychází ze statistik získaných z údajů místní instituce registrující vozidla. Analýza 

byla provedena pro vozidla registrovaná v území NEZ, v území mimo nízkoemisní zónu a pro 

vozidla registrovaná na území celého města.  

Procentuální zastoupení vozidel nesplňujících podmínky pro vjezd do NEZ se za všechna 

sledovaná území významně neliší. Podíl osobních automobilů nesplňujících příslušné 

podmínky se pohybuje od 2,8 do 3,6 %. Podíl nákladních automobilů nesplňujících dané 

podmínky se pohybuje od 30,5 do 31 %. Předpokládané snížení emisí PM10 vlivem zavedení 

NEZ je odhadováno na cca 17 %. Předpokládané snížení emisí NOx nebylo ve studii podrobně 

analyzováno (STMUG, 2008). Aktuálnější údaje o dopadech zavedení NEZ ve městě Mnichově 

se v době zpracování studie nepodařilo získat. 

 

 

Obr. 2.9 Nízkoemisní zóna – Mnichov (mapový podklad: OpenStreetMap) 
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Kolín nad Rýnem 

 

V lednu roku 2008 byla v Kolíně nad Rýnem vytvořena nízkoemisní zóna, která umožňovala 

vjezd pouze vozidlům kategorie Euro 2 a vyšší. Redukce emisí z dopravy v prostoru zřízené 

nízkoemisní zóny byla predikována na základě měření na reprezentativním vzorku ulic 

ve městě. Po zřízení NEZ činilo předpokládané snížení emisí PM10 18 % v minimální variantě 

a 27 % v maximální variantě. Snížení emisí NOx činilo v minimální variantě 16 % a 

v maximální variantě 27 %. Informace o statické nebo dynamické skladbě vozového parku 

nebyly zjištěny (Bezirksregierung Köln). Aktuálnější údaje o dopadech zavedení NEZ v Kolíně 

nad Rýnem se v době zpracování studie nepodařilo získat. 

 

 

 

Obr. 2.10 Nízkoemisní zóna – Kolín nad Rýnem (mapový podklad: OpenStreetMap) 

 

2.2 Nizozemí 

 

Na žádost zadavatele je v této kapitole uvedeno pro srovnání také zhodnocení dopadů 

zavedení nízkoemisních zón v Nizozemí. Nizozemí k roku 2010 zřídilo NEZ v celkem 

11 městech. V roce 2007 byly zóny zřízeny ve městech Utrecht, Eidhoven, s-Hertogenbosch, 
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Tillburg, Rotterdam, Breda, v roce 2008 ve městech Den Haag, Amsterdam a v roce 2010 pak 

ve městech Leiden, Delft a Maastricht. Systém NEZ zakazuje vjezd do vymezených zón 

nákladním vozidlům nad 3,5 t, které nesplňují normy dané emisními limity EURO. Do roku 

2010 byl povolen vjezd vozidlům plnícím normu Euro 2 a Euro 3 pokud byly vybaveny 

certifikovaným filtrem pevných částic a vozidlům plnícím normu Euro 4. Od roku 2010 

do roku 2013 je povolen vjezd vozidlům s normou Euro 3, pokud jsou mladší 8 let a jsou 

vybavena filtrem pevných částic a vozidlům s normou Euro 4. Od roku 2013 je plánováno 

povolovat vjezd pouze vozidlům s normou Euro 4. Zpřísněny budou také podmínky 

pro vozidla, která měla doposud výjimku. Tyto vozidla budou mít povolen vjezd pouze, 

pokud budou mladší 13 let. Vozidla s LPG mají povolen vjezd bez omezení. 

Zavedení NEZ v holandských městech naplňuje politiku stanovenou v tzv. National Air Quality 

Cooperation Programme, která má za cíl snížit objem vypouštěných emisí v centrech měst. 

Předpoklad je ten, že doprava významně přispívá k vypouštění emisí NOx a PM10, přičemž 

největší podíl na znečištění je předpokládán u složky nákladních vozidel (nad 3,5 t). Snížení 

vypouštěných emisí by tudíž mělo být dosaženo změnou skladby vozového parku nákladních 

vozidel. 

Efektivita NEZ v Holandských městech je v oficiálních zdrojích (Agentschap NL, 2010) 

hodnocena za všechny zřízené NEZ. Skladba vozového parku se dle emisních norem EURO 

měnila mezi roky 2008 až 2010 zvláště u vozidel kategorií EURO 2 a 3. Podíl nákladních 

vozidel splňujících zmíněné kategorie poklesl o cca 10 %. U kategorie EURO 4 nebyla 

v daném období zaznamenána téměř žádná změna a naopak nárůst o 20 % zaznamenala 

emisní kategorie EURO 5. Dopravci se nastaveným podmínkám přizpůsobují spíše nákupem 

nových vozidel a pouze minimum dopravců modernizuje svá vozidla prostřednictvím filtrů 

pevných částic. Dopad zavedení NEZ na množství vypouštěných emisí je odhadován 

na základě měření imisí v ulicích holandských měst. Množství vypouštěných emisí NOx a NO2 

pokleslo do roku 2010 o 1-2 %. Naopak výrazného snížení bylo dosaženo emisí PM10, 

kde za stejné období pokleslo množství vypouštěných emisí o 18 %.  
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3 Plnění základních podmínek pro zavedení NEZ 

 

K zavedení nízkoemisních zón (NEZ) se přistupuje mimo jiné v místech s nadlimitně vysokým 

znečištěním ovzduší, za které může být považováno rovněž území hlavního města Prahy. 

Tato oblast patří dlouhodobě také mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, tzv. OZKO, 

vyhlašovaných na základě dat ze sítě státního imisního monitoringu, realizovaného Českým 

hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ), Zdravotními ústavy a některými dalšími subjekty. 

Hlavní město Praha je oblastí, ve které je znečištění ovzduší vystaveno velké množství 

lidí a dlouhodobě jsou na jejím území překračovány imisní limity pro pevné částice, oxid 

dusičitý a cílové imisní limity pro benzo(a)pyren a přízemní ozon. Většina překročení imisních 

a cílových imisních limitů souvisí se značným dopravním zatížením hlavního města, 

ale i s vytápěním domácností, zejména v oblastech se zástavbou rodinných domů. Mobilní 

zdroje se v Praze podílí na celkových emisích tuhých znečišťujících látek (TZL) více než 70 %, 

na celkových emisích oxidů dusíku (NOx) cca 60 % (ČHMÚ, 2012).  

V následujícím textu jsou diskutovány jednotlivé škodliviny a jejich koncentrace ve vztahu 

k imisním limitům na vybraných měřících stanicích v Praze s ohledem na jejich polohu 

k definovaným nízkoemisním zónám, a to za období tří posledních let, konkrétně v letech 

2009 – 2011, jelikož data z roku 2012 nebyla v době zpracování této studie ještě k dispozici.  

 

Oxid dusičitý 

 

Hodinový imisní limit NO2 (200 µg.m-3) byl překročen v letech 2009, 2010 a 2011 pouze 

na jedné lokalitě, a to Praha 2 - Legerova, kdy byla limitní hodnota překročena 51x, přičemž 

přípustný počet povolení je 18. Nejvyšší 19. hodinová koncentrace dosahovala na této 

lokalitě 288 µg.m-3 v roce 2011, 282 µg.m-3 v roce 2010 a 436 µg.m-3 v roce 2009. Tato měřící 

stanice se nachází na území, které je součástí obou definovaných NEZ (tab. 3.2). 

Roční imisní limit pro NO2 (40 µg.m-3) byl na území Prahy v posledních třech letech vždy 

překročen na pěti lokalitách, nikoliv však stejných. V roce 2011 se jednalo o lokality Praha 2 - 

Legerova, která je součástí obou definovaných NEZ, Praha 5 - Smíchov, jež leží mimo 

definované NEZ, Praha 10 - Šrobárova, která je součástí NEZ varianty A, ale je mimo NEZ 

varianty B, Praha 9 - Vysočany, která je mimo obě definované NEZ a Praha 5 - Svornosti, 

která je naopak součástí obou definovaných NEZ (tab. 3.2). V roce 2010 se jednalo o 4 stejné 

lokality Praha 2 - Legerova, Praha 5 - Smíchov, Praha 5 - Svornosti a navíc jednu lokalitu 

jinou, a sice Praha 1 - Náměstí republiky, která je součástí obou definovaných NEZ. V roce 

2009 byl imisní limit pro NO2 překročen opět na lokalitách Praha 2 - Legerova, Praha 5 - 

Smíchov, Praha 5 - Svornosti a navíc na stanicích Praha 8- Sokolovská, která leží mimo území 

NEZ var. A a na hranici NEZ var. B a lokalitě Praha 5 - Řeporyje, která leží mimo obě 

definované zóny NEZ. Většina stanic, kde došlo k překročení některého z imisních limitů NO2 
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je označovány jako dopravní, kromě lokality Praha 5 - Řeporyje, Praha 1 - Náměstí republiky 

a Praha 10 - Šrobárova, které jsou dle ČHMÚ označeny jako stanice pozaďové. Ulice Legerova 

společně s ulicí 5. května patří rovněž dle Atlasu životního prostředí v Praze (MHMP, 2012) 

mezi nejvýznamnější liniové zdroje oxidu dusičitého v Praze. Z uvedených informací vyplývá, 

že imisní limity pro NO2 byly překračovány zejména na lokalitách ovlivněných dopravním 

provozem. Proto je pravděpodobné, že zavedení některé z nízkoemisních zón může výrazně 

přispět ke snížení znečištění ovzduší touto škodlivinou. Při realizaci NEZ ve variantě A, 

tedy NEZ v menším plošném rozsahu, by mohlo dojít ke snížení zátěže ovzduší dopravou 

na 3 lokalitách (a přilehlém území), zatímco při realizaci plošně rozsáhlejší NEZ varianty B by 

bylo bezprostředně tímto opatřením ovlivněno 5 lokalit (a přilehlé území).  

 

Tab. 3.1 Lokality s překročením ročního imisního limitu NO2 na území Prahy 

Rok Lokalita Typ stanice 
Průměrná roční 

koncentrace [µg.m
-3

] 

Součást NEZ 

A B 

2009 

Praha 2 - Legerova Dopravní 68,2 √ √ 

Praha 5 - Svornosti Dopravní 55,1 √ √ 

Praha 8 - Sokolovská Dopravní 42,6 X √ 

Praha 5 - Smíchov Dopravní 41,5 X X 

Praha 5 - Řeporyje Pozaďová 41,0 X X 

2010 

Praha 2 - Legerova Dopravní 67,3 √ √ 

Praha 5 - Svornosti Dopravní 59,4 √ √ 

Praha 5 - Smíchov Dopravní 44,9 X X 

Praha 9 - Vysočany Dopravní 43,1 X X 

Praha 1 – nám. Republiky Pozaďová 40,5 √ √ 

2011 

Praha 2 - Legerova Dopravní 69,5 √ √ 

Praha 5 - Smíchov Dopravní 46,1 X X 

Praha 10-Šrobárova Pozaďová 44,6 X √ 

Praha 9 - Vysočany Dopravní 40,9 X X 

Praha 5 - Svornosti Dopravní 40,4 √ √ 

Legenda: √ = je součástí definované zóny NEZ, X = není součástí definované zóny NEZ 

 



 23 

Tab. 3.2 Lokality s překročením hodinového imisního limitu NO2 na území Prahy 

Rok Lokalita Typ stanice 
Počet překročení 

imisního limitu 

Nejvyšší 

hodinová 

koncentrace 

[µg.m
-3

]    

Součást NEZ 

A B 

2009 Praha 2 - Legerova Dopravní 67 435,8 √ √ 

2010 Praha 2 - Legerova Dopravní 56 281,6 √ √ 

2011 Praha 2 - Legerova Dopravní 51 287,7 √ √ 

Legenda: √ = je součástí definované zóny NEZ 

 

Suspendované částice PM10 a PM2.5 

 

24hodinový imisní limit PM10 (koncentrace 50 µg.m-3 nesmí být překročena za rok více než 

35krát) byl překročen v roce 20111 na 12 lokalitách, v roce 2010 byl imisní limit překročen 

na 10 lokalitách a v roce 2009 na dvou lokalitách na území hlavního města Prahy. Z 12 lokalit, 

kde došlo k překročení imisního limitu v roce 2011, je polovina klasifikována jako lokality 

dopravní, druhá polovina pak jako lokality předměstské a městské pozaďové. V roce 2011 

nebyl na stanici Praha 2 - Legerova (hot spot) dostatečný počet platných dat pro hodnocení 

úrovně znečištění částicemi PM10 a PM2,5 z důvodu změny přístrojové techniky [5]. Konkrétní 

lokality, kde došlo v letech 2009 – 2011 k překročení 24 hodinového imisního limitu jsou 

uvedeny v tab. 3.3.  

Roční imisní limit pro PM10 (40 µg.m-3) byl překročen pouze na jedné lokalitě Praha 5 – 

Svornosti a to pouze v roce 2010, kdy byly průměrná roční koncentrace 41,2 µg.m-3. 

Tato lokalita se nachází na území, které zahrnují obě varianty NEZ. V dalších dvou 

hodnocených letech tedy 2009 a 2011nebyl tento imisní limit překročen na žádné lokalitě. 

Koncentrace jemných částic PM2.5 byly na všech lokalitách na území hlavního města Prahy 

pod stanoveným imisním limitem ve všech sledovaných letech, přičemž nejvyšší byla v roce 

2011 na lokalitě Praha 2 - Riegrovy sady, která leží na území spadající do NEZ ve variantě B.  

Z uvedených informací vyplývá, že imisní limity pro PM10 byly rovněž překračovány zejména 

na lokalitách ovlivněných dopravním provozem. Proto je pravděpodobné, že zavedení 

některé z nízkoemisních zón může výrazně přispět ke snížení znečištění ovzduší touto 

škodlivinou. Při realizaci NEZ ve variantě A, tedy NEZ v menším plošném rozsahu, by mohlo 

dojít ke snížení zátěže ovzduší dopravou na 2 lokalitách (a přilehlém území), zatímco při 

realizaci plošně rozsáhlejší NEZ varianty B by byly bezprostředně tímto opatřením ovlivněny 

4 lokality dopravní (a přilehlé území) a pravděpodobně také jedna pozaďová. 
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Tab. 3.3 Lokality s překročením 24 hodinového imisního limitu PM10 na území Prahy 

Rok Lokalita Typ stanice 

Počet 

překročení 

imisního limitu 

Nejvyšší 24 

hodinová 

koncentrace 

[µg.m
-3

] 

Součást 

NEZ 

A B 

2009 
Praha 2 - Legerova Dopravní 45 140,0 √ √ 

Praha 5 - Smíchov Dopravní 48 190,1 X X 

2010 

Praha 5 - Smíchov Dopravní 71 117,5 X X 

Praha 5 - Řeporyje Pozaďová 62 120,0 X X 

Praha 8 - Karlín Dopravní 59 107,5 X √ 

Praha 2 - Legerova Dopravní 56 142,0 √ √ 

Praha 10 - Vršovice Dopravní 53 106,0 √ √ 

Praha 10 - Průmyslová Dopravní 48 132,7 X X 

Praha 9 - Vysočany Dopravní 47 152,2 X X 

Praha 5 – Mlynářka Dopravní 47 99,9 X X 

Praha 6 - Suchdol Pozaďová 41 111,6 X X 

Praha 4 - Libuš Pozaďová 36 123,8 X X 

2011 

Praha 5 - Smíchov Dopravní 68 110,7 X X 

Praha 5 - Řeporyje Pozaďová 65 136,0 X X 

Praha 8 - Karlín Dopravní 55 120,9 X √ 

Praha 10 - Vršovice Dopravní 53 137,4 √ √ 

Praha 10 - Průmyslová Dopravní 53 120,6 X X 

Praha 5 – Mlynářka Dopravní 53 120,3 X X 

Praha 6 - Suchdol Pozaďová 46 120,0 X X 

Praha 9 - Vysočany Dopravní 46 117,8 X X 

Praha 6 - Veleslavín Pozaďová 41 125,7 X X 

Praha 2 – Riegrovi sady Pozaďová 41 114,8 X √ 

Praha 4 - Libuš Pozaďová 36 123,8 X X 

Praha 5 – Stodůlky Pozaďová 36 99,2 X X 

Legenda: √ = je součástí definované zóny NEZ, X = není součástí definované zóny NEZ 
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Benzo(a)pyren 

Dlouhodobě je rovněž překračován imisní limit pro benzo(a)pyren (1,0 ng.m-3), a to na jedné 

z měřících lokalit Praha 10 – Šrobárova. Měřící stanice je sice dle ČHMÚ označena jako 

pozaďová, nicméně lze předpokládat snížený koncentrací této škodliviny v případě realizace 

NEZ varianty B, která tuto lokalitu zahrnuje, jelikož benzo(a)pyren je významným produktem 

při nedokonalém spalování fosilních paliv právě např. v motorech automobilů.  

 

Tab. 3.4 Lokality s překročením průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu na území Prahy 

Rok Lokalita Typ stanice 
Průměrná roční 

koncentrace [ng.m
-3

] 

Součást NEZ 

A B 

2009 Praha 10 - Šrobárova Pozaďová 1,4 X √ 

Legenda: √ = je součástí definované zóny NEZ 
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4 Návrh nízkoemisních zón 

4.1 Stanovení pravidel a výjimek 

V případě komplexní studie proveditelnosti nejsou předem vybrány konkrétní kategorie 

vozidel, které by měly mít do zóny přístup. V tomto případě jsou posuzovány všechny možné 

varianty omezení. Na základě výsledků studie proveditelnosti může být zpracovatelem 

doporučeno případné zavádění NEZ ve více fázích s postupným zpřísňováním pravidel 

pro vjezd.  Vícefázové zavádění je vhodné především s ohledem na ekonomickou situaci 

a s tím související možnou rychlostí obměny vozového parku. V první fázi se obvykle 

předpokládá povolení vjezdu vozidel 2., 3. a 4. emisní kategorie. Obvyklý cílový stav je 

povolení vjezdu pouze vozidlům 4. emisní kategorie. V době zpracování studie nebylo 

rozhodnuto o případném postupném zpřísňování pravidel pro vjezd do zóny. 

 

Varianta Klady (obecné předpoklady) Zápory (obecné předpoklady) 

varianta 1 

 

� nejmenší finanční zátěž obyvatel při 
obměně vozidel 

� nejmenší finanční zátěž podnikajících 
subjektů při obměně vozidel 

� nepředpokládá se měřitelný 
ekonomický dopad na podnikající 
subjekty 

� nejmenší administrativní zátěž při 
udělování výjimek 

� nejvyšší výnos z prodeje emisních 
plaket  

� snadnější přijetí NEZ u motoristů 

� malý přínos pro zlepšení kvality 
ovzduší 

� největší administrativní zátěž při 
prodeji emisních plaket 

varianta 2 

 

� nepředpokládá se významný 
ekonomický dopad na většinu 
podnikajících subjektů 

� menší administrativní zátěž při 
udělování výjimek než ve variantě 3, 
ale vyšší než ve variantě 1 

� vyšší výnos z prodeje emisních plaket 
než ve variantě 3, ale menší než ve 
variantě 1  

� nižší administrativní zátěž při prodeji 
emisních plaket než v případě 
varianty 1 

� menší přínos pro zlepšení kvality 
ovzduší oproti variantě 3 

� zvýšení finanční zátěže obyvatel při 
obměně vozidel 

� zvýšení finanční zátěže podnikajících 
subjektů při obměně vozidel 

� může dojít k propadu u subjektů 
podnikajících v automobilovém 
sektoru (např. autoservisy)  

� obtížnější přijetí NEZ u motoristů 

varianta 3 � největší přínos pro zlepšení kvality 
ovzduší 

� nejmenší administrativní zátěž při 
prodeji emisních plaket 

� největší podpora obyvatel 
nevlastnících žádné nebo vlastnících 
vyhovující vozidlo 

� největší finanční zátěž obyvatel při 
obměně vozidel 

� největší finanční zátěž podnikajících 
subjektů při obměně vozidel 

� lze očekávat ekonomický dopad na 
některé podnikající subjekty 

� může dojít k významnému propadu u 
subjektů podnikajících 
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Varianta Klady (obecné předpoklady) Zápory (obecné předpoklady) 

 

v automobilovém sektoru (např. 
autoservisy)  

� největší administrativní zátěž při 
udělování výjimek  

� nejmenší výnos z prodeje emisních 
plaket  

� nejobtížnější přijetí NEZ u motoristů 

 

  

Podle platné legislativy (zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší) obec může vyhláškou 

stanovit, že se omezení vjezdu do nízkoemisní zóny nevztahuje na osoby s trvalým pobytem 

na území nízkoemisní zóny. Úřad obce může na základě žádosti provozovatele vozidla povolit 

dočasnou nebo trvalou individuální výjimku z následujících důvodů:  

� nemoc, bezmoc či jiné postižení osoby, která nesplňuje podmínky pro přiznání 

označení pro osobu těžce zdravotně postiženou, 

� pracovní doba žadatele o výjimku neumožňující přepravovat se hromadnou 

dopravou,  

� pro vozidla se speciálním vybavením (např. nákladní dopravníky, zábavní zařízení, 

vozidla užívaná jako pracoviště), 

� zásadní význam pro podnikání, kde by omezení provozu v nízkoemisní zóně mohlo 

výrazně ohrozit či znemožnit podnikání, 

� pro vozidla určená k přepravě věcí na kulturní a společenské akce, včetně akcí 

rekreačních, vzdělávacích a výchovných (například dětské tábory), 

� pro vozidla k přepravě tuhých, tekutých a plynných paliv pro zajištění provozu 

nemocnic, sociálních ústavů a školských zařízení. 

Přístup k rezidentům a podnikatelským subjektům není v Evropě jednotný. Například 

v portugalském Lisabonu jsou výjimky udělovány vozidlům rezidentům, ale ne právnickým 

osobám. V německém Berlíně existuje možnost udělení individuálních výjimek, a to jen 

v ojedinělých případech, na základě pečlivého zkoumání případů nouze, s platností 

maximálně na dobu 18 měsíců. Pro udělení výjimky musí být splněna jedna ze dvou 

základních podmínek. Jedna podmínka je splněna, pokud by výměna vozidla ekonomicky 

ohrozila existenci firmy. Druhá, jestliže je použití vozidla v NEZ nezbytně nutné z důvodu, 

kdy vlastník vozidla nemůže použít veřejnou dopravu z důvodu vážného zdravotního 

postižení nebo nepříznivých pracovních hodin, nebo pokud je vozidlo nezbytné z obchodních 

důvodů. 

Zvláštním případem jsou firemní automobilové flotily. Pro ně byl v Berlíně v první fázi 

zavádění NEZ vypracován časově omezený systém výjimek založený na podílu vozidel 

s nízkými emisemi ve flotile. Princip systému je patrný z tabulky 4.1. Podíl vozidel s nízkými 
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emisemi (kategorie 4 – zelená plaketa) určoval podíl vozidel emisní kategorie 1 (nemají nárok 

na přidělení emisní plakety), kterým mohla být udělena výjimka, z celkového počtu vozidel 

emisní kategorie 1 ve flotile. Firmy tak mohly rozložit náklady na obměnu nebo dovybavení 

vozidel filtry pevných částic do delšího časového období. 

Tab. 4.1 Systém výjimek pro firemní flotily (Berlín) 

Podíl vozidel s nízkými emisemi (kat. 4) ve flotile 
Podíl vozidel (kat. 1), kterým může být udělena 

výjimka, na celkovém počtu vozidel kat. 1 ve flotile 

Pod 20 % 0 % 

20 – 29,9 % 10 % 

30 – 39,9 % 25 % 

40 – 49,9 % 40 % 

50 – 59,9 % 55 % 

60 – 69,9 % 80 % 

70 % a více 100 % 

 

4.2 Vymezení NEZ   

Hranice nízkoemisní zóny (NEZ) je vždy vymezována v kontextu možností stávající 

a plánované dopravní sítě v příslušné obci (Praha). Podle § 14 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. 

o ochraně ovzduší má zřizovatel NEZ, na průjezdních úsecích komunikací zahrnutých do NEZ, 

povinnost zajistit objízdnou trasu po silnicích stejné či vyšší třídy. Území NEZ bylo 

vymezováno ve dvou variantách (A, B), přičemž západní hranice obou variant je shodná 

(úsek ul. Jižní spojka – ul. Podbabská). 

 

Vymezení hranic NEZ – varianta A 

 

Nízkoemisní zóna ve variantě A zahrnuje území především v historické části Prahy. Územně 

je varianta A téměř shodná se zákazovou zónou omezující vjezd vozidel nad 6 tun. Na jižní 

straně NEZ je hranice vymezena ul. Jižní spojka, která je součástí tzv. Městského okruhu 

(MO). Hranice zóny sleduje ulice MO až po křižovatku ulic Dobříšská – Radlická. Odtud je 

hranice vedena po ul. Radlická až po křižovatku s ul. Kartouzskou. Hranice tak přirozeně 

odděluje hustou městskou zástavbu na Smíchově a již relativně rozvolněnou zástavbu 

stoupající směrem k Malvazinkám. Vedení hranice zóny po ul. Radlická také umožňuje vjezd 

do podzemních garáží v NC Nový Smíchov z ul. Plzeňská. Dále je hranice vedena směrem 

ke strahovskému stadionu a následně po systému historického opevnění na Petříně. 

Tímto vedením hranice byly vyňaty Strahovské vysokoškolské koleje z prostoru NEZ. 

Hranice je po té vedena ul. Myslbekova a následně po ul. Patočkova a Milady Horákové 
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až do prostoru MÚK Prašný most. Zde je umožněn vjezd vozidel všech emisních kategorií 

do tunelového komplexu Blanka ve směru na Malovanku i do Tróje. Hranice NEZ je od MÚK 

Prašný most vedena po ul. Svatovítská přes Vítězné náměstí, přičemž jednosměrné ulice 

po okrajích náměstí nejsou do NEZ zahrnuty. Hranice dále vede ul. Jugoslávských partyzánů a 

ul. Podbabskou až po křížení s železniční tratí 091 (Praha-Kralupy nad Vltavou). Odtud je 

zóna vedena v ose železniční tratě až po křížení s ul. Partyzánská u pražského Výstaviště. 

Z prostoru zóny je vyjmut komplex firemních areálů na ul. Papírenská. Od Výstaviště je 

hranice vedena po ul. Bubenská přes Hlávkův most až na ul. Wilsonova. Aby byl umožněn 

nájezd na ul. Wilsonovu z ul. Rohanské nábřeží ve směru k Hlavnímu nádraží Praha, jsou 

z prostoru zóny vyjmuty ulice Těšnovský tunel, Holbova a Klimentská. Obdobně nejsou 

do NEZ zahrnuty ani ulice a parkoviště přiléhající k budovám Ministerstva dopravy 

a Ministerstva zemědělství. Po ul. Wilsonova je hranice NEZ vedena až po křižovatku 

s ul. Vinohradskou. Dále hranice sleduje ul. Vinohradskou a Italskou až na náměstí Míru. 

Odtud je hranice vedena ul. Francouzskou, Moskevskou, Sportovní, Vršovickou, Otakarovou, 

Nuselskou a Michelskou zpět na Jižní spojku. V tomto úseku kopíruje hranice NEZ přesně 

hranici zákazové zóny pro vozidla nad 6 tun. 

 

 

Obr. 4.1 Návrh nízkoemisní zóny v územní variantě A 
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Vymezení hranic NEZ – varianta B 

 

Nízkoemisní zóna ve variantě B je téměř po celém svém obvodu ohraničena Městským 

okruhem. V úseku od křížení ul. Jižní spojka – Michelská až po křížení ul. Podbabská 

s železniční tratí 091 je hranice NEZ ve variantě B shodná s variantou A. Varianta B však 

opouští osu železniční tratě 091 již za přemostěním ul. Papírenské a směřuje přes Trójský 

ostrov až k Vltavě. Následně je hranice vedena osou řeky až k mostu Barikádníků, a odtud 

po ul. Povltavská až po křížení s železniční tratí (Praha-Holešovice – Praha-Libeň) v lokalitě 

Na Hájku. V ose železniční tratě je hranice vedena až po opětovné křížení s ul. Spojovací. 

Po této ulici je hranice vedena až po křižovatku s ul. Českobrodská a následně 

po Českobrodské až po křížení s železniční tratí (Praha-Libeň – Praha-Malešice). 

V ose železniční tratě je hranice NEZ vedena až po křížení s Jižní spojkou. V místě křížení 

s ul. Rabakovskou je hranice zóny posunuta tak, aby byl umožněn vjezd na parkoviště P+R 

Skalka II. Odtud je hranice opět vedena po Jižní spojce až po křížení s ul. Michelská. V lokalitě 

Kačerov jsou ze zóny vyňaty garáže a depa veřejné dopravy a hranice je v tomto místě 

vedena v ose železniční tratě (Praha-Malešice – Praha-Krč). 

 

 

Obr. 4.2 Návrh nízkoemisní zóny v územní variantě B 
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Obě předložené varianty vycházejí z ideových návrhů zadavatele studie proveditelnosti, 

přičemž byly nad oběma návrhy provedeny dílčí změny ve vedení hranic s cílem snížit 

dopravní omezení v hranicích NEZ (vyjmutí záchytných parkovišť, vjezdů do nákupních 

center, sjezdů a nájezdů na významné komunikace apod.). Případné další územní varianty 

NEZ nebyly analyzovány z důvodu vyčerpání možných variant NEZ, které by se významně 

odlišovaly od ideových návrhů. Je samozřejmě možné rozšířit například variantu A v jiném 

rozsahu, než je tomu v ideovém návrhu varianty B. Takto pozměněná varianta NEZ však stále 

není dostatečně odlišná od již posuzovaných variant, resp. dopad NEZ na produkci emisí by 

se lišil minimálně.  Vzhledem k jednojaderné morfologické struktuře města Prahy má smysl 

uvažovat obdobně i jednojadernou územní variantu NEZ. V tomto je rozdíl od měst 

s polycentrickou morfologickou strukturou, kde může mít smysl uvažovat varianty NEZ 

vícejaderné (např. Ostrava). Tvorba alternativ k jednojaderné variantě proto sleduje pouze 

rozměr zvětšování či zmenšování NEZ od středu města. Zadavatelem navržené varianty 

prakticky vyčerpaly možný rámec alternativ NEZ vzhledem k možnostem dopravní 

infrastruktury Prahy. Menší NEZ než ideová varianta A by zřejmě již neměla zásadní vliv 

na snížení produkce emisí, zvláště i vzhledem k faktu, že pohyb nevyhovujících nákladních 

vozidel je v historickém jádru města omezen zónou 3,5 t a přístup osobním vozidlům je 

omezován prostřednictvím zón placeného stání. Naopak větší variantu NEZ než ideovou 

variantu B by bylo možné analyzovat. Tato varianta však naráží na problém nedobudované 

dopravní infrastruktury, zvláště nekompletního Pražského okruhu, čímž jsou omezeny 

možnosti vedení objízdných tras. Markantní je tato indispozice v severozápadní části města 

(Praha 6). Zde bude existovat i v roce 2015 pouze jediná kapacitní tangenciální spojka, kterou 

bude tunel Blanka, a proto případné další rozšiřování NEZ v tomto směru vyžaduje 

vybudování severozápadní části Pražského okruhu. Z tohoto důvodu se zpracovatel rozhodl 

nevytvářet další alternativní návrhy územního vymezení NEZ. 

Kromě dopravních kritérií je při vymezování území NEZ důležité uvažovat i charakter 

zástavby. Zpracovatel nedoporučuje rozšiřovat NEZ do oblastí s vysokou koncentrací 

podnikatelských aktivit (průmyslové areály, průmyslové zóny), jelikož by toto opatření mělo 

významný vliv na ekonomickou zátěž podnikatelských subjektů. Naopak vytváření NEZ 

v rezidenčních čtvrtích by mělo sledovat princip souvislosti NEZ, tedy nevytvářet oddělené 

„ostrovy“, jelikož by výrazně narostla nepřehlednost pro účastníky silničního provozu a 

vrostly náklady na zavedení NEZ.  
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4.3 Návrh objízdných tras 

Účelem navržených objízdných tras není přesné vedení v hranici NEZ, ale spíše volba 

optimální objízdné trasy reflektující hledisko plynulosti dopravy a snadné orientace 

pro účastníky silničního provozu. Kritériem pro výběr objízdných tras je poloha a kapacita 

komunikací v blízkosti hranice NEZ. Zpravidla se jedná o komunikace, které jsou součástí 

Městského okruhu nebo jsou významnými radiálními či tangenciálními komunikacemi. 

V určitých případech jsou součástí objízdných tras i tunely. V takovém případě jsou v místě 

vedení tunelu mezi objízdné trasy zahrnuty i komunikace povrchové, ale pouze v případě, 

že kapacitně postačují srovnatelnému provozu v tunelu. 

Navržená objízdná trasa, NEZ - varianta A 

Jižní spojka, Strakonická, Zlíchovský tunel, Dobříšská, Radlická/tunel Mrázovka, Strahovský 

tunel, Patočkova/tunel Blanka, Svatovítská, Jugoslávských partyzánů, Podbaská, tunel 

Blanka, Povltavská, Bubenská, Argentinská, Hlávkům most, Wilsonova, Legerova, 

Vinohradská, Italská, náměstí Míru, Francouzská, Ruská, Bělocerkevská, U Slávie, 

U Vršovického hřbitova, Bohdalecká, Chodovská. 

 

Obr. 4.3 Objízdná trasa, NEZ – varianta A 
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Navržená objízdná trasa, NEZ - varianta B 

Jižní spojka, Strakonická, Zlíchovský tunel, Dobříšská, Radlická/tunel Mrázovka, Strahovský 

tunel, Patočkova/tunel Blanka, Svatovítská, Jugoslávských partyzánů, Podbaská, tunel 

Blanka, Povltavská, Čuprova, Spojovací, Českobrodská, Průmyslová. 

 

 

Obr. 4.4 Objízdná trasa, NEZ – varianta B 
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5 Hodnocení dopadů zavedení NEZ  

5.1 Dopravní modelování 

Zpracování dopravně-inženýrských podkladů (DIP) pro studii proveditelnosti nízkoemisních 

zón v hl. m. Praze (NEZ) bylo provedeno ve spolupráci s TSK-ÚDI. TSK-ÚDI disponuje 

dopravními modely současného stavu a střednědobého výhledu, které se staly základním 

podkladem pro namodelování dopravních stavů dle zadání objednatele. Modelování 

probíhalo v souboru programů PTV – Vision, německé firmy PTV AG Karlsruhe. 

5.1.1 Výpočet intenzit automobilové dopravy 

Intenzitou automobilové dopravy se rozumí počet vozidel, projíždějících určitým profilem 

komunikace za jednotku času (např. za 24 hodin). Intenzity na dotčených komunikacích byly 

vypočteny pro stávající stav 2012 a pro výhledová období roku 2015 (ve variantách) pomocí 

makro-modelu. Vliv na hodnotu intenzit má především rozsah komunikační sítě, rozvoj 

území, organizace a regulace dopravy, dělba přepravní práce a dopravní vztahy. V rámci této 

studie byly modelovány různé varianty uspořádání NEZ. 

Výpočty intenzit automobilové dopravy na vybrané komunikační síti města a jeho regionu 

byly provedeny souborem programů PTV – VISION současně pro všechny druhy vozidel, 

vyjma vozidel MHD. V rámci řešení této studie byly v modelu TSK-ÚDI standardní tři dopravní 

systémy (OA = vozidla do 3,5t celkové hmotnosti, LN = nákladní vozidla 3,5 - 6t a TV = těžká 

vozidla nad 6t) dále rozděleny na další subsystémy dle emisních tříd a zdroje/cíle jízd vozidel 

(popis těchto systémů je uveden v kap. 5.1.4). 

Při tomto způsobu výpočtu jsou v každém dílčím iteračním kroku vyhledány trasy a vyčísleny 

impedance postupně pro všechny druhy vozidel s tím, že je při výpočtu impedancí pro danou 

síť zohledněno čerpání kapacity jednotlivých úseků komunikací všemi systémy dohromady. 

Vlastní zatěžování probíhalo tak, že byly matice dopravních vztahů přidělovány 

na komunikační síť v osmi postupových krocích a následně bylo provedeno iterační 

vyrovnání. V modelových výpočtech pro výhledové stavy nebyly zohledněny případné další 

regulační počiny nad rámec prověřovaných variant NEZ (např. zklidnění tzv. severojižní 

magistrály, významné změny v systému parkování apod.). 

5.1.2 Komunikační síť  

Dopravně-inženýrské údaje, obsažené v tomto úkole, byly vyčísleny pro dva časové horizonty 

(2012 a 2015), které se od sebe mimo jiné liší rozsahem nadřazené komunikační sítě. 

Komunikační síť pro období roku 2012 v širších vztazích odpovídá současnému rozsahu 

komunikací. Uspořádání nadřazených komunikací pro výhledový horizont roku 2015 

vycházelo ze současného stavu s doplněním tunelového komplexu Blanka - Městský okruh 
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v úseku Malovanka – Pelc-Tyrolka, který dle dostupných informací má být uveden 

do provozu v roce 2014. Výhledové plánované radiální komunikace a komunikace, které mají 

být součástí městského okruhu, nejsou v modelu zahrnuty.  

 
Obr. 5.1 Schéma nadřazené komunikační sítě (upraveno z podkladů TSK-ÚDI) 

5.1.3 Výchozí dopravní vztahy 

Současný stav, rok 2012 

Tento stav vychází ze standardního dopravního modelu TSK-ÚDI, který se pro potřeby města 

(HMP) průběžně aktualizuje.  

Model hl. m. Prahy a jeho okolí je vypracován na základě výsledků vyhodnocení řady 

speciálních dopravních a dopravně-sociologických průzkumů provedených v letech 1995 - 

2011 a se zapracováním vstupních demografických údajů jako je rozmístění obyvatel, 

pracovních příležitostí a dalších aktivit jako obchody, úřady, kulturní a sportovní zařízení atd.  

Do takto získaných dopravních vztahů byly zahrnuty i objemy jízd návštěvníků hlavního 

města a pásma regionu a objemy tranzitních jízd vůči celému pražskému regionu, dále i jízdy 

vyvolané významnými dopravotvornými aktivitami jako např. letiště Ruzyně, rozsáhlé 

obchodně-administrativní areály, apod. Dopravní vztahy použité v dopravním modelu 

současného stavu odpovídají s dostatečnou mírou shody skutečným dopravním vztahům, 

které se realizují v průměrném pracovním dni. 
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Výhledový stav, rok 2015 

Základní principy jsou totožné s modelem roku 2012. Při konstrukci modelových výpočtů 

pro rok 2015 se dále vycházelo z předpokladů postupného naplňování ÚPSÚ.  

5.1.4 Úpravy matic dopravních vztahů pro vyjádření dopadů NEZ 

Pro každou posuzovanou variantu NEZ bylo nezbytné upravit matice dopravních vztahů, 

aby mohlo být vyčísleno zatížení úseků komunikační sítě zvlášť vozidly splňujícími limit a 

vozidly nesplňujícími limit stanovený pro příslušnou variantu NEZ (dvě varianty územního 

rozsahu x tři úrovně požadovaných emisních plaket => celkem šest variant). 

Modelové matice byly označeny písmeny A a B: 

A - dopravní vztahy vozidel, které splní podmínky NEZ, 

B - dopravní vztahy vozidel, které nesplní podmínky NEZ (a nebudou moci do NEZ vjíždět). 

 

Obr. 5.2 Schéma označení vztahů (zdroj: TSK-ÚDI) 

 

V rámci přípravy postupu úprav matic byl stanoven předpoklad, že uvnitř NEZ budou moci 

jezdit pouze vozidla splňující stanovený emisní limit. Model tedy reprezentuje optimální stav, 

kdy i rezidenti a podnikatelé (po určitém přechodném období) obmění svůj vozový park. 

Výjimky jako např. vozidla integrovaného záchranného systému, unikátní speciální vozidla 

apod. byly pro jejich nepatrné množství v dopravním proudu zanedbány. 

Základním vstupním údajem byla dynamická skladba dopravního proudu, očekávaná 

v období těsně před zavedením NEZ, ze které vyplývají podíly vozidel, splňujících emisní 

limity jednotlivých úrovní NEZ.  

 

NEZ 

B 

A 
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Tab. 5.1 Očekávaná dynamická skladba dopravního proudu 

  vozidla do 3,5 t vozidla nad 3,5 t 

Emisní kategorie 1 1,32 % 0,72 % 

Emisní kategorie 2 (červená plaketa) 1,76 % 1,84 % 

Emisní kategorie 3 (žlutá plaketa) 3,13 % 13,63 % 

Emisní kategorie 4 (zelená plaketa) 93,79 % 83,81 % 

Celkem 100,00 % 100,00 % 

 

Dále bylo nutné stanovit, jak naložit s jízdami, které mají zdroj nebo cíl uvnitř NEZ, ale vozidla 

nesplňují limit. Vycházelo se při tom z výše uvedeného předpokladu, že prakticky všechna 

vozidla uvnitř NEZ limit splní. 

Předpokládané změny dopravního chování u vozidel do 3,5 t celkové hmotnosti (osobní 

automobily a dodávky): 

� obměna vozového parku – je předpokládána zvláště u jízd rezidentů uvnitř NEZ a 

u hospodářské dopravy 

� změna zdroje nebo cíle – lze předpokládat, že u určité skupiny jízd dojde k vymístění 

mimo NEZ a realizace aktivit mimo NEZ 

� změna módu – zvláště u dojíždějících do zaměstnání na území NEZ existuje 

předpoklad přechodu na městskou hromadnou dopravu a tudíž úplné vypuštění 

těchto jízd z dopravního modelu 

Tab. 5.2 Vozidla do 3,5 t – předpokládané změny u vozidel nesplňujících emisní limit 
územní rozsah NEZ NEZ A (zóna 6t) NEZ B (uvnitř MO) 

obměna vozového parku 60% 70% 

změna zdroje / cíle  20% 15% 

přechod na MHD 20% 15% 

celkem 100% 100% 

 

V tabulce 5.2 jsou vyčísleny podíly jednotlivých změn z celkového počtu vozidel, 

která stanovený limit původně nesplňovala. V tabulce 5.3 jsou tyto hodnoty přepočteny 

na celkové počty jízd se zdrojem nebo cílem uvnitř NEZ. Z tabulky je patrné, že u drtivé 

většiny jízd se předpokládá splnění emisního limitu a jen u nepatrné části jízd dochází ke 

změně polohy nebo módu. 
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Tab. 5.3 Vozidla do 3,5 t – úpravy matic 

územní rozsah NEZ NEZ A (zóna 6t) NEZ B (uvnitř MO) 

Ozn. úroveň limitu červená žlutá zelená červená žlutá zelená 

1 splňovala původně 98,68% 96,92% 93,79% 98,68% 96,92% 93,79% 

2 obměna vozového parku 0,79% 1,85% 3,73% 0,92% 2,16% 4,35% 

1+2 splní po zavedení NEZ 99,47% 98,77% 97,52% 99,60% 99,08% 98,14% 

3 změna zdroje / cíle  0,26% 0,62% 1,24% 0,20% 0,46% 0,93% 

4 přechod na MHD 0,26% 0,62% 1,24% 0,20% 0,46% 0,93% 

1+2+3+4 celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Při rozdělení matice vozidel do 3,5 t na část A, která splní limit a část B, která limit nesplní, 

se postupovalo následujícím způsobem. Pro matici A se u jízd se zdrojem nebo cílem uvnitř 

NEZ započítal podíl vozidel, která "splní limit po zavedení NEZ" (řádek 1+2 tabulky 3), zatímco 

u jízd se zdrojem a cílem mimo NEZ se započítal příslušný podíl dle dynamické skladby 

"splňovala původně" (řádek 1). V matici B byl počet jízd se zdrojem nebo cílem uvnitř NEZ 

položen roven nule a u jízd se zdrojem a cílem mimo NEZ se k příslušnému podílu dle 

dynamické skladby "splňovala původně" (řádek 1) připočetl ještě absolutní počet jízd, 

odpovídající "změněně zdroje / cíle" (řádek 3), což se prakticky realizovalo vyčíslením nového 

koeficientu vztaženému k objemu jízd mimo NEZ. 

U vozidel nad 3,5 t celkové hmotnosti (převážně nákladní automobily) se předpokládalo, 

že všechny jejich jízdy jsou potřebné pro dopravní obsluhu území a tedy u všech jízd, 

kde vozidla nesplňují limit, dojde k obnově vozového parku, při tom se použily přímo 

koeficienty z tab. 5.1. V tomto smyslu bylo rozdělení na matici A a B jednodušší, 

což se projevilo u vozidel 3,5 t – 6 t. U vozidel nad 6 t bylo třeba respektovat rozdělení 

matice pro modelování různých místních zákazů a omezení, v modelu jsou tedy submatice 

"interní" se zdrojem nebo cílem uvnitř zóny 6 t, "mediální" se zdrojem nebo cílem uvnitř 

plánované trasy MO (ale mimo zónu 6 t) a "externí" se zdrojem a cílem vně MO.  

Počty jízd vozidel, kterých by se dotklo zavedení NEZ a jejich procentuální podíly jsou 

vyčísleny v tabulce 5.4. Za dotčené jízdy jsou považovány ty, které mají zdroj nebo cíl uvnitř 

NEZ a před jejím zavedením vozidla nesplňovala požadovaný emisní limit. U vozidel nad 3,5 t 

je zohledněn fakt, že vozidla nad 6 t musí od 1. 1. 2013 pro získání souhlasu k vjezdu do zóny 

6 t splňovat EURO 4, což odpovídá zelené známce (tedy nejsou považována za dotčená 

zřízením NEZ). 

% vjezdů  - podíl z množství jízd, které mají zdroj nebo cíl uvnitř navrhované NEZ. 

% Praha a okolí  - podíl z celkového počtu jízd na modelovém území (Praha + okolí 

do cca 30 km) 
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Tab. 5.4 Počty jízd vozidel, kterých by se dotklo zavedení NEZ 

  

  

  

vozidla do 3,5 t vozidla nad 3,5 t 

počet jízd % vjezdů 
% Praha a 

okolí 
počet jízd % vjezdů 

% Praha a 

okolí 

NEZ A 

(zóna 6t) 

červená NEZ 29 913 5% 1% 979 7% 1% 

žlutá NEZ 50 112 9% 2% 2 009 15% 2% 

zelená NEZ 80 466 15% 4% 5 717 43% 4% 

NEZ B 

(uvnitř 

MO) 

červená NEZ 49 808 5% 2% 2 787 10% 2% 

žlutá NEZ 83 442 9% 4% 5 721 20% 4% 

zelená NEZ 133 985 15% 7% 16 283 56% 13% 

 

5.1.5 Výsledky provedených výpočtů 

Prezentované výstupy jsou výsledkem matematického modelu dopravní poptávky (matice 

přepravních vztahů) a dopravní nabídky (komunikační síť). Tento model se může 

ke skutečnému stavu jen přibližovat, lokálně a zejména na méně zatížených komunikacích 

může docházet k větším relativním odchylkám. Zejména u vozidel nad 3,5 t je velmi 

komplikované modelově postihnout různá již platná omezení pro tato vozidla, která se liší 

prostorově (plošné zóny vs. jednotlivé úseky komunikací), druhem vozidel (nákladní 

automobily vs. autobusy), stanovenou tonáží (nejběžněji 3,5 t; 6 t; 12 t) i udělováním různých 

výjimek z obecných pravidel. K tomu všemu navíc přistupuje v řešených modelech 

nízkoemisní zóna navržená ve dvou prostorových variantách a třech úrovních emisních 

limitů.  

Přes poměrně krátkou dobu, která byla vymezena na řešení tohoto modelu, lze očekávat, 

že model kvalitně predikuje celoplošné dopady zavedení řešených variant NEZ, 

za předpokladů popsaných v kapitole 5.1.4. Takto komplikovaná problematika by si však 

zasluhovala delší dobu na zpracování celé studie proveditelnosti. 

Výstupem modelových výpočtů jsou mapy: 

� stávající dopravní zátěže bez NEZ, 

� výhled dopravních zátěží bez NEZ v roce 2015, 

� výhled dopravních zátěží v roce 2015 po zavedení NEZ, 

� rozdílová mapa mezi očekávaným stavem v roce 2015 bez NEZ a po zavedení NEZ. 

Uvedené mapy jsou v tištěné i elektronické podobě přílohou zprávy. V mapách nejsou 

zahrnuty počty jízd autobusů MHD, neboť pro vozidla MHD pravidla vjezdu do NEZ neplatí. 

Předmětem analýzy výsledků modelu je zhodnocení intenzit silniční dopravy 

na komunikacích uvnitř a vně NEZ ve stanovených variantách a jejich rozdíl oproti stavu bez 
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NEZ. Zároveň je však nutné uvažovat význam plánovaných komunikací uvedených 

do provozu mezi léty 2012 a 2015. 

Mezi lety 2012 a 2015 bude zprovozněno několik desítek nových komunikací, přičemž 

zvláštní význam v kontextu NEZ má tzv. tunelový komplex Blanka (úsek MO – Malovanka – 

Pelc Tyrolka). Dopravní zátěže v roce 2015 narostou oproti roku 2012 o cca 5 až 20 tis. 

vozidel za den v jihozápadní části úseku MO (Barrandovský most – Zlíchovský tunel – tunel 

Mrázovka) a o cca 70 až 80 tis. vozidel za den v severozápadním úseku MO (Malovanka – 

Pelc Tyrolka). Intenzity budou podle modelu narůstat i na některých návazných 

komunikacích v radiálním směru (ulice Patočkova po křižovatku Malovanka – nárůst 

o cca 13 tis. vozidel za den, ulice Liberecká a V Holešovičkách po most Barikádníků – nárůst 

o cca 10 tis. vozidel za den). Naopak pokles oproti roku 2012 je očekáván na povrchových 

komunikacích v oblasti, kde je MO veden zmíněným tunelovým komplexem (ulice Patočkova, 

Milady Horákové, Veletržní a Argentinská – pokles o cca 10 až 20 tis. vozidel za den). 

Pokles o cca 5 až 10 tis. vozidel je dle modelu očekáván i na jižním úseku MO (Jižní spojka - 

Barrandovský most). 

Změny dopravních zátěží v důsledku zavedení řešených variant NEZ jsou výrazně menší a 

pohybují se v řádech tisíců vozidel za den. Je tak dáno již zmíněným nízkým podílem vozidel, 

která jsou postihnuta omezeními NEZ. Stav bez NEZ byl vždy porovnán s příslušným 

scénářem NEZ, kterých bylo celkem 6. (3 ve variantě A, 3 ve variantě B). Obecně lze 

konstatovat, že ve všech variantách je očekáván pokles do 1 tisíce vozidel za den 

na komunikacích, které jsou součástí MO. Pouze v severozápadním úseku MO (Malovanka – 

Pelc – Tyrolka) je ve všech variantách očekáván nárůst o 1000 až 1500 vozidel za den. Drobný 

rozdíl v intenzitách na MO mezi variantami A a B se týká Jižní spojky v úseku od křižovatky 

s ulicí 5. května po křižovatku s ulicí V Korytech, kde je dle modelu očekáván ve variantě B 

stav pokles o cca 1000 vozidel za den oproti variantě A. Obdobný rozdíl oproti variantě A je 

očekáván i na dalších úsecích MO (Malovanka – Pelc – Tyrolka, ulice Spojovací). 

Další diference v dopravních zátěžích mezi oběma variantami NEZ spočívá v rozsahu, resp. 

počtu komunikací, kde dojde k poklesu intenzit dopravy.  Tato diference je zapříčiněna 

odlišnou územní velikostí obou variant NEZ, přičemž ve variantě B dochází k poklesu 

i na komunikacích, které nejsou zahrnuty ve variantě A (oblasti Vinohrad, Žižkova, Vršovic, 

Michle, Strašnic a Malešic).  

Rozdílné dopravní zátěže lze sledovat i mezi jednotlivými variantami emisních kategorií 

vozidel, která jsou omezována. Obecně platí, že čímž přísnější omezení a tudíž i větší počet 

postižených vozidel, tím větší pokles intenzit na hraničních komunikacích a komunikacích 

v těsné blízkosti NEZ a zároveň nárůst intenzit na komunikacích v tzv. vnějším pásmu okolo 

NEZ. Tento jev lze vysvětlit prostým přesměrováním cílů cest u vozidel nesplňujících emisní 

limity do tohoto vnějšího pásma mimo NEZ. Pokles intenzit v nejpřísnější variantě NEZ lze 

dále očekávat na hlavních radiálách, po kterých řidiči realizovali své cesty do NEZ před 

zavedením NEZ a naopak nárůst lze očekávat na komunikacích, které slouží k obslužnosti 

vnějšího pásma mimo NEZ (např. PO). Daná situace je charakteristická zvláště pro nákupní 
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dojížďku, jelikož se jedná o aktivitu, kterou lze přesměrovat na rozdíl od pracovní dojížďky či 

podnikatelských aktivit v logistice a dopravní obsluze. 

Dopravní zátěže lze sledovat i podle hmotnostní kategorie vozidla, nicméně rozdíly 

v intenzitách vozidel nad 3, 5 tuny způsobeném zavedením NEZ se pohybují v řádech desítek 

vozidel za den, přičemž v této úrovni může narůstat význam přirozené chybovosti modelu. 

 

5.2 Modelování emisí 

Emisní výpočty byly dle dohody se zadavatelem provedeny pro oxid dusičitý (NO2) a pevné 

částice s aerodynamickým průměrem 10 µm (PM10) ze spalovacího procesu (výfukové plyny). 

Emise z automobilové dopravy byly vypočteny pro každý úseku modelované dopravní sítě 

(cca 3300 silničních úseků) z následujících vstupních parametrů: 

� dopravních intenzit strukturovaných dle emisních kategorií [počet projíždějících 

vozidel za den] 

� průměrné rychlosti dopravního proudu [km.h-1] a délky jednotlivých úseků silniční sítě 

[km] 

� emisní faktory z programu MEFA [g.km-1]  

 

5.2.1 Klasifikace vozidel dle emisních tříd 

Vozidla byly rozděleny do emisních kategorií, rozlišených červenou, žlutou a zelenou 

plaketou podle emisních limitů EURO, které musí splňovat. Následující tabulka ukazuje 

zařazení vozidel do jednotlivých emisních kategorií podle plnění emisních limitů.  

Tab. 5.5 Přiřazení plaket k vozidlům podle plnění emisních limitů 

kategorie 
před 

Euro 
Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 

osobní automobily – benzín   
      

osobní automobily – nafta     
     

lehká nákladní vozidla - benzín   
      

lehká nákladní vozidla - nafta    
     

těžká nákladní vozidla    
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Přehled hodnocených variant (scénářů), pro které byly emise vypočítány: 

• základní scénář  - současný stav 2012. 

• stav r. 2015 bez zavedení NEZ, 

• stav r. 2015 po zavedení NEZ ve variantě A (červená, žlutá a zelená plaketa), 

• stav r. 2015 po zavedení NEZ ve variantě A (žlutá a zelená plaketa), 

• stav r. 2015 po zavedení NEZ ve variantě A (zelená plaketa), 

• stav r. 2015 po zavedení NEZ ve variantě B (červená, žlutá a zelená plaketa), 

• stav r. 2015 po zavedení NEZ ve variantě B (žlutá a zelená plaketa), 

• stav r. 2015 po zavedení NEZ ve variantě B (zelená plaketa). 

Emisní faktory (v g.km-1) byly stanoveny pro každé rychlostní pásmo, jako vážený průměr 

emisních faktorů pro každou povolenou emisní kategorii, kdy váha je tvořena procentuálním 

podílem dané kategorie vozidla v provozu hl. m. Prahy. Tyto podíly byly zjišťovány 

při průzkumech dynamické skladby dopravního proudu na významných komunikacích Prahy 

(Píša et al., 2009). Dynamická skladba byla extrapolována do výhledového roku 2015, 

podle dosavadního tempa obměny vozového parku osobní i nákladní dopravy.  V případě 

scénářů s NEZ byly použity vážené průměry emisních faktorů rozdělené do 2 skupin: vozidla 

s přístupem do NEZ a vozidla bez přístupu do NEZ. Ve scénáři 2015 bez NEZ byly použity 

vážené průměry emisních faktorů všech emisních kategorií. 

Emisní faktory (odvozené z faktorů programu MEFA) byly definovány vždy jako atribut úseku 

s pomocí hromadných příkazů (maker), v závislosti na kapacitně závislé rychlosti, která byla 

v dopravním modelu rovněž počítána. Emisní faktory jsou nejnižší při rychlosti okolo 50 km/h 

a zvyšují se při snížení i při zvýšení této rychlosti. V modelových výpočtech emisí z dopravy je 

tedy zohledněno např. lokální zvýšení emisí vlivem dopravních kongescí. 

Výsledkem této části studie je emisní tok dané škodliviny (tj. PM10 a NO2) v hmotnostní 

jednotce na 1 km silniční sítě a to na každém silničním úseku. Emisní tok sloužil jako vstupní 

údaj do modelování rozptylu znečištění do ovzduší. Výsledky emisí, uvedené v kap. 5.2.2, 

jsou graficky vyjádřeny jako rozdílové kartogramy emisního toku – porovnání každého z obou 

výhledových scénářů se stavem bez NEZ.   

Tab. 5.6 Dynamická skladba vozového parku, současný stav (upraveno dle Píša et al., 2009) 

kategorie 
před 
Euro 

Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 
CELKEM 

osobní automobily – benzín 2,88% 7,28% 14,64% 22,00% 33,20% 0,00% 0,00% 
100,00% 

osobní automobily – nafta  0,72% 1,82% 3,66% 5,50% 8,30% 0,00% 0,00% 

lehká nákladní vozidla - benzín 0,30% 0,69% 1,86% 6,97% 14,99% 0,00% 0,00% 

100,00% lehká nákladní vozidla - nafta 0,69% 1,62% 4,34% 16,27% 34,98% 0,00% 0,00% 

těžká nákladní vozidla 0,59% 1,38% 2,07% 7,46% 5,77% 0,00% 0,00% 
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Tab. 5.7 Dynamická skladba vozového parku před zavedením NEZ v roce 2015 (zdroj: CDV) 

kategorie 
před 
Euro 

Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 CELKEM 

osobní automobily – benzín 0,37% 3,42% 7,06% 12,52% 19,45% 30,24% 6,94% 
100,00% 

osobní automobily – nafta  0,09% 0,86% 1,76% 3,13% 4,86% 7,56% 1,74% 

lehká nákladní vozidla - benzín 0,00% 0,05% 0,26% 3,66% 7,99% 12,85% 0,00% 

100,00% lehká nákladní vozidla - nafta 0,00% 0,13% 0,60% 8,54% 18,65% 29,99% 0,00% 

těžká nákladní vozidla 0,02% 0,58% 1,24% 5,09% 5,59% 2,72% 2,04% 

 

Tab. 5.8 Použité emisní faktory PM10  (vážené průměry) – scénář s min. červenou plaketou 

Druh 

dopravy 

Průměrná rychlost dopravního proudu [km.h
-1

] 

5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Emisní faktor PM10 vozidel bez přístupu do NEZ [g.
km

-1
] 

osobní 0,3753 0,2575 0,1398 0,1303 0,1207 0,1345 0,1482 0,1370 0,1258 0,1289 0,1321 

nákladní 8,9606 5,7776 2,5946 2,0727 1,5508 1,3492 1,1476 1,1646 1,1817 1,1686 1,1556 

 Emisní faktor PM10 vozidel s přístupem do NEZ [g.
km

-1
] 

osobní 0,0146 0,0101 0,0055 0,0054 0,0053 0,0054 0,0056 0,0056 0,0057 0,0064 0,0071 

nákladní 0,2242 0,1472 0,0702 0,0579 0,0456 0,0424 0,0393 0,0410 0,0427 0,0463 0,0498 

 
 
Tab. 5.9 Použité emisní faktory NO2  (vážené průměry) – scénář s min. červenou plaketou 

Druh 

dopravy 

Průměrná rychlost dopravního proudu [km.h
-1

] 

5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Emisní faktor NO2 vozidel bez přístupu do NEZ [g.
km

-1
] 

osobní 0,5147 0,3795 0,2443 0,1825 0,1208 0,1008 0,0807 0,0745 0,0684 0,0674 0,0663 

nákladní 26,3564 15,4986 4,6409 3,1028 1,5646 1,2500 0,9354 0,9243 0,9133 0,9497 0,9862 

 Emisní faktor NO2 vozidel s přístupem do NEZ [g.
km

-1
] 

osobní 0,0331 0,0248 0,0165 0,0128 0,0090 0,0077 0,0065 0,0062 0,0060 0,0064 0,0069 

nákladní 0,7578 0,4547 0,1515 0,1045 0,0575 0,0462 0,0348 0,0335 0,0323 0,0325 0,0326 

 

Tab. 5.10 Použité emisní faktory PM10  (vážené průměry) – scénář s min. žlutou plaketou 

Druh 

dopravy 

Průměrná rychlost dopravního proudu [km.h
-1

] 

5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Emisní faktor PM10 vozidel bez přístupu do NEZ [g.
km

-1
] 

osobní 0,2888 0,1971 0,1054 0,0995 0,0935 0,0963 0,0990 0,0912 0,0834 0,0930 0,1026 

nákladní 3,9902 2,5743 1,1584 0,9240 0,6897 0,6098 0,5299 0,5329 0,5360 0,5413 0,5466 
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 Emisní faktor PM10 vozidel s přístupem do NEZ [g.
km

-1
] 

osobní 0,0108 0,0075 0,0042 0,0041 0,0040 0,0043 0,0046 0,0047 0,0048 0,0053 0,0058 

nákladní 0,1900 0,1251 0,0603 0,0501 0,0398 0,0372 0,0346 0,0364 0,0382 0,0416 0,0450 

 

Tab. 5.11 Použité emisní faktory NO2  (vážené průměry) – scénář s min. žlutou plaketou 

Druh 

dopravy 

Průměrná rychlost dopravního proudu [km.h
-1

] 

5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Emisní faktor NO2 vozidel bez přístupu do NEZ [g.
km

-1
] 

osobní 0,4480 0,3308 0,2135 0,1579 0,1022 0,0844 0,0666 0,0615 0,0564 0,0553 0,0541 

nákladní 20,0784 11,7443 3,4101 2,2854 1,1607 0,9256 0,6905 0,6764 0,6623 0,6919 0,7216 

 Emisní faktor NO2 vozidel s přístupem do NEZ [g.
km

-1
] 

osobní 0,0264 0,0199 0,0134 0,0105 0,0075 0,0066 0,0056 0,0054 0,0052 0,0057 0,0062 

nákladní 0,4396 0,2694 0,0992 0,0694 0,0397 0,0320 0,0242 0,0232 0,0222 0,0219 0,0216 

 

Tab. 5.12 Použité emisní faktory PM10  (vážené průměry) – scénář se zelenou plaketou 

Druh 

dopravy 

Průměrná rychlost dopravního proudu [km.h
-1

] 

5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Emisní faktor PM10 vozidel bez přístupu do NEZ [g.
km

-1
] 

osobní 0,1926 0,1317 0,0708 0,0668 0,0628 0,0664 0,0701 0,0642 0,0583 0,0636 0,0688 

nákladní 1,2108 0,7842 0,3576 0,2884 0,2191 0,1949 0,1706 0,1741 0,1776 0,1823 0,1871 

 Emisní faktor PM10 vozidel s přístupem do NEZ [g.
km

-1
] 

osobní 0,0078 0,0055 0,0031 0,0031 0,0031 0,0032 0,0033 0,0036 0,0039 0,0043 0,0048 

nákladní 0,1089 0,0727 0,0365 0,0308 0,0250 0,0242 0,0234 0,0249 0,0264 0,0297 0,0329 

 

Tab. 5.13 Použité emisní faktory NO2  (vážené průměry) – scénář se zelenou plaketou 

Druh 

dopravy 

Průměrná rychlost dopravního proudu [km.h
-1

] 

5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Emisní faktor NO2 vozidel bez přístupu do NEZ [g.
km

-1
] 

osobní 0,3403 0,2511 0,1620 0,1194 0,0769 0,0633 0,0497 0,0458 0,0418 0,0409 0,0400 

nákladní 4,3937 2,5880 0,7824 0,5294 0,2763 0,2203 0,1643 0,1602 0,1561 0,1594 0,1627 

 Emisní faktor NO2 vozidel s přístupem do NEZ [g.
km

-1
] 

osobní 0,0195 0,0148 0,0101 0,0081 0,0061 0,0053 0,0046 0,0046 0,0045 0,0050 0,0055 

nákladní 0,2762 0,1723 0,0684 0,0483 0,0283 0,0229 0,0175 0,0168 0,0160 0,0158 0,0157 

 



 45 

5.2.2 Modelování emisí z dopravy 

Výsledky modelování jsou vyjádřeny graficky s pomocí rozdílových kartogramů, 

a to na příkladu emisí PM10. Emisní toky NO2 vypadají velmi podobně. Zelené linky 

představují emisní redukci, červené emisní přírůstky.  

Emise PM10 - porovnání scénářů s NEZ a bez NEZ – scénář se zelenou plaketou 

  

Obr. 5.3 Zóna var. A  Obr. 5.4 Zóna var B 

Emise PM10 -  porovnání scénářů s NEZ a bez NEZ – scénář s min. žlutou plaketou 

  

Obr. 5.5 Zóna var. A  Obr. 5.6 Zóna var. B 
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Emise PM10 - porovnání scénářů s NEZ a bez NEZ – scénář s min. červenou plaketou 

  

Obr. 5.7 Zóna var. A  Obr. 5.8 Zóna var. B 

 

Při porovnání variant NEZ v rozsahu zóny malého okruhu (B) oproti variantě bez NEZ je vidět 

emisní úbytek (zelené linky) prakticky na celé síti. Při porovnání stavu bez NEZ se stavem NEZ 

ve var. A jsou na některých úsecích patrné emisní přírůstky, avšak na většině sítě vychází 

opět úbytek emisí. Rozdíl je nevyšší u zelené známky a nejnižší u červené známky. 

Z porovnání emisí PM scénářů lišících se barvou plakety vychází nejlépe zelená a nejhůře 

červená známka. To platí pro obě varianty NEZ z hlediska vymezeného území, tedy zóny 

ve var. A a zóny uvnitř malého okruhu, var. B – viz následující obrázky. 

Sumarizované výpočty emisí NO2 a PM10 jsou prezentovány prostřednictvím tabulek 5.14 

až 5.17. Hodnoty jsou uváděny v absolutních hodnotách (t/rok) a u každého scénáře 

je uvedena relativní změna vůči stavu bez NEZ v roce 2015. Produkce emisí je sumarizována 

za úseků na území Prahy i za úseky v území NEZ a mimo NEZ. 

 

Tab. 5.14 Produkce emisí PM10 dle uvažovaných scénářů NEZ v územní variantě A. 

varianta A 
území Prahy NEZ mimo NEZ 

abs.         
v t/rok 

rozdíl 
v %* 

abs.         
v t/rok 

rozdíl 
v %* 

abs.         
v t/rok 

rozdíl 
v %* 

2012 222,1 . 14,5 . 207,6 . 

2015 bez NEZ 184,4 . 10,3 . 174,1 . 

2015 vjezd vozidel emisní kategorie 2 a vyšší 168,7 -8,48 4,0 -61,38 164,8 -5,34 

2015 vjezd vozidel emisní kategorie 3 a vyšší 158,1 -14,23 3,2 -69,23 155,0 -10,97 

2015 vjezd vozidel emisní kategorie 4 138,7 -24,76 2,3 -77,77 136,4 -21,61 

*rozdíl oproti stavu 2015 bez NEZ 
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Tab. 5.15 Produkce emisí PM10 dle uvažovaných scénářů NEZ v územní variantě B. 

varianta B 

území Prahy NEZ mimo NEZ 

abs.         
v t/rok 

rozdíl 
v %* 

abs.         
v t/rok 

rozdíl 
v %* 

abs.         
v t/rok 

rozdíl 
v %* 

2012 222,1 . 40,9 . 181,3 . 

2015 bez NEZ 184,4 . 23,9 . 160,5 . 

2015 vjezd vozidel emisní kategorie 2 a vyšší 147,6 -19,96 8,6 -63,78 138,9 -13,46 

2015 vjezd vozidel emisní kategorie 3 a vyšší 136,3 -26,08 6,9 -71,02 129,4 -19,41 

2015 vjezd vozidel emisní kategorie 4 117,3 -36,37 5,0 -79,16 112,4 -30,01 

*rozdíl oproti stavu 2015 bez NEZ 

Tab. 5.16 Produkce emisí NO2 dle uvažovaných scénářů NEZ v územní variantě A. 

varianta A 
území Prahy NEZ mimo NEZ 

abs.         
v t/rok 

rozdíl 
v %* 

abs.         
v t/rok 

rozdíl 
v %* 

abs.         
v t/rok 

rozdíl 
v %* 

2012 259,1 . 24,3 . 234,8 . 

2015 bez NEZ 189,3 . 12,7 . 176,6 . 

2015 vjezd vozidel emisní kategorie 2 a vyšší 174,5 -7,83 6,3 -50,33 168,2 -4,76 

2015 vjezd vozidel emisní kategorie 3 a vyšší 206,9 9,30 5,1 -59,70 201,8 14,27 

2015 vjezd vozidel emisní kategorie 4 157,7 -16,68 4,0 -68,72 153,8 -12,93 

*rozdíl oproti stavu 2015 bez NEZ 

 

Tab. 5.17 Produkce emisí NO2 dle uvažovaných scénářů NEZ v územní variantě B. 

varianta B 

území Prahy NEZ mimo NEZ 

abs.         
v t/rok 

rozdíl 
v %* 

abs.         
v t/rok 

rozdíl 
v %* 

abs.         
v t/rok 

rozdíl 
v %* 

2012 259,1 . 49,7 . 209,4 . 

2015 bez NEZ 189,3 . 30,3 . 159,0 . 

2015 vjezd vozidel emisní kategorie 2 a vyšší 153,6 -18,88 14,0 -53,89 139,6 -12,20 

2015 vjezd vozidel emisní kategorie 3 a vyšší 175,7 -7,16 11,2 -62,94 164,5 3,47 

2015 vjezd vozidel emisní kategorie 4 132,4 -30,08 8,7 -71,21 123,6 -22,24 

*rozdíl oproti stavu 2015 bez NEZ 

 

Pro zjednodušení bude v následujícím textu použité následující pojmenování scénářů: 

� 2012 – současný stav 

� 2015 bez NEZ – scénář bez NEZ 

� 2015 vjezd vozidel emisní kategorie 2 a vyšší – scénář červená 

� 2015 vjezd vozidel emisní kategorie 3 a vyšší – scénář žlutá 

� 2015 vjezd vozidel emisní kategorie 4 – scénář zelená 
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Zavedení jakéhokoliv scénáře NEZ zapříčiní pokles produkce spalovacích emisí PM10 

z automobilové dopravy na celém území Prahy. Největších poklesů produkce emisí je 

dosaženo ve scénáři zelená, nejmenších pak ve scénáři červená. Z hlediska územního dojde 

k většímu snížení produkce emisí v území NEZ než mimo NEZ. Zároveň platí, že produkce 

emisí je absolutně výrazně vyšší mimo NEZ než v území navrhované NEZ. K větší redukci 

emisí PM10 dochází ve variantě B, což je pochopitelné, jelikož NEZ v této variantě je 

z hlediska územního rozsahu dvojnásobně větší. 

Produkce emisí NO2 z automobilové dopravy se v určitých ohledech liší od průběhu chování 

emisí PM10. I když obdobně jako u PM10 jsou největší poklesy emisí zjišťovány u scénáře 

zelená. Z územního hlediska dochází ve všech scénářích NEZ k největším redukcím přímo 

v území NEZ, výrazně odlišný trend probíhá u emisí ve scénáři žlutá. Výsledky modelování 

ukazují, že zavedením daného scénáře by došlo dokonce ke zvýšení emisí NO2, přičemž tento 

nárůst by byl lokalizován v prostoru mimo NEZ. 

Příčina poklesu produkce emisí v jednotlivých scénářích vyplývá z chodu vstupních 

parametrů, kterými jsou emisní faktory pro PM10/NO2, dopravní intenzity a dynamická 

skladba. Průběh těchto hlavních 3 parametrů bude podrobně analyzován v následujícím 

textu prostřednictvím tabulek a grafů.  

Pro odhalení příčiny změny emisí je nutné produkci emisí strukturovat dle typu vozidla. 

V dopravním modelu a následně při modelování emisí bylo použito již zmíněné členění: 

� OA - osobní vozidla vyhovující scénáři NEZ,  

� OB - osobní vozidla nevyhovující,  

� NA - nákladní vozidla vyhovující,  

� NAv - nákladní vozidla mající výjimku a splňující normu Euro 4, 

� NB - nákladní vozidla nevyhovující.  

Přehled produkce emisí dle kategorií vozidel v příslušných scénářích a podle obou 

sledovaných látek PM10 a NO2, poskytují tab. 5.18 až 5.21. První složku modelu emisí, 

tedy průběh vývoje emisních faktorů napříč scénáři NEZ prezentují při rychlosti 50 km/h 

tab. 5.22 a 5.23. Druhou složku modelu emisí, tj. dopravní výkony ve vozokilometrech, 

pak prezentují tab. 5.24 a 5.25. Třetí složka modelu, kterou představuje dynamická skladba, 

je prezentována v absolutních počtech vozidel postihnutých zavedením NEZ tabulkami 5.26 

a 5.27 a v relativních číslech celkovou bilancí vozidel podle emisních norem EURO 

v tabulce 5.7. 

 

Tab. 5.18 Produkce emisí PM10  strukturovaných podle typu vozidla dle uvažovaných scénářů 

NEZ v územní variantě A za celé území Prahy. 

kategorie vozidla 
2015 bez NEZ 2015 - červená 2015 - žlutá 2015 - zelená 

t/rok %* t/rok %* t/rok %* t/rok %* 

OA 34,29 100 34,61 100,9 26,87 78,4 19,48 56,8 

OB 46,67 100 36,53 78,3 43,61 93,4 48,30 103,5 
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kategorie vozidla 
2015 bez NEZ 2015 - červená 2015 - žlutá 2015 - zelená 

t/rok %* t/rok %* t/rok %* t/rok %* 

NA 20,87 100 20,96 100,4 16,18 77,5 5,19 24,9 

NAv 0,78 100 0,78 99,8 0,78 99,7 0,78 99,6 

NB 81,77 100 75,85 92,8 70,70 86,5 64,99 79,5 

*hodnota bazického indexu 

 

Tab. 5.19 Produkce emisí PM10  strukturovaných podle typu vozidla dle uvažovaných scénářů 

NEZ v územní variantě B za celé území Prahy. 

kategorie vozidla 
2015 bez NEZ 2015 - červená 2015 - žlutá 2015 - zelená 

t/rok %* t/rok %* t/rok %* t/rok %* 

OA 34,29 100 34,96 101,9 27,33 79,7 20,03 58,4 

OB 46,67 100 26,76 57,3 31,89 68,3 35,33 75,7 

NA 20,87 100 21,36 102,3 16,83 80,6 6,39 30,6 

NAv 0,78 100 0,78 99,9 0,78 99,8 0,78 99,5 

NB 81,77 100 63,72 77,9 59,47 72,7 54,80 67,0 

*hodnota bazického indexu 

 

Tab. 5.20 Produkce emisí NO2  strukturovaných podle typu vozidla dle uvažovaných scénářů 

NEZ v územní variantě A za celé území Prahy. 

kategorie vozidla 
2015 bez NEZ 2015 - červená 2015 - žlutá 2015 - zelená 

t/rok %* t/rok %* t/rok %* t/rok %* 
OA 46,80 100 47,22 100,9 38,98 83,3 30,55 65,3 

OB 33,90 100 25,77 76,0 36,16 106,7 43,50 128,3 

NA 23,16 100 23,26 100,5 13,87 59,9 4,86 21,0 

NAv 0,81 100 0,81 99,5 0,81 99,2 0,81 99,1 

NB 84,63 100 77,43 91,5 117,09 138,4 78,01 92,2 

*hodnota bazického indexu 

 

Tab. 5.21. Produkce emisí NO2  strukturovaných podle typu vozidla dle uvažovaných scénářů 

NEZ v územní variantě B za celé území Prahy. 

kategorie vozidla 
2015 bez NEZ 2015 - červená 2015 - žlutá 2015 - zelená 

t/rok %* t/rok %* t/rok %* t/rok %* 
OA 46,80 100 47,71 101,9 39,66 84,7 31,43 67,1 

OB 33,90 100 18,03 53,2 25,22 74,4 30,29 89,4 

NA 23,16 100 23,78 102,7 14,53 62,7 6,20 26,8 

NAv 0,81 100 0,81 99,8 0,81 99,5 0,81 99,2 

NB 84,63 100 63,25 74,7 95,53 112,9 63,63 75,2 

*hodnota bazického indexu 
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Tab. 5.22 Průběh emisního faktoru pro emise PM10 při vybrané rychlosti 50 km/h napříč 

analyzovanými scénáři.  

kategorie vozidla 2015 bez NEZ 2015 - červená 2015 - žlutá 2015 - zelená 

OA 0,00544 0,00544 0,00430 0,00321 

OB 0,13448 0,13448 0,09626 0,06644 

NA 0,04242 0,04242 0,03719 0,02423 

NAv 0,02423 0,02423 0,02423 0,02423 

NB 1,34918 1,34918 0,60978 0,19488 

Tab. 5.23 Průběh emisního faktoru pro emise NO2 při vybrané rychlosti 50 km/h napříč 

analyzovanými scénáři. 

kategorie vozidla 2015 bez NEZ 2015 - červená 2015 - žlutá 2015 - zelená 

OA 0,00772 0,00772 0,00655 0,00535 

OB 0,10078 0,10078 0,08441 0,06334 

NA 0,04617 0,04617 0,03197 0,02291 

NAv 0,02291 0,02291 0,02291 0,02291 

NB 1,25000 1,25000 0,92562 0,22033 

Tab. 5.24 Dopravní výkony ve vozokilometrech podle kategorie vozidla a dle analyzovaného 

scénáře NEZ ve variantě A. 

kategorie vozidla 
2015 bez NEZ 2015 - červená 2015 - žlutá 2015 - zelená 

vozokm %* vozokm %* vozokm %* vozokm %* 

OA 16 361 228 100 16 514 091 100,9 15 985 504 97,7 15 195 050 92,9 

OB 937 678 100 730 812 77,9 1 224 638 130,6 1 966 305 209,7 

NA 1 236 242 100 1 241 676 100,4 1 086 913 87,9 524 072 42,4 

NAv 79 334 100 79 235 99,9 79 181 99,8 79 078 99,7 

NB 159 043 100 149 195 93,8 306 201 192,5 871 538 548,0 

*hodnota bazického indexu 

Tab. 5.25 Dopravní výkony ve vozokilometrech podle kategorie vozidla a dle analyzovaného 

scénáře NEZ ve variantě B. 

kategorie vozidla 
2015 bez NEZ 2015 - červená 2015 - žlutá 2015 - zelená 

vozokm %* vozokm %* vozokm %* vozokm %* 

OA 16 361 228 100 16 680 084 101,9 16 261 838 99,4 15 629 672 95,5 

OB 937 678 100 532 298 56,8 892 063 95,1 1 432 649 152,8 

NA 1 236 242 100 1 264 024 102,2 1 129 188 91,3 644 953 52,2 

NAv 79 334 100 79 281 99,9 79 221 99,9 79 045 99,6 

NB 159 043 100 128 005 80,5 262 728 165,2 747 707 470,1 
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Tab. 5.26 Změna počtu vyhovujících a nevyhovujících vozidel majících cíl v NEZ (varianta A). 

  2015 bez NEZ 2015 - červená 2015 - žlutá 2015 - zelená 

    A B A B A B 

Osobní 551 891 521 979 29 913 501 779 50 112 471 425 80 466 

Ztráta (MHD) - - -5 983 - -10 022 - -16 093 

nárůst mimo NEZ - - 5 983 - 10 022 - 16 093 

obměna - - 17 948 - 30 067 - 48 280 

Nákladní 13 263 12 285 979 11 255 2 009 7 546 5 717 

obměna - - 979 - 2 009 - 5 717 
Pozn. A – vozidla vyhovující scénáři NEZ, B – vozidla nevyhovující scénáři NEZ 

Tab. 5.27 Změna počtu vyhovujících a nevyhovujících vozidel majících cíl v NEZ (varianta B). 

  2015 bez NEZ 2015 - červená 2015 - žlutá 2015 - zelená 

    A B A B A B 

Osobní 918 968 868 160 49 808 835 525 83 442 784 982 133 985 

Ztráta (MHD) - - -9 962 - -16 688 - -26 797 

nárůst mimo NEZ - - 9 962 - 16 688 - 26 797 

obměna - - 29 885 - 50 065 - 80 391 

Nákladní 29 128 26 341 2787 23 407 5 721 12 845 16 283 

obměna     979   2 009   5 717 
Pozn. A – vozidla vyhovující scénáři NEZ, B – vozidla nevyhovující scénáři NEZ 

 

5.2.2.1 Bilance produkce spalovacích emisí PM10 

Ze strukturovaných výsledků vyplývá, že na emisích PM10 se největším množstvím podílí 

nákladní vozidla nevyhovující. Emise PM10 u této kategorie vozidel však s rostoucím 

zpřísněním scénáře NEZ klesají. Klesající trend platí i pro osobní vozidla vyhovující a nákladní 

vozidla vyhovující, i když množství vypouštěných emisí je u těchto kategorií 2 krát až 4 krát 

menší. Produkce emisí kategorie vozidel nákladních s výjimkou je napříč všemi scénáři 

stabilní, přičemž tato kategorie se podílí na celkové produkci emisí minimálně. Odlišné 

chování vykazuje skupina osobních vozidel nevyhovujících, u které s narůstajícím 

zpřísňováním scénáře NEZ roste množství vyprodukovaných emisí. Ve variantě A dokonce 

růst produkce emisí u této kategorie stoupá až nad původní hodnotu bazického indexu, 

kterou představuje scénář 2015 bez NEZ. Obecně lze konstatovat, že poklesů produkce emisí 

je více dosahováno v územní variantě B, což je očekávatelný jev. Větší NEZ zahrnuje více 

cílových destinací a tudíž postihuje vyšší počet automobilů, které jsou nuceny změnit emisní 

kategorii, čímž dochází ke snížení produkce emisí. 

Podle tabulek 5.14 a 5.15 je vykazován pokles produkce emisí i mimo NEZ. Obecně nemusí 

platit fakt, že zavedením NEZ automaticky roste produkce emisí mimo NEZ. Jak ukazuje 

studie z Berlína, celkový nárůst v dopravních intenzitách v území mimo NEZ se nepotvrdil 

(Lutz, 2009). Daný fakt závisí na nastavení dopravního modelu. Z výše uvedené tabulky 5.3 

jasně vyplývá, že množství nevyhovujících vozidel do 3,5 t se sníží od 0,26 až po 1,24 % 
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(dle scénáře) ve variantě A resp. o 0,20 až 0,93 % ve variantě B a to vlivem přechodu 

dojíždějících na jiný mód dopravy (MHD). O toto množství celkové dopravní intenzity 

poklesnou. Dále je předpoklad, že stejný podíl vozidel mající cíl v NEZ změní svůj cíl do území 

mimo NEZ. O toto množství celkové intenzity narostou, nicméně bilance zůstane vyrovnaná. 

U zbylých nevyhovujících vozidel platí předpoklad změny v emisní kategorii tak, 

aby vyhovovala podmínkám k vjezdu do NEZ. Výsledkem je stav, ve kterém se na celkové 

bilanci dopravních intenzit podílí o cca 1 % vozidel méně, a na dopravních intenzitách mimo 

NEZ o cca 1 % vozidel více.  Množství vozidel uvnitř NEZ tudíž klesá o 2 %, množství vozidel 

mimo NEZ zůstává stejné a množství vozidel za celé území Prahy klesne o 1 %. Tento stav 

dokreslují i tabulky dopravních výkonů strukturovaných podle území pro obě analyzované 

územní varianty A a B (tab. 5.28, 5.29), ze kterých je patrný jasný pokles dopravních výkonů 

v území NEZ, a stabilitu dopravních výkonů mimo NEZ a v celé Praze. 

 

Tab. 5.28 Dopravní výkony vozidel do 3,5 t dle analyzovaných scénářů strukturovaných 

za území NEZ a mimo NEZ ve variantě A. 

scénář 
celkem Praha NEZ mimo NEZ 

abs.  
ve vozokm 

změna v %* 
abs.  

ve vozokm 
změna v %* 

abs.  
ve vozokm 

změna v %* 

2015 bez NEZ 17 298 905 . 1 693 876 . 15 605 029 . 

2015 - červená 17 244 903 -0,31 1 659 364 -2,04 15 585 539 -0,12 

2015 - žlutá 17 210 142 -0,51 1 638 342 -3,28 15 571 801 -0,21 

2015 - zelená 17 161 356 -0,80 1 603 911 -5,31 15 557 445 -0,30 

*změna vůči scénáři 2015 bez NEZ 

 

Tab. 5.29 Dopravní výkony vozidel do 3,5 t dle analyzovaných scénářů strukturovaných 

za území NEZ a mimo NEZ ve variantě B. 

scénář 
celkem Praha NEZ mimo NEZ 

abs.  
ve vozokm 

změna v %* 
abs.  

ve vozokm 
 

abs.  
ve vozokm 

změna v %* 

2015 bez NEZ 17 298 905 . 3 458 710 . 13 840 195 . 

2015 - červená 17 212 382 -0,50 3 406 216 -1,52 13 806 166 -0,25 

2015 - žlutá 17 153 901 -0,84 3 371 310 -2,53 13 782 591 -0,42 

2015 - zelená 17 062 321 -1,37 3 317 655 -4,08 13 744 665 -0,69 

*změna vůči scénáři 2015 bez NEZ 

U nákladních vozidel nad 3,5 t je situace mírně odlišná, jelikož u této kategorie vozidel platí 

odlišné nastavení dopravního modelu. U nákladních vozidel mající cíl v NEZ platí po zavedení 

NEZ 100 % změna emisní kategorie, tudíž celková bilance dopravních výkonů se na území 

Prahy nemění. Dopravní výkony nákladních vozidel oproti scénáři 2015 bez NEZ klesají uvnitř 

NEZ, jelikož ve scénáři bez NEZ byl umožněn tranzit nevyhovujícím nákladním vozidlům skrze 

území NEZ. Tato možnost je po zavedení NEZ znemožněna, tudíž o tyto vozidla intenzity 

poklesnou. Tento jev částečně platí i pro pokles dopravních výkonů u osobních vozidel. 

Naopak mimo NEZ jsou dopravní výkony stabilní. Jelikož je nákladních vozidel obecně méně, 
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relativní pokles intenzit může být tudíž větší při srovnání s poklesem u kategorie osobních 

vozidel. K poklesu dopravních výkonů u nákladních vozidel mimo NEZ přispívá i obměna 

nákladních vozidel (viz např. tab. 5.26 a 5.27), která jak již bylo řečeno u vozidel majících cíl 

v NEZ  je stoprocentní. Na druhé straně však dochází k nutnému objíždění území NEZ vozidly, 

která mají cíle mimo NEZ, ale používají komunikace v území NEZ pro tranzit. Výsledná bilance 

se tudíž vyrovnává a dopravní výkony jsou mimo NEZ stabilní. Celou situaci dokládají 

tab. 5.30 a 5.31. 

 

Tab. 5.30 Dopravní výkony vozidel nad 3,5 t dle analyzovaných scénářů strukturovaných 

za území NEZ a mimo NEZ ve variantě A. 

scénář 
celkem Praha NEZ mimo NEZ 

abs.  
ve vozokm 

změna v %* 
abs.  

ve vozokm 
změna v %* 

abs.  
ve vozokm 

změna v %* 

2015 bez NEZ 1 474 619 . 41 247 . 1 433 372 . 

2015 - červená 1 470 106 -0,31 40 994 -0,61 1 429 112 -0,30 

2015 - žlutá 1 472 294 -0,16 40 386 -2,09 1 431 908 -0,10 

2015 - zelená 1 474 688 0,00 37 376 -9,38 1 437 312 0,27 

*změna vůči scénáři 2015 bez NEZ 

 

Tab. 5.31 Dopravní výkony vozidel nad 3,5 t dle analyzovaných scénářů strukturovaných 

za území NEZ a mimo NEZ ve variantě B. 

scenář 

celkem Praha NEZ mimo NEZ 

abs. ve vozokm změna v %* 
abs. ve 
vozokm 

změna v 
%* abs. ve vozokm 

změna v 
%* 

2015 bez NEZ 1 474 619 0,00 104 512 0,00 1 370 107 0,00 

2015 - červená 1 471 310 -0,22 103 535 -0,93 1 367 775 -0,17 

2015 - žlutá 1 471 137 -0,24 103 365 -1,10 1 367 772 -0,17 

2015 - zelená 1 471 705 -0,20 101 629 -2,76 1 370 076 0,00 

*změna vůči scénáři 2015 bez NEZ 

Jestliže celková bilance dopravních výkonů zůstává na celém území Prahy stabilní a pouze 

dochází k postupné obměně vozového parku, tak vlivem klesajících emisních faktorů nutně 

dochází k snižování produkce emisí pro PM10.  
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5.2.2.2 Bilance produkce emisí NO2 

Produkce emisí NO2 vykazuje obdobné chování jako emise u PM10, tedy celý průběh emisní 

bilance lze charakterizovat postupným poklesem příspěvků emisí se zpřísňováním podmínek 

pro vjezd do NEZ a i s rostoucí velikostí NEZ. Z důvodů popsaných v předchozí subkapitole 

(viz kap. 5.2.2.1) klesá produkce emisí NO2 i mimo NEZ zónu. V případě emisí NO2 však 

existuje jistá anomálie u scénáře žlutá.  

Z detailní analýzy tab. 5.20 a 5.21 je patrné, že na produkci emisí v těchto scénářích se podílí 

především nevyhovující vozidla osobní a nákladní. To by byl pochopitelný předpoklad, 

pokud by chod produkce emisí NO2 u těchto dvou kategorií vozidel narůstal kontinuálně 

s přísnějším scénářem NEZ. To se však neděje a průběh produkce emisí nejdříve klesá 

a následně roste u kategorie vozidel OB a u kategorie NB zpočátku klesá, poté výrazně roste 

a opět klesá. Jelikož se jedná o vozidla nevyhovující, je jasné, že k tomuto jevu dochází pouze 

v území mimo NEZ  viz tab. 5.16 a 5.17, ze kterých je patrný nárůst emisních příspěvků 

v daném scénáři za území mimo NEZ. 

Hlavními komponentami produkce emisí jsou dopravní výkony příslušné kategorie vozidel a 

emisní faktor pro NO2. Pokud se průběh obou komponent „zrcadlí“ bude docházet za daných 

okolností v bodě průniku průběhu obou komponent k růstu jejich součinu, kterým je 

produkce emisí. Proto ve scénáři žlutá výrazně poroste produkce emisí. Tuto situaci 

pro sledovaná nevyhovující nákladní a osobní vozidla zachycují obr. 5.9 a 5.10. Při srovnání 

změny dopravních výkonů a emisních faktorů napříč všemi scénáři lze zjistit, 

že u nevyhovujících nákladních vozidel stouply dopravní výkony 5,6 krát a naopak poklesly 

emisní faktory 5,7 krát. Výsledkem je tudíž téměř stejný stav produkce emisí ve scénáři 

zelená jako ve scénáři 2015 bez NEZ. Pokud je stejné srovnání provedeno pro nevyhovující 

osobní vozidla, tak dopravní výkony porostou 2,1 krát zatímco emisní faktory u této 

kategorie vozidel klesají pouze 1,6 krát. Výsledná produkce emisí ve scénáři zelená, je proto 

u této kategorie vozidel vyšší oproti scénáři 2015 bez NEZ. Pokud je srovnán objem produkce 

emisí u obou kategorií, pak je patrné, že příspěvek nevyhovujících osobních vozidel 

k produkci NO2 je vůči nevyhovujícím nákladním vozidlům poloviční. Zároveň je nutné 

sledovat průběh emisí u zbylých kategorií vozidel. Jelikož se jedná o vozidla s nízkým emisním 

faktorem, produkce emisí je tudíž snižována a v celkové bilanci je nakonec rozdíl v produkci 

emisí mezi vyhovujícími a nevyhovujícími vozidly vykompenzován. 
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Obr. 5.9 Průběh hlavních faktorů majících vliv na produkci emisí u nákladních vozidel 

nevyhovujících mimo NEZ (příklad nad územní variantou A). 

 

 
Obr. 5.10 Průběh hlavních faktorů majících vliv na produkci emisí u osobních vozidel 

nevyhovujících mimo NEZ (příklad nad územní variantou A). 
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K obdobné situaci by u daných kategorií vozidel docházelo i u emisí PM10. V případě 

nákladních automobilů emisní faktor PM10 s přísnějším scénářem klesá rychleji a s větším 

rozdílem, než narůstají dopravní výkony. U osobních vozidel klesá emisní faktor PM10 

pomaleji než narůstají dopravní výkony, tudíž i v této kategorii dochází k celkovému nárůstu 

produkce emisí. Nicméně tento nárůst opět kompenzován poklesy produkce emisí, 

na kterých se podílí ostatní složky vozového parku.  

Hlavními komponentami pro průběh produkce emisí v analyzovaných scénářích jsou 

dopravní výkony a emisní faktory. Zvláště jejich průběh změny v daných scénářích a jejich 

rozdíl je klíčový pro výpočet emisí NO2 resp. PM10. Výše analyzovaná anomálie je 

výsledkem nestandardně pomalého poklesu emisního faktoru nevyhovujících vozidel 

pro NO2, což v kombinaci s rostoucími dopravními výkony u daných typů vozidel 

paradoxně vede k nárůstu produkce emisí.  

 

5.3 Vyhodnocení imisního zatížení  

Vyhodnocení imisního zatížení bylo provedeno výpočtem imisních koncentrací 

ve výpočtových bodech. Do výpočtového modelu bylo zadáno 3 318 úseků komunikací, 

obsahujících emisní parametry v osmi variantách. Síť komunikací zadaná do modelového 

výpočtu je uvedena na obr. 5.11. 

Varianty nízkoemisních zón jsou v rozptylové studii značeny následovně: 

� A – malá NEZ ve variantě A (odpovídá přibližně zóně se zákazem vjezdu nákladních 

vozidel nad 6 t),  

� B – velká NEZ ve variantě B (na území uvnitř městského okruhu).  

Pro zjednodušení jsou varianty NEZ dále rozděleny podle přípustných emisních kategorií 

vozidel následovně: 

� varianta červená – vjezd povolen vozidlům 2., 3. a 4. emisní kategorie, 

� varianta žlutá – vjezd povolen vozidlům 3. a 4 emisní kategorie, 

� varianta zelená – vjezd povolen jen vozidlům 4. emisní kategorie. 
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Obr. 5.11 Vstupní síť komunikací 

 

Výpočet imisního zatížení byl proveden pro osm variant výpočtu: 

Výpočtová varianta 1 – Imisní zatížení ze stávající automobilové dopravy 

Vyhodnocení imisního zatížení ze stávající automobilové dopravy reprezentující výpočtový 
rok 2012. Výpočet byl proveden pro průměrné roční koncentrace škodlivin NO2 a PM10. 

Výpočtová varianta 2 – Imisní zatížení vyvolané automobilovou dopravou v roce 2015 

Vyhodnocení imisního zatížení z automobilové dopravy reprezentující výpočtový rok 2015. 
Výpočet byl proveden pro průměrné roční koncentrace škodlivin NO2 a PM10 a byl založen 
na výsledcích emisního modelování provedeného v rámci studie.  

Dalších šest variant výpočtu reprezentuje jednotlivé možnosti zavedení NEZ v Praze. 

Výpočtová varianta 3 – Imisní zatížení vyvolané automobilovou dopravou v roce 2015 

při zavedení NEZ ve variantě A-červená 

Vyhodnocení imisního zatížení z automobilové dopravy reprezentující výpočtový rok 2015, 
při zavedení NEZ ve variantě A-červená. Výpočet byl proveden pro průměrné roční 
koncentrace škodlivin NO2 a PM10 a byl založen na výsledcích emisního modelování 
provedeného v rámci studie. 
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Výpočtová varianta 4 – Imisní zatížení vyvolané automobilovou dopravou v roce 2015 

při zavedení NEZ ve variantě A-žlutá 

Vyhodnocení imisního zatížení z automobilové dopravy reprezentující výpočtový rok 2015, 
při zavedení NEZ ve variantě A-žlutá. Výpočet byl proveden pro průměrné roční koncentrace 
škodlivin NO2 a PM10 a byl založen na výsledcích emisního modelování provedeného v rámci 
studie. 

Výpočtová varianta 5 – Imisní zatížení vyvolané automobilovou dopravou v roce 2015 

při zavedení NEZ ve variantě A-zelená 

Vyhodnocení imisního zatížení z automobilové dopravy reprezentující výpočtový rok 2015, 
při zavedení NEZ ve variantě A-zelená. Výpočet byl proveden pro průměrné roční 
koncentrace škodlivin NO2 a PM10 a byl založen na výsledcích emisního modelování 
provedeného v rámci studie. 

Výpočtová varianta 6 – Imisní zatížení vyvolané automobilovou dopravou v roce 2015 při 

zavedení NEZ ve variantě B-červená 

Vyhodnocení imisního zatížení z automobilové dopravy reprezentující výpočtový rok 2015, 
při zavedení NEZ ve variantě B-červená. Výpočet byl proveden pro průměrné roční 
koncentrace škodlivin NO2 a PM10 a byl založen na výsledcích emisního modelování 
provedeného v rámci studie. 

 

Výpočtová varianta 7 – Imisní zatížení vyvolané automobilovou dopravou v roce 2015 

při zavedení NEZ ve variantě B-žlutá 

Vyhodnocení imisního zatížení z automobilové dopravy reprezentující výpočtový rok 2015, 
při zavedení NEZ ve variantě B-žlutá. Výpočet byl proveden pro průměrné roční koncentrace 
škodlivin NO2 a PM10 a byl založen na výsledcích emisního modelování provedeného v rámci 
studie. 

Výpočtová varianta 8 – Imisní zatížení vyvolané automobilovou dopravou v roce 2015 

při zavedení NEZ ve variantě B-zelená 

Vyhodnocení imisního zatížení z automobilové dopravy reprezentující výpočtový rok 2015, 
při zavedení NEZ ve variantě B-zelená. Výpočet byl proveden pro průměrné roční 
koncentrace škodlivin NO2 a PM10 a byl založen na výsledcích emisního modelování 
provedeného v rámci studie. 
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5.3.1 Meteorologická charakteristika území 

Z dat ČHMU byla převzata větrná růžice pro ODBORNÝ ODHAD VĚTRNÉ RŮŽICE PRO OBLAST 

PRAHA, Středočeský kraj. 

Větrná růžice je rozpočtena do 120 směrů větru (po 3 stupních). Označení směrů větru se 

provádí po směru hodinových ručiček, přičemž 0 stupňů je severní vítr, 90 stupňů východní 

vítr, 180 stupňů jižní vítr, 270 stupňů západní vítr. Bezvětří (Calm) je rozpočteno do první 

třídy rychlosti směru větru. Růžice je platná ve výšce 10 m nad zemí, hodnoty jsou udávány 

v procentech. Slouží jako podklad pro metodiku výpočtu znečištění ovzduší. 

Tab. 5.32 Odborný odhad větrné růžice pro oblast Praha, Středočeský kraj 

I. třída stability - velmi stabilní 

m.s
-1

 N NE E SE S SW W NW CALM součet 

1,7   0.60   0.54   0.89   0.68   0.41   0.74   0.62   0.48   7.63   12.59 

5,0   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00 

11,0   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00 

součet   0.60   0.54   0.89   0.68   0.41   0.74   0.62   0.48    7.63    12.59 

II. třída stability - stabilní 

m.s
-1

 N NE E SE S SW W NW CALM součet 

1,7   1.51   1.07   2.14   1.69   1.38   2.59   1.87   2.07   5.21   19.53 

5,0   0.04   0.04   0.05   0.03   0.07   0.13   0.06   0.05     0.47 

11,0   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00 

součet   1.55   1.11   2.19   1.72   1.45   2.72   1.93   2.12    5.21    20.00 

III. třída stability - izotermní 

m.s
-1

 N NE E SE S SW W NW CALM součet 

1,7   1.19   0.90   1.81   1.70   1.41   3.18   2.76   2.40   2.12   17.47 

5,0   1.40   0.78   1.41   0.88   1.31   3.40   2.28   1.31    12.77 

11,0   0.03   0.00   0.01   0.00   0.00   0.05   0.04   0.01     0.14 

součet   2.62   1.68   3.23   2.58   2.72   6.63   5.08   3.72    2.12    30.38 

IV. třída stability - normální 

m.s
-1

 N NE E SE S SW W NW CALM součet 

1,7   0.47   0.37   0.92   0.72   0.66   1.58   1.15   0.76   1.94    8.57 

5,0   1.49   0.47   0.77   0.52   0.71   4.96   4.01   1.81    14.74 

11,0   0.53   0.07   0.05   0.04   0.05   1.03   1.51   0.22     3.50 

součet   2.49   0.91   1.74   1.28   1.42   7.57   6.67   2.79    1.94    26.81 

V. třída stability - konvektivní 

m.s
-1

 N NE E SE S SW W NW CALM součet 

1,7   0.43   0.44   0.72   0.58   0.70   1.63   1.10   0.62   1.09    7.31 

5,0   0.31   0.32   0.23   0.18   0.30   0.72   0.60   0.25     2.91 

11,0   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00 

součet   0.74   0.76   0.95   0.76   1.00   2.35   1.70   0.87    1.09    10.22 

celková růžice 

m.s
-1

 N NE E SE S SW W NW CALM součet 

1,7   4.20   3.32   6.48   5.37   4.56   9.72   7.50   6.33  17.99   65.47 

5,0   3.24   1.61   2.46   1.61   2.39   9.21   6.95   3.42    30.89 

11,0   0.56   0.07   0.06   0.04   0.05   1.08   1.55   0.23     3.64 

součet   8.00   5.00   9.00   7.02   7.00  20.01  16.00   9.98   17.99   100.00 
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Klasifikace meteorologických situací je rozdělena do pěti tříd stability a každá třída stability 
do jedné až tří tříd rychlosti větru. Výpočet očekávaných imisních půlhodinových přízemních 
koncentrací byl proveden pro každou třídu stability a třídu rychlosti větru.  

TŘÍDY STABILITY: 

 I. třída stability (superstabilní), kdy vertikální teplotní gradient je menší než -1,6 oC/100 m a 
je limitován rychlostí větrů do 2 m.s-1.  

II. třída stability (stabilní), zde vertikální teplotní gradient leží v uzavřeném intervalu           
<-1,6; -0,7> [oC/100 m] a je limitován rychlostí větrů do 3 m.s-1. 

III. třída stability (izotermní), zde vertikální teplotní gradient leží v uzavřeném intervalu          
<-0,6; +0,5> [oC/100 m] v celém rozsahu rychlostí větrů. 

 IV. třída stability (normální), pro kterou je vertikální teplotní gradient v uzavřeném intervalu 
<+0,6, +0,8> [oC/100 m] - společně se III. třídou stability je dominantní charakteristika stavu 
ovzduší ve střední Evropě.  

V. třída stability (konvektivní), kdy vertikální teplotní gradient je větší než +0,8 oC/100 m a je 
limitován rychlostí větrů do 5 m.s-1. 

 

TŘÍDY RYCHLOSTI VĚTRU: 

1.  třída rychlosti větru - interval 0 - 2,5 m.s-1. 
2.  třída rychlosti větru - interval 2,6 - 7,5 m.s-1. 
3.   třída rychlosti větru - interval nad 7,6 m.s-1. 
 

5.3.2 Metoda, typ modelu 

Výpočet krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek a doby 
překročení zvolených hraničních koncentrací byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“ 
(Systém modelování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší SYMOS´97 – verze 2006), 
která byla vydána MŽP ČR v roce 1998. 

Tato metodika je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu 

kouřové vlečky. Umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících 

látek v síti referenčních bodů, dále doby překročení zvolených hraničních koncentrací 

(např. imisních limitů a jejich násobků) za rok, podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů 

na roční průměrné koncentraci v daném místě a maximální dosažitelné koncentrace 

a podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých se mohou vyskytovat. 

Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením a zvyšováním 

rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení hraničních 

koncentrací bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru. Výpočty se provádějí 



 61 

pro 5 tříd stability atmosféry (tj. 5 tříd schopnosti atmosféry rozptylovat příměsi) a 3 třídy 

rychlosti větru.  

Tab. 5.33 Charakteristika tříd stability a výskyt tříd rychlosti větru 

třída 
stability 

rozptylové podmínky výskyt tříd 
rychlosti větru (m/s) 

I silné inverze, velmi špatný rozptyl 1,7 

II inverze, špatný rozptyl 1,7        5 

III slabé inverze nebo malý vertikální gradient teploty, mírně 
zhoršené rozptylové podmínky 

1,7        5        11 

IV normální stav atmosféry, dobrý rozptyl 1,7        5        11 

V labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl 1,7        5         

 

Termická stabilita ovzduší souvisí se změnami teploty vzduchu s výškou nad zemí. Vzrůstá-li 

teplota s výškou, těžší studený vzduch zůstává v nižších vrstvách atmosféry a tento fakt vede 

k útlumu vertikálních pohybů v ovzduší a tím i k nedostatečnému rozptylu znečišťujících 

látek. To je právě případ inverzí, při kterých jsou rozptylové podmínky popsané pomocí tříd 

stability I a II. 

Inverze se vyskytují převážně v zimní polovině roku, kdy se zemský povrch intenzivně 

vychlazuje a ochlazuje přízemní vrstvu ovzduší. V důsledku nedostatečného slunečního 

záření mohou trvat i nepřetržitě mnoho dní za sebou.  V letní polovině roku, kdy je příkon 

slunečního záření vysoký, se inverze obvykle vyskytují pouze v ranních hodinách před 

východem slunce. 

Výskyt inverzí je dále omezen pouze na dobu s menší rychlostí větru. Silný vítr vede k velké 

mechanické turbulenci v ovzduší, která má za následek normální pokles teploty s výškou a 

tedy rozrušení inverzí. Silné inverze (třída stability I) se vyskytují jen do rychlosti větru 2 m/s, 

běžné inverze (třída stability II) do rychlosti větru 5 m/s. 

Běžně se vyskytující rozptylové podmínky představují třídy stability III a IV, kdy dochází buď 

k nulovému (III. třída) nebo mírnému (IV. třída) poklesu teploty s výškou. Mohou se 

vyskytovat za jakékoli rychlosti větru, při silném větru obvykle nastávají podmínky 

ve IV. třídě stability. 

V. třída stability popisuje rozptylové podmínky při silném poklesu teploty s výškou. Za těchto 

situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosféře, protože lehčí teplý vzduch 

směřuje od země vzhůru a těžší studený klesá k zemi, což vede k rychlému rozptylu 

znečišťujících látek. Výskyt těchto podmínek je omezen na letní půlrok a slunečná 

odpoledne, kdy v důsledku přehřátého zemského povrchu se silně zahřívá i přízemní vrstva 

ovzduší. Ze stejného důvodu jako u inverzí se tyto rozptylové podmínky nevyskytují 

při rychlosti větru nad 5 m/s. 

Metodika SYMOS'97 však musela být oproti původní verzi upravena. V souvislosti 

s předpokládaným vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního prostředí přizpůsobuje 

platným evropským předpisům, a proto v ní vznikají změny, na které musí reagovat 
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i metodika výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále k výsledkům snadno použitelným 

v běžné praxi. Tyto změny zahrnují např.: 

� stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky jako hodinových průměrných 
hodnot koncentrací nebo 8-hodinových průměrných hodnot (dříve 1/2-hodinové 
hodnoty), 

� stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky jako denních průměrných 
hodnot koncentrací, 

� hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx). 

Změna doby průměrování se promítla do změny rozptylových parametrů σy a σz tak, 

aby popisovaly rozptyl znečišťujících látek v delším časovém intervalu. Pro NO2, NOx, prach 

(PM10) a SO2 jsou jako krátkodobé koncentrace počítané hodinové průměrné hodnoty, 

pro CO jsou počítané 8-hodinové průměrné hodnoty.  

Znečištění ovzduší oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo pomocí sumy oxidů 

dusíku (NOx). Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit a zároveň jako NOx byly (a dodnes 

jsou) udávané nejen emise oxidů dusíku, ale i emisní faktory z průmyslu, energetiky i 

z dopravy. Suma NOx je přitom tvořena zejména dvěma složkami, a to NO a NO2. 

Nová legislativa ponechává imisní limit pro NOx ve vztahu k ochraně ekosystémů, ale zavádí 

nově imisní limit pro NO2 ve vztahu k ochraně zdraví lidí, zřejmě proto, že pro člověka je NO2 

mnohem toxičtější než NO. 

Ze zdrojů oxidů dusíku (zejména při spalovacích procesech) je společně s horkými spalinami 

emitován převážně NO, který teprve pod vlivem slunečního záření a ozónu oxiduje na NO2, 

přičemž rychlost této reakce značně závisí na okolních podmínkách v atmosféře. Protože 

vstupem do výpočtu zůstaly emise NOx, bylo nutné upravit výpočet tak, aby jednak 

poskytoval hodnoty koncentrací NO2 a jednak zahrnoval rychlost konverze NO na NO2 

v závislosti na rozptylových podmínkách. 

Podle dostupných informací obsahují průměrné emise NOx pouze 10 % NO2 a celých 

90 % NO. Rychlost konverze NO na NO2 popisuje parametr kp, jehož hodnota závisí na třídě 

stability atmosféry. Zároveň platí, že i po dostatečně dlouhé době zbývá 10 % oxidů dusíku 

ve formě NO. Vztah pro výpočet krátkodobých koncentrací NO2 z původních hodnot 

koncentrací NOx pak má tvar 
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kde: c  je krátkodobá koncentrace NO2,   

c0  je původní krátkodobá koncentrace NOx, 

         xL  je vzdálenost od zdroje,           

uh1  je rychlost větru v efektivní výšce zdroje. 
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Imisní limity 

Imisní situace je podrobně hodnocena pomocí maximálních imisních hodinových koncentrací 

a průměrných ročních koncentrací. Imisní limit pro NO2 je stanoven na úrovních, jež jsou 

uvedeny v následujícím přehledu imisních limitů.  

Prahové a imisní limity jsou dané přílohou č. 1 zákona 201/2012. 

Přípustné úrovně znečištění (imisní limity a cílové imisní limity) 

Imisní limity jsou dány přílohou č. 1 zákona 201/2012., zákonem o ochraně ovzduší. 

Všechny uvedené přípustné úrovně znečištění ovzduší pro plynné znečišťující látky se 

vztahují na standardní podmínky (objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak 

101,325 kPa). U všech přípustných úrovní znečištění ovzduší se jedná o aritmetické průměry. 

 

Tab. 5.34 Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení  
 Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Maximální počet 

překročení 
Oxid siřičitý 1 hodina 350 µg.m

-3
 24 

Oxid siřičitý 24 hodin 125 µg.m
-3

 3 

Oxid dusičitý 1 hodina 200 µg.m
-3

 18 

Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40 µg.m
-3

 0 

Oxid uhelnatý maximální denní 
osmihodinový průměr

1
) 

10 mg.m
-3

 0 

Benzen 1 kalendářní rok 5 µg.m
-3

 0 

Částice PM10 24 hodin 50 µg.m
-3

 35 

ČásticePM10 1 kalendářní rok 40 µg.m
-3

 0 

Částice PM2,5 1 kalendářní rok 25 µg.m
-3

 0 

Olovo 1 kalendářní rok 0,5 µg.m
-3

 0 

Poznámka: 
1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových 

klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. 
Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden 
z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet 
pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin. 

 
 

Tab. 5.35 Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace  
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit 
Oxid siřičitý kalendářní rok a zimní období  

(1. října- 31. března) 
20 µg.m

-3
 

Oxidy dusíku
1
) 1 kalendářní rok 30 µg.m

-3
 

Poznámka: 
1) Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřený v jednotkách 

hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého. 
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Tab. 5.36 Imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 vyhlášené 
pro ochranu zdraví lidí  

 Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit 

Arsen 1 kalendářní rok 6 ng.m
-3

 

Kadmium 1 kalendářní rok 5 ng.m
-3

 

Nikl 1 kalendářní rok 20 ng.m
-3

 

Benzo(a)pyren 1 kalendářní rok 1 ng.m
-3

 

 

5.3.3 Charakteristiky kvality ovzduší 

LH – limitní hodnota představuje úroveň znečištění stanovenou na vědeckém základě s cílem 
odvrátit, předejít nebo redukovat poškozující efekt na lidské zdraví nebo životní prostředí 
jako celek, který musí být dosažen v daném období a nesmí být překračován jinak, než je 
stanoveno. Je to pevná hodnota přípustné úrovně znečištění ovzduší, která nesmí být 
překračována o více než je mez tolerance (MT), vyjádřená jako podíl imisního limitu 
v procentech, o který může být tento limit v období stanoveném zákonem o ovzduší (po jeho 
vydání) a jeho prováděcími předpisy, překročen. 

MT – mez tolerance představuje procento imisního limitu, o které může být překročen 
za podmínek stanovených směrnicí 96/62/EC a směrnicemi souvisejícími.  

Popis stavu znečištění ovzduší výčtem úrovní imisních charakteristik látek, měřených v dané 
lokalitě a jejich poměru k stanoveným imisním limitům je relativně komplikovaný a 
pro klasifikaci zájmového území jsme použili klasifikaci z publikace „Znečištění ovzduší 
na území České republiky v roce 1997“, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav 
Praha. Klasifikace se provádí dle 5 tříd, které představuje 5.37. 

Tab. 5.37 Klasifikace stavu znečištění ovzduší 
Třída Význam Klasifikace 
I. imisní hodnoty všech sledovaných látek jsou nejvýše rovny polovině imisních 

limitů LHx 
čisté-téměř čisté 
ovzduší 

II. imisní hodnota některé z látek je větší než 0,5 LHx, ale žádný limit není 
překročen 

mírně znečištěné 
ovzduší 

III. imisní limit jedné látky je překročen, imisní hodnoty ostatních sledovaných 
látek jsou nejvýše rovny polovině emisních limitů LHx 

Znečištěné ovzduší 

IV. imisní limit jedné látky je překročen, imisní hodnoty některých dalších látek 
>LHx, ale <LHx 

silně znečištěné 
ovzduší 

V. imisní limit více než jedné látky je překročen velmi silně znečištěné 
ovzduší 

 

Referenční body 

Pro výpočet imisní charakteristiky bylo vytvořeno zájmové území se sítí uzlových bodů 
v počtu 21 718 s krokem 200 m (základní síť RB) a dále síť RB lemující komunikace v počtu 
65 903 výpočetních bodů.  

Síť uzlových referenčních bodů pro potřebu výpočtu rozptylové studie je vytvářena nezávisle 
na zeměpisných souřadnicích dané lokality.  Jejím účelem je pokrýt dané zájmové území tak, 
aby matematická modelace zatížení ovzduší dané lokality škodlivinami postihla v rámci 
zadaných dat co nejvěrněji reálný stav.  
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Obr. 5.12 Síť uzlových referenčních bodů 
 

Rozsah a tvar území pokrytého sítí referenčních bodů stanovuje zpracovatel studie 
s ohledem na předpokládaný plošný rozsah hodnocených vlivů, obvykle ve tvaru 
jednoduchého geometrického obrazce libovolného tvaru. Krok jednotlivých referenčních 
bodů (jejich vzdálenost od sebe) je volen na základě obdobných požadavků, může být 
v rámci jedné sítě různý (např. v oblasti předpokládaných vyšších koncentrací škodlivin je síť 
hustší). 

Číslování referenčních bodů se provádí tak, že jeden bod je zvolen za počátek („0“) a ostatní 
body se číslují čísly dle vzestupné aritmetické řady (1, 2, ..., n). Způsob zvolení počátku 
i systém dalšího číslování referenčních bodů závisí na úsudku zpracovatele rozptylové studie, 
na úroveň výsledků studie nemá žádný vliv. Obvykle je jako počátek volen bod nacházející se 
v levém spodním rohu sítě tak, aby při odečítání souřadnic nebylo nutno používat záporných 
hodnot. 

Po vytvoření sítě referenčních bodů jsou jednotlivým referenčním bodům přiřazovány 
souřadnice x, y, z podle následujícího systému: 

x: vzdálenost referenčního bodu od zvoleného počátku na vodorovné ose v metrech 
y: vzdálenost referenčního bodu od zvoleného počátku na svislé ose v metrech 
z: nadmořská výška referenčního bodu v metrech (odečítá se z vrstevnicové mapy) 

 

Uvedené souřadnice pro jednotlivé referenční body tvoří jeden ze základních souborů 
vstupních dat nutných pro konstrukci rozptylové studie, neboť pro zvolené referenční body 
jsou počítány příslušné hodnoty znečištění. Ztotožnění posléze vzniklého obrazu s reálem se 
provádí např. grafickou konstrukcí izolinií znečištění pro jednotlivé škodliviny v rozsahu 
zvolené sítě referenčních bodů a jejich překrytím s mapovým podkladem hodnoceného 
zájmového území. 
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Stejným způsobem, jak je uvedeno, se konstruují souřadnice emisních zdrojů v rámci zvolené 
sítě. Emisní zdroje se číslují (či označují) samostatně. 

Z těchto výpočtových bodů byly vytvořeny kartogramy map jednotlivých imisních zátěží 

pro průměrné roční koncentrace NO2 a PM10. 

 

Nízkoemisní zóna – varianta A 

Výpočtové body byly rozděleny na tři zóny. První zóna jsou výpočtové body nacházející se 

v rámci vymezení nízkoemisní zóny A. V této zóně se nachází 7 930 výpočtových bodů 

(obr. 5.13). 

 
Obr. 5.13 Výpočtové body v nízkoemisní zóně – var. A 

Vyhodnocení výpočtových bodů uvnitř nízkoemisní zóny ve variantě A, škodlivina PM10 

Tab. 5.38 Vyhodnocení všech výpočtových bodů nízkoemisní zóny ve variantě A 

pro škodlivinu PM10  

 Vypočtené koncentrace PM10 v jednotlivých scénářích 

2012 2015 NEZ var. 

A-červená 

NEZ var. 

A-žlutá 

NEZ var. 

A-zelená 

Průměr 5,20 3,37 2,75 2,54 2,21 

Medián 4,85 3,03 2,41 2,22 1,92 

Směrodatná odchylka 1,20 0,94 0,85 0,80 0,72 

Rozptyl výběru 1,43 0,89 0,73 0,64 0,52 
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 Vypočtené koncentrace PM10 v jednotlivých scénářích 

2012 2015 NEZ var. 

A-červená 

NEZ var. 

A-žlutá 

NEZ var. 

A-zelená 

Minimum 3,14 1,85 1,64 1,53 1,34 

Maximum 27,95 18,67 17,83 16,91 15,45 

 

Tab. 5.39 Vyhodnocení výpočtových bodů na komunikacích nízkoemisní zóny ve variantě A 

pro škodlivinu PM10  

 Vypočtené koncentrace PM10 v jednotlivých scénářích 

2012 2015 NEZ var. 

A-červená 

NEZ var. 

A-žlutá 

NEZ var. 

A-zelená 

Průměr 5,20 3,37 2,75 2,54 2,21 

Medián 4,85 3,03 2,40 2,21 1,91 

Směrodatná odchylka 1,19 0,94 0,85 0,80 0,72 

Rozptyl výběru 1,42 0,88 0,72 0,64 0,52 

Minimum 3,14 1,91 1,68 1,57 1,37 

Maximum 27,95 18,67 17,83 16,91 15,45 

Tab. 5.40 Vyhodnocení výpočtových bodů mimo komunikace v nízkoemisní zóně 

ve variantě A pro škodlivinu PM10  

 Vypočtené koncentrace PM10 v jednotlivých scénářích 

2012 2015 NEZ var. 

A-červená 

NEZ var. 

A-žlutá 

NEZ var. 

A-zelená 

Průměr 5,14 3,41 2,84 2,64 2,30 

Medián 4,97 3,26 2,62 2,43 2,11 

Směrodatná odchylka 1,28 1,00 0,92 0,87 0,78 

Rozptyl výběru 1,65 1,00 0,85 0,75 0,61 

Minimum 3,17 1,85 1,64 1,53 1,34 

Maximum 13,04 8,68 8,07 7,60 6,86 

 

Ve variantě roku 2012 jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční koncentrace 

PM10 na úrovni 27,95 µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů 

nacházejících se v rámci vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 5,20 µg/m3 a medián se 

pohybuje na úrovni 4,85 µg/m3. 

Ve variantě roku 2015 jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční koncentrace 

PM10 na úrovni 18,67 µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů 

nacházejících se v rámci vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 3,37 µg/m3 a medián se 

pohybuje na úrovni 3,03 µg/m3. 

Ve výpočtové variantě A-červená jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční 

koncentrace PM10 na úrovni 17,83 µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů 
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nacházejících se v rámci vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 2,75 µg/m3 a medián se 

pohybuje na úrovni 2,41 µg/m3. 

Ve výpočtové variantě A-žlutá jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční 

koncentrace PM10 na úrovni 16,91 µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů 

nacházejících se v rámci vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 2,54 µg/m3 a medián se 

pohybuje na úrovni 2,22 µg/m3. 

Ve výpočtové variantě A-zelená jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční 

koncentrace PM10 na úrovni 15,45 µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů 

nacházejících se v rámci vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 2,21 µg/m3 a medián se 

pohybuje na úrovni 1,92 µg/m3. 

Vyhodnocení výpočtových bodů uvnitř nízkoemisní zóny ve variantě A, škodlivina NO2 

Tab. 5.41 Vyhodnocení všech výpočtových bodů nízkoemisní zóny ve variantě zóny A 

pro škodlivinu NO2 

 Vypočtené koncentrace NO2 v jednotlivých scénářích 

2012 2015 NEZ var. 

A-červená 

NEZ var. 

A-žlutá 

NEZ var. 

A-zelená 

Průměr 18,83 13,64 12,10 14,16 10,74 

Medián 18,72 13,27 11,61 13,54 10,24 

Směrodatná odchylka 1,88 1,65 1,53 1,79 1,40 

Rozptyl výběru 3,53 2,72 2,35 3,21 1,96 

Minimum 13,74 9,89 9,06 10,77 8,14 

Maximum 39,77 28,17 26,91 31,41 25,23 

Tab. 5.42 Vyhodnocení výpočtových bodů na komunikacích nízkoemisní zóny ve variantě 

zóny A pro škodlivinu NO2 

 Vypočtené koncentrace NO2 v jednotlivých scénářích 

2012 2015 NEZ var. 

A-červená 

NEZ var. 

A-žlutá 

NEZ var. 

A-zelená 

Průměr 18,84 13,64 12,09 14,15 10,73 

Medián 18,72 13,26 11,59 13,52 10,23 

Směrodatná odchylka 1,87 1,64 1,53 1,78 1,40 

Rozptyl výběru 3,51 2,71 2,33 3,19 1,95 

Minimum 14,06 10,11 9,27 11,01 8,33 

Maximum 39,77 28,17 26,91 31,41 25,23 
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Tab. 5.43 Vyhodnocení výpočtových bodů mimo komunikace v nízkoemisní zóně 

ve variantě A pro škodlivinu NO2 

 Vypočtené koncentrace NO2 v jednotlivých scénářích 

2012 2015 NEZ var. 

A-červená 

NEZ var. 

A-žlutá 

NEZ var. 

A-zelená 

Průměr 18,67 13,71 12,27 14,40 10,93 

Medián 18,89 13,62 12,16 14,29 10,83 

Směrodatná odchylka 1,94 1,71 1,62 1,90 1,48 

Rozptyl výběru 3,76 2,92 2,61 3,60 2,19 

Minimum 13,74 9,89 9,06 10,77 8,14 

Maximum 24,71 18,11 16,98 19,93 15,60 

 

Ve variantě roku 2012 jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční koncentrace NO2 

na úrovni 39,77 µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů nacházejících se 

v rámci vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 18,83 µg/m3 a medián se pohybuje na úrovni 

18,72 µg/m3. 

Ve variantě roku 2015 jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční koncentrace NO2 

na úrovni 28,17 µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů nacházejících se 

v rámci vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 13, 64 µg/m3 a medián se pohybuje 

na úrovni 13,27 µg/m3. 

Ve výpočtové variantě A-červená jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční 

koncentrace NO2 na úrovni 26,91 µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů 

nacházejících se v rámci vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 12,10 µg/m3 a medián se 

pohybuje na úrovni 11,61 µg/m3. 

Ve výpočtové variantě A-žlutá jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční 

koncentrace NO2 na úrovni 31,41 µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů 

nacházejících se v rámci vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 14,16 µg/m3 a medián se 

pohybuje na úrovni 13,54 µg/m3. 

Ve výpočtové variantě A-zelená jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční 

koncentrace NO2 na úrovni 25,23 µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů 

nacházejících se v rámci vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 10,74 µg/m3 a medián se 

pohybuje na úrovni 10,24 µg/m3. 
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Vyhodnocení výpočtových bodů mimo nízkoemisní zónu ve variantě A, škodlivina PM10 

Tab. 5.44 Vyhodnocení všech výpočtových bodů nacházejících se mimo nízkoemisní zóny 

ve variantě A, pro škodlivinu PM10 

 Vypočtené koncentrace PM10 v jednotlivých scénářích 

2012 2015 NEZ var. 

A-červená 

NEZ var. 

A-žlutá 

NEZ var. 

A-zelená 

Průměr 5,59 3,68 3,44 3,22 2,81 

Medián 5,09 3,52 3,24 3,03 2,66 

Směrodatná odchylka 3,32 1,93 1,85 1,73 1,50 

Rozptyl výběru 11,02 3,73 3,43 2,98 2,24 

Minimum 0,57 0,38 0,36 0,34 0,29 

Maximum 53,50 32,27 31,04 29,65 25,97 

Tab. 5.45 Vyhodnocení výpočtových bodů na komunikacích, nacházejících se mimo 

nízkoemisní zónu ve variantě A, pro škodlivinu PM10 

 Vypočtené koncentrace PM10 v jednotlivých scénářích 

2012 2015 NEZ var. 

A-červená 

NEZ var. 

A-žlutá 

NEZ var. 

A-zelená 

Průměr 6,27 4,12 3,86 3,61 3,15 

Medián 5,49 3,78 3,52 3,30 2,89 

Směrodatná odchylka 3,30 1,84 1,78 1,66 1,43 

Rozptyl výběru 10,90 3,38 3,17 2,74 2,05 

Minimum 1,50 1,00 0,95 0,89 0,78 

Maximum 53,50 32,27 31,04 29,65 25,97 

Tab. 5.46 Vyhodnocení výpočtových bodů mimo komunikace, nacházejících se mimo 

nízkoemisní zónu ve variantě A, pro škodlivinu PM10 

 Vypočtené koncentrace PM10 v jednotlivých scénářích 

2012 2015 NEZ var. 

A-červená 

NEZ var. 

A-žlutá 

NEZ var. 

A-zelená 

Průměr 3,58 2,338 2,208 2,068 1,80 

Medián 2,88 1,84 1,74 1,63 1,42 

Směrodatná odchylka 2,44 1,55 1,47 1,37 1,19 

Rozptyl výběru 5,96 2,40 2,17 1,89 1,42 

Minimum 0,57 0,38 0,36 0,34 0,29 

Maximum 40,87 22,05 21,55 19,76 16,87 

 

Ve variantě roku 2012 jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční koncentrace 

PM10 na úrovni 53,50 µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů 

nacházejících se mimo vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 5,59 µg/m3 a medián se 

pohybuje na úrovni 5,09 µg/m3. 
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Ve variantě roku 2015 jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční koncentrace 

PM10 na úrovni 32,27 µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů 

nacházejících se mimo vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 3,68 µg/m3 a medián se 

pohybuje na úrovni 3,52 µg/m3. 

Ve výpočtové variantě A-červená jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční 

koncentrace PM10 na úrovni 31,04 µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů 

nacházejících se mimo vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 3,44 µg/m3 a medián se 

pohybuje na úrovni 3,24 µg/m3. 

Ve výpočtové variantě A-žlutá jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční 

koncentrace PM10 na úrovni 29,65 µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů 

nacházejících se mimo vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 3,22 µg/m3 a medián se 

pohybuje na úrovni 3,03 µg/m3. 

Ve výpočtové variantě A-zelená jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční 

koncentrace PM10 na úrovni 25,97 µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů 

nacházejících se mimo vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 2,81 µg/m3 a medián se 

pohybuje na úrovni 2,66 µg/m3. 

Vyhodnocení výpočtových bodů mimo nízkoemisní zónu ve variantě A, škodlivina NO2 

Tab. 5.47 Vyhodnocení všech výpočtových bodů nacházejících se mimo nízkoemisní zónu 

ve variantě A, pro škodlivinu NO2  

 Vypočtené koncentrace NO2 v jednotlivých scénářích 

2012 2015 NEZ var. 

A-červená 

NEZ var. 

A-žlutá 

NEZ var. 

A-zelená 

Průměr 17,81 13,60 12,82 15,47 11,53 

Medián 17,50 13,35 12,51 15,06 11,23 

Směrodatná odchylka 5,93 4,47 4,26 5,20 3,84 

Rozptyl výběru 35,11 20,02 18,18 27,09 14,75 

Minimum 4,25 3,22 3,04 3,67 2,73 

Maximum 97,04 70,37 67,71 85,21 58,95 

Tab. 5.48 Vyhodnocení výpočtových bodů na komunikacích, nacházejících se mimo 

nízkoemisní zónu ve variantě A, pro škodlivinu NO2  

 Vypočtené koncentrace NO2 v jednotlivých scénářích 

2012 2015 NEZ var. 

A-červená 

NEZ var. 

A-žlutá 

NEZ var. 

A-zelená 

Průměr 19,26 14,68 13,83 16,67 12,44 

Medián 18,44 14,08 13,19 15,82 11,84 

Směrodatná odchylka 5,33 4,01 3,86 4,74 3,47 

Rozptyl výběru 28,40 16,06 14,86 22,50 12,05 

Minimum 7,01 5,46 5,15 6,21 4,61 
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 Vypočtené koncentrace NO2 v jednotlivých scénářích 

2012 2015 NEZ var. 

A-červená 

NEZ var. 

A-žlutá 

NEZ var. 

A-zelená 

Maximum 97,04 70,37 67,71 85,21 58,95 

Tab. 5.49 Vyhodnocení výpočtových bodů mimo komunikace, nacházejících se mimo 

nízkoemisní zónu ve variantě A, pro škodlivinu NO2  

 Vypočtené koncentrace NO2 v jednotlivých scénářích 

2012 2015 NEZ var. 

A-červená 

NEZ var. 

A-žlutá 

NEZ var. 

A-zelená 

Průměr 13,45 10,35 9,81 11,87 8,81 

Medián 12,61 9,65 9,14 11,05 8,21 

Směrodatná odchylka 5,46 4,21 3,99 4,84 3,60 

Rozptyl výběru 29,85 17,76 15,96 23,47 12,95 

Minimum 4,25 3,22 3,04 3,67 2,73 

Maximum 48,09 39,84 38,20 47,58 33,59 

 

Ve variantě roku 2012 jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční koncentrace NO2 

na úrovni 97,04 µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů nacházejících se 

mimo vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 17,81 µg/m3 a medián se pohybuje na úrovni 

17,50 µg/m3. 

Ve variantě roku 2015 jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční koncentrace NO2 

na úrovni 70,37 µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů nacházejících se 

mimo vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 13,60 µg/m3 a medián se pohybuje na úrovni 

13,35 µg/m3. 

Ve výpočtové variantě A-červená jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční 

koncentrace NO2 na úrovni 67,71 µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů 

nacházejících se mimo vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 12,81 µg/m3 a medián se 

pohybuje na úrovni 12,51 µg/m3. 

Ve výpočtové variantě A-žlutá jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční 

koncentrace NO2 na úrovni 85,21 µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů 

nacházejících se mimo vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 15,47 µg/m3 a medián se 

pohybuje na úrovni 15,06 µg/m3. 

Ve výpočtové variantě A-zelená jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční 

koncentrace NO2 na úrovni 58,95 µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů 

nacházejících se mimo vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 11,53 µg/m3 a medián se 

pohybuje na úrovni 11,23 µg/m3. 
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Nízkoemisní zóna – varianta B 

Druhá zóna výpočtových bodů zahrnuje nízkoemisní zónu ve variantě B. V této zóně se 

nachází 18 477 výpočtových bodů (obr. 5.14). 

 
Obr. 5.14 Výpočtové body v nízkoemisní zóně – var. B 

Vyhodnocení výpočtových bodů uvnitř nízkoemisní zóny ve variantě B, škodlivina PM10 

Tab. 5.50 Vyhodnocení všech výpočtových bodů nízkoemisní zóny ve variantě B, 

pro škodlivinu PM10 

 Vypočtené koncentrace PM10 v jednotlivých scénářích 

2012 2015 NEZ var. 

A-červená 

NEZ var. 

A-žlutá 

NEZ var. 

A-zelená 

Průměr 5,42 3,62 2,55 2,32 1,96 

Medián 5,19 3,52 2,39 2,16 1,82 

Směrodatná odchylka 1,39 1,08 0,90 0,82 0,71 

Rozptyl výběru 1,92 1,17 0,80 0,68 0,50 

Minimum 2,81 1,75 1,34 1,23 1,06 

Maximum 28,45 19,45 17,69 16,25 13,92 
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Tab. 5.51 Vyhodnocení výpočtových bodů na komunikacích, nacházejících se v nízkoemisní 

zóně ve variantě B, pro škodlivinu PM10 

 Vypočtené koncentrace PM10 v jednotlivých scénářích 

2012 2015 NEZ var. 

A-červená 

NEZ var. 

A-žlutá 

NEZ var. 

A-zelená 

Průměr 5,42 3,61 2,54 2,31 1,95 

Medián 5,18 3,50 2,37 2,15 1,81 

Směrodatná odchylka 1,37 1,07 0,89 0,81 0,70 

Rozptyl výběru 1,87 1,15 0,78 0,66 0,49 

Minimum 3,14 1,91 1,49 1,37 1,18 

Maximum 28,45 19,45 17,69 16,25 13,92 

Tab. 5.52 Vyhodnocení výpočtových bodů mimo komunikace, nacházejících se v nízkoemisní 

zóně ve variantě B, pro škodlivinu PM10 

 Vypočtené koncentrace PM10 v jednotlivých scénářích 

2012 2015 NEZ var. 

A-červená 

NEZ var. 

A-žlutá 

NEZ var. 

A-zelená 

Průměr 5,43 3,70 2,67 2,43 2,06 

Medián 5,33 3,67 2,53 2,28 1,92 

Směrodatná odchylka 1,66 1,26 1,06 0,97 0,83 

Rozptyl výběru 2,76 1,58 1,11 0,94 0,69 

Minimum 2,81 1,75 1,34 1,23 1,06 

Maximum 25,51 18,45 15,64 14,26 12,09 

 

Ve variantě roku 2012 jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční koncentrace 

PM10 na úrovni 28,45 µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů 

nacházejících se v rámci vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 5,42 µg/m3 a medián se 

pohybuje na úrovni 5,19 µg/m3. 

Ve variantě roku 2015 jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční koncentrace 

PM10 na úrovni 19,45 µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů 

nacházejících se v rámci vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 3,62 µg/m3 a medián se 

pohybuje na úrovni 3,52 µg/m3. 

Ve výpočtové variantě B-červená jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční 

koncentrace PM10 na úrovni 17,69µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů 

nacházejících se v rámci vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 2,55 µg/m3 a medián se 

pohybuje na úrovni 2,39 µg/m3. 

Ve výpočtové variantě B-žlutá jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční 

koncentrace PM10 na úrovni 16,25 µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů 

nacházejících se v rámci vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 2,32 µg/m3 a medián se 

pohybuje na úrovni 2,16 µg/m3. 
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Ve výpočtové variantě B-zelená jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční 

koncentrace PM10 na úrovni 13,92 µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů 

nacházejících se v rámci vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 1,96 µg/m3 a medián se 

pohybuje na úrovni 1,82 µg/m3. 

Vyhodnocení výpočtových bodů uvnitř nízkoemisní zóny ve variantě B, škodlivina NO2 

Tab. 5.53 Vyhodnocení všech výpočtových bodů nízkoemisní zóny ve variantě B, 

pro škodlivinu NO2  

 Vypočtené koncentrace NO2 v jednotlivých scénářích 

2012 2015 NEZ var. 

A-červená 

NEZ var. 

A-žlutá 

NEZ var. 

A-zelená 

Průměr 20,03 14,73 11,65 13,21 9,88 

Medián 19,66 14,48 11,51 12,99 9,75 

Směrodatná odchylka 2,70 2,33 1,91 2,25 1,63 

Rozptyl výběru 7,29 5,44 3,64 5,05 2,67 

Minimum 13,43 9,76 8,01 9,22 6,91 

Maximum 48,23 33,99 29,68 35,52 25,79 

Tab. 5.54 Vyhodnocení výpočtových bodů na komunikacích, nacházejících se v nízkoemisní 

zóně ve variantě B, pro škodlivinu NO2  

 Vypočtené koncentrace NO2 v jednotlivých scénářích 

2012 2015 NEZ var. 

A-červená 

NEZ var. 

A-žlutá 

NEZ var. 

A-zelená 

Průměr 20,02 14,71 11,63 13,18 9,87 

Medián 19,64 14,41 11,46 12,94 9,72 

Směrodatná odchylka 2,67 2,31 1,89 2,23 1,62 

Rozptyl výběru 7,11 5,36 3,57 4,96 2,62 

Minimum 14,06 10,11 8,41 9,73 7,31 

Maximum 48,23 33,41 29,68 35,52 25,79 

Tab. 5.55 Vyhodnocení výpočtových bodů mimo komunikace, nacházejících se v nízkoemisní 

zóně ve variantě B, pro škodlivinu NO2  

 Vypočtené koncentrace NO2 v jednotlivých scénářích 

2012 2015 NEZ var. 

A-červená 

NEZ var. 

A-žlutá 

NEZ var. 

A-zelená 

Průměr 20,15 14,98 11,94 13,58 10,15 

Medián 19,99 15,09 12,11 13,63 10,24 

Směrodatná odchylka 3,21 2,60 2,15 2,54 1,84 

Rozptyl výběru 10,28 6,74 4,62 6,46 3,39 

Minimum 13,43 9,76 8,01 9,22 6,91 

Maximum 48,09 33,99 29,09 34,47 25,10 

 



 76 

Ve variantě roku 2012 jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční koncentrace NO2 

na úrovni 48,23 µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů nacházejících se 

v rámci vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 20,03 µg/m3 a medián se pohybuje na úrovni 

19,66 µg/m3. 

Ve variantě roku 2015 jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční koncentrace NO2 

na úrovni 33,99 µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů nacházejících se 

v rámci vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 14,73 µg/m3 a medián se pohybuje na úrovni 

14,48 µg/m3. 

Ve výpočtové variantě B-červená jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční 

koncentrace NO2 na úrovni 29,68 µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů 

nacházejících se v rámci vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 11,65 µg/m3 a medián se 

pohybuje na úrovni 11,51 µg/m3. 

Ve výpočtové variantě B-žlutá jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční 

koncentrace NO2 na úrovni 35,52 µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů 

nacházejících se v rámci vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 13,11 µg/m3 a medián se 

pohybuje na úrovni 12,99 µg/m3. 

Ve výpočtové variantě B-zelená jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční 

koncentrace NO2 na úrovni 25,79 µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů 

nacházejících se v rámci vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 9,88 µg/m3 a medián se 

pohybuje na úrovni 9,75 µg/m3. 

Vyhodnocení výpočtových bodů mimo nízkoemisní zónu ve variantě B, škodlivina PM10 

Tab. 5.56 Vyhodnocení všech výpočtových bodů nacházejících se mimo nízkoemisní zónu 

ve variantě B, pro škodlivinu PM10  

 Vypočtené koncentrace PM10 v jednotlivých scénářích 

2012 2015 NEZ var. 

A-červená 

NEZ var. 

A-žlutá 

NEZ var. 

A-zelená 

Průměr 5,59 3,65 3,14 2,91 2,51 

Medián 5,01 3,48 2,94 2,73 2,36 

Směrodatná odchylka 3,45 1,99 1,76 1,63 1,39 

Rozptyl výběru 11,93 3,98 3,09 2,65 1,94 

Minimum 0,57 0,38 0,33 0,30 0,26 

Maximum 54,82 32,27 28,98 27,18 23,64 
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Tab. 5.57 Vyhodnocení výpočtových bodů na komunikacích, nacházejících se mimo 

nízkoemisní zónu ve variantě B, pro škodlivinu PM10  

 Vypočtené koncentrace PM10 v jednotlivých scénářích 

2012 2015 NEZ var. 

A-červená 

NEZ var. 

A-žlutá 

NEZ var. 

A-zelená 

Průměr 6,35 4,16 3,57 3,31 2,85 

Medián 5,55 3,82 3,24 3,01 2,60 

Směrodatná odchylka 3,46 1,91 1,70 1,57 1,34 

Rozptyl výběru 12,00 3,64 2,90 2,48 1,81 

Minimum 1,50 1,00 0,87 0,81 0,70 

Maximum 54,82 32,27 28,98 27,18 23,64 

Tab. 5.58 Vyhodnocení výpočtových bodů mimo komunikace, nacházejících se mimo 

nízkoemisní zónu ve variantě B, pro škodlivinu PM10  

 Vypočtené koncentrace PM10 v jednotlivých scénářích 

2012 2015 NEZ var. 

A-červená 

NEZ var. 

A-žlutá 

NEZ var. 

A-zelená 

Průměr 3,52 2,29 1,99 1,85 1,59 

Medián 2,81 1,80 1,56 1,45 1,25 

Směrodatná odchylka 2,43 1,53 1,35 1,25 1,07 

Rozptyl výběru 5,91 2,35 1,81 1,55 1,14 

Minimum 0,57 0,38 0,33 0,30 0,26 

Maximum 40,87 22,05 20,75 18,99 16,12 

 

Ve variantě roku 2012 jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční koncentrace 

PM10 na úrovni 54,82 µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů 

nacházejících mimo vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 5,59 µg/m3 a medián se 

pohybuje na úrovni 5,01 µg/m3. 

Ve variantě roku 2015 jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční koncentrace 

PM10 na úrovni 32,27 µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů 

nacházejících se mimo vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 3,65 µg/m3 a medián se 

pohybuje na úrovni 3,48 µg/m3. 

Ve výpočtové variantě B-červená jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční 

koncentrace PM10 na úrovni 28,98µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů 

nacházejících se mimo vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 3,14 µg/m3 a medián se 

pohybuje na úrovni 2,94 µg/m3. 

Ve výpočtové variantě B-žlutá jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční 

koncentrace PM10 na úrovni 27,18 µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů 

nacházejících se mimo vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 2,91 µg/m3 a medián se 

pohybuje na úrovni 2,73µg/m3. 
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Ve výpočtové variantě B-zelená jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční 

koncentrace PM10 na úrovni 23,64 µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů 

nacházejících se mimo vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 2,51 µg/m3 a medián se 

pohybuje na úrovni 2,36 µg/m3. 

Vyhodnocení výpočtových bodů mimo nízkoemisní zónu ve variantě B, škodlivina NO2 

Tab. 5.59 Vyhodnocení všech výpočtových bodů, nacházejících se mimo nízkoemisní zónu 

ve variantě B, pro škodlivinu NO2  

 Vypočtené koncentrace NO2 v jednotlivých scénářích 

2012 2015 NEZ var. 

A-červená 

NEZ var. 

A-žlutá 

NEZ var. 

A-zelená 

Průměr 17,44 13,36 11,57 13,68 10,09 

Medián 17,06 13,10 11,41 13,42 9,97 

Směrodatná odchylka 6,04 4,57 3,93 4,70 3,40 

Rozptyl výběru 36,53 20,91 15,47 22,10 11,58 

Minimum 4,25 3,22 2,81 3,33 2,45 

Maximum 97,04 70,37 65,16 81,21 55,83 

Tab. 5.60 Vyhodnocení výpočtových bodů na komunikacích, nacházejících se mimo 

nízkoemisní zónu ve variantě B, pro škodlivinu NO2  

 Vypočtené koncentrace NO2 v jednotlivých scénářích 

2012 2015 NEZ var. 

A-červená 

NEZ var. 

A-žlutá 

NEZ var. 

A-zelená 

Průměr 18,99 14,53 12,56 14,84 10,95 

Medián 17,94 13,84 11,94 14,05 10,42 

Směrodatná odchylka 5,52 4,15 3,58 4,32 3,09 

Rozptyl výběru 30,52 17,24 12,84 18,64 9,55 

Minimum 7,01 5,46 4,78 5,64 4,17 

Maximum 97,04 70,37 65,16 81,21 55,83 

Tab. 5.61 Vyhodnocení výpočtových bodů mimo komunikace, nacházejících se mimo 

nízkoemisní zónu ve variantě B, pro škodlivinu NO2  

 Vypočtené koncentrace NO2 v jednotlivých scénářích 

2012 2015 NEZ var. 

A-červená 

NEZ var. 

A-žlutá 

NEZ var. 

A-zelená 

Průměr 13,24 10,20 8,89 10,53 7,75 

Medián 12,38 9,47 8,26 9,80 7,23 

Směrodatná odchylka 5,35 4,156 3,56 4,23 3,09 

Rozptyl výběru 28,66 17,19 12,71 17,89 9,58 

Minimum 4,25 3,22 2,81 3,33 2,45 

Maximum 46,44 39,84 36,03 44,26 30,94 
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Ve variantě roku 2012 jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční koncentrace NO2 

na úrovni 97,04 µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů nacházejících se 

mimo vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 17,44 µg/m3 a medián se pohybuje na úrovni 

17,06 µg/m3. 

Ve variantě roku 2015 jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční koncentrace NO2 

na úrovni 70,37 µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů nacházejících se 

mimo vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 13,36 µg/m3 a medián se pohybuje na úrovni 

13,10 µg/m3. 

Ve výpočtové variantě B-červená jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční 

koncentrace NO2 na úrovni 65,16 µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů 

nacházejících se mimo vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 11,57 µg/m3 a medián se 

pohybuje na úrovni 11,41 µg/m3. 

Ve výpočtové variantě B-žlutá jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční 

koncentrace NO2 na úrovni 81,21 µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů 

nacházejících se mimo vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 13,68 µg/m3 a medián se 

pohybuje na úrovni 13,42 µg/m3. 

Ve výpočtové variantě B-zelená jsou ve výpočtových bodech nejvyšší průměrné roční 

koncentrace NO2 na úrovni 55,83 µg/m3. Průměrná koncentrace ze všech výpočtových bodů 

nacházejících se mimo vymezení nízkoemisní zóny je na úrovni 10,09 µg/m3 a medián se 

pohybuje na úrovni 9,97 µg/m3. 

 

Celé území hlavního města Prahy 

Vypočtené imisní koncentrace za celé území Prahy jsou pro škodliviny PM10 a NO2 uvedeny 

v tabulkách 5.62 a 5.63.  

Tab. 5.62 Vyhodnocení všech výpočtových bodů na území Prahy pro škodlivinu PM10  

 Vypočtené koncentrace PM10 v jednotlivých scénářích 

2012 2015 NEZ var. 

A-červená 

NEZ var. 

A-žlutá 

NEZ var. 

A-zelená 

NEZ var. 

B-červená 

NEZ var. 

B-žlutá 

NEZ var. 

B-zelená 

Průměr 5,56 3,65 3,38 3,16 2,76 3,04 2,81 2,41 

Medián 5,06 3,49 3,17 2,96 2,59 2,78 2,56 2,21 

Směrodatná 

odchylka 
3,19 1,87 1,80 1,67 1,45 1,66 1,53 1,31 

Rozptyl 

výběru 
10,17 3,48 3,23 2,80 2,11 2,74 2,35 1,73 

Minimum 0,57 0,38 0,36 0,34 0,29 0,33 0,30 0,26 

Maximum 54,82 32,27 31,04 29,65 25,97 28,98 27,18 23,64 
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Tab. 5.63 Vyhodnocení všech výpočtových bodů na území Prahy pro škodlivinu NO2  

 Vypočtené koncentrace NO2 v jednotlivých scénářích 

2012 2015 NEZ var. 

A-červená 

NEZ var. 

A-žlutá 

NEZ var. 

A-zelená 

NEZ var. 

B-červená 

NEZ var. 

B-žlutá 

NEZ var. 

B-zelená 

Průměr 17,90 13,60 12,76 15,35 11,46 11,59 13,60 10,05 

Medián 17,73 13,34 12,41 14,90 11,13 11,42 13,36 9,94 

Směrodatná 

odchylka 
5,69 4,30 4,10 5,01 3,69 3,66 4,37 3,16 

Rozptyl 

výběru 
32,34 18,45 16,79 25,07 13,64 13,38 19,12 10,01 

Minimum 4,25 3,22 3,04 3,67 2,73 2,81 3,33 2,45 

Maximum 97,04 70,37 67,71 85,21 58,95 65,16 81,21 55,83 

 

Ve variantě roku 2012 jsou ve výpočtových bodech nejvyšší roční koncentrace PM10 ve výši 

54,82 µg/m3 a NO2 na úrovni 97,04 µg/m3. Průměrná koncentrace PM10 ze všech 

výpočtových bodů je na úrovni 5,56 µg/m3 a medián se pohybuje ve výši 5,06 µg/m3. 

Průměrná koncentrace NO2 ze všech výpočtových bodů je na úrovni 17,90 µg/m3 a medián 

se pohybuje ve výši 17,73 µg/m3. 

Ve variantě roku 2015 jsou ve výpočtových bodech nejvyšší roční koncentrace PM10 ve výši 

32,27 µg/m3 a NO2 na úrovni 70,37 µg/m3. Průměrná koncentrace PM10 ze všech 

výpočtových bodů je na úrovni 3,65 µg/m3 a medián se pohybuje ve výši 3,49 µg/m3. 

Průměrná koncentrace NO2 ze všech výpočtových bodů je na úrovni 13,60 µg/m3 a medián 

se pohybuje ve výši 13,34 µg/m3. 

Ve výpočtové variantě A-červená jsou ve výpočtových bodech nejvyšší roční koncentrace 

PM10 ve výši 31,04 µg/m3 a NO2 na úrovni 67,71 µg/m3. Průměrná koncentrace PM10 ze všech 

výpočtových bodů je na úrovni 3,38 µg/m3 a medián se pohybuje ve výši 3,17 µg/m3. 

Průměrná koncentrace NO2 ze všech výpočtových bodů je na úrovni 12,76 µg/m3 a medián 

se pohybuje ve výši 12,41 µg/m3. 

Ve výpočtové variantě A-žlutá jsou ve výpočtových bodech nejvyšší roční koncentrace PM10 

ve výši 29,65 µg/m3 a NO2 na úrovni 85,21 µg/m3. Průměrná koncentrace PM10 ze všech 

výpočtových bodů je na úrovni 3,16 µg/m3 a medián se pohybuje ve výši 2,96 µg/m3. 

Průměrná koncentrace NO2 ze všech výpočtových bodů je na úrovni 15,35 µg/m3 a medián 

se pohybuje ve výši 14,90 µg/m3. 

Ve výpočtové variantě A-zelená jsou ve výpočtových bodech nejvyšší roční koncentrace PM10 

ve výši 25,97 µg/m3 a NO2 na úrovni 58,95 µg/m3. Průměrná koncentrace PM10 ze všech 

výpočtových bodů je na úrovni 2,76 µg/m3 a medián se pohybuje ve výši 2,59 µg/m3. 

Průměrná koncentrace NO2 ze všech výpočtových bodů je na úrovni 11,46 µg/m3 a medián 

se pohybuje ve výši 11,13 µg/m3. 

Ve výpočtové variantě B-červená jsou ve výpočtových bodech nejvyšší roční koncentrace 

PM10 ve výši 28,98 µg/m3 a NO2 na úrovni 65,16 µg/m3. Průměrná koncentrace PM10 ze všech 

výpočtových bodů je na úrovni 3,04 µg/m3 a medián se pohybuje ve výši 2,78 µg/m3. 
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Průměrná koncentrace NO2 ze všech výpočtových bodů je na úrovni 11,59 µg/m3 a medián 

se pohybuje ve výši 11,42 µg/m3. 

Ve výpočtové variantě B-žlutá jsou ve výpočtových bodech nejvyšší roční koncentrace PM10 

ve výši 27,18 µg/m3 a NO2 na úrovni 81,21 µg/m3. Průměrná koncentrace PM10 ze všech 

výpočtových bodů je na úrovni 2,81 µg/m3 a medián se pohybuje ve výši 2,56 µg/m3. 

Průměrná koncentrace NO2 ze všech výpočtových bodů je na úrovni 13,60 µg/m3 a medián 

se pohybuje ve výši 13,36 µg/m3. 

Ve výpočtové variantě B-zelená jsou ve výpočtových bodech nejvyšší roční koncentrace PM10 

ve výši 23,64 µg/m3 a NO2 na úrovni 55,83 µg/m3. Průměrná koncentrace PM10 ze všech 

výpočtových bodů je na úrovni 2,41 µg/m3 a medián se pohybuje ve výši 2,21 µg/m3. 

Průměrná koncentrace NO2 ze všech výpočtových bodů je na úrovni 10,05 µg/m3 a medián 

se pohybuje ve výši 9,94 µg/m3. 

 

Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že největší dopad na kvalitu ovzduší bude mít 

nízkoemisní zóna v územní variantě B, ve scénáři s povolením vjezdu vozidel pouze 4. emisní 

kategorie (tj. vozidla se zelenou emisní plaketou), kde dojde k poklesu imisních koncentrací 

PM10 o 1,66 µg/m3 uvnitř zóny a o 1,14 µg/m3 vně NEZ, v případě imisních koncentrací NO2 

o 4,85 µg/m3 uvnitř zóny a o 3,27 µg/m3 vně NEZ. Naopak nejmenší vliv na zlepšení kvality 

ovzduší by měla v případě imisních koncentrací PM10 územní varianta A, ve scénáři 

s povolením vjezdu vozidel 2., 3. a 4. emisní kategorie (tj. vozidla s červenou, žlutou a 

zelenou emisní plaketou), u níž je predikován pokles imisních koncentrací PM10 o 0,62 µg/m3 

uvnitř zóny a o 0,24 µg/m3 vně NEZ. Z pohledu imisních koncentrací NO2 by pak nejméně 

přínosná byla NEZ v územní variantě A, ve scénáři s povolením vjezdu vozidel 3. a 4. emisní 

kategorie (tj. vozidla se žlutou a zelenou plaketou), u nichž je předpokládán nárůst imisních 

koncentrací NO2 o 0,52 µg/m3 uvnitř zóny a o 1,81 µg/m3 vně NEZ. 

Stejný scénář, tj. územní varianta B se scénářem s povolením vjezdu vozidel pouze 4. emisní 

kategorie (vozidla se zelenou emisní plaketou), vychází jako nejvýhodnější i s ohledem 

na náklady na zavedení NEZ, kde se průměrné náklady pohybují přibližně ve výši 897,9 tis. Kč 

(viz kap. 6.2). Tato výše nákladů platí obecně pro územní variantu B. Vyšší náklady 

na zavedení NEZ jsou u územní varianty A, kde se jejich průměrná výše pohybuje ve výši 

cca 1268,5 tis. Kč. Proto jako nejméně vhodné vycházejí s ohledem na emise PM10 scénář 

s povolením vjezdu vozidel 2., 3. a 4. emisní kategorie (vjezd povolen vozidlům s červenou, 

žlutou a zelenou emisní plaketou) a s ohledem na emise NO2 scénář s povolením vjezdu 

vozidel 3. a 4. emisní kategorie (povolení vjezdu vozidlům se žlutou a zelenou plaketou). 
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6 Analýza nákladů zavedení NEZ 

6.1 Informační kampaně a jejich náklady 

6.1.1 Informační kampaně – zahraniční zkušenosti 

Při zavádění NEZ v  evropských zemích byly použity různé způsoby reklamních kampaní, 

které zahrnovaly veškerá komunikační média. Nejčastěji využívaným médiem byla TV, 

rozhlas, internet následovaly informační brožury a letáky. Některá města jako je Londýn 

nebo Lipsko přistoupila k otevřené a velmi intenzivní komunikaci se svými obyvateli 

uspořádáním seminářů, workshopů, veřejných jednání pře zavedením NEZ na svém území. 

Pozvány byly všechny dotčené osoby (dopravci, politici, zaměstnanci magistrátu, 

poskytovatelé dopravních služeb, podnikatelé a obchodníci tj. významní zaměstnavatelé. 

Téměř ve všech zemích (kromě Norska) byla reklamní kampaň pro zavedení NEZ 

prezentována také v televizním a rozhlasovém vysílání. V Berlíně, Cambridgi a Craiově byly 

informace o zavedení NEZ šířeny také SMS  zprávami přes mobilního operátora. Ve Švédsku 

byly navíc využity, kromě dalších zdrojů uvedených v tabulce 6.1, také informační billboardy 

umístěné ještě před zónu ohraničující dopravní značky (např. Göteborg). 

Velmi se v Evropských zemích osvědčilo také využití tzv. direct mailu pro podnikatelské 

subjekty, vlastníky datových schránek. Datová schránka zaručuje, že jsou osloveni 

podnikatelé, jejichž provozovny leží v NEZ, nebo v přilehlých městských částech. Výhodou 

tohoto komunikačního kanálu je vysoká pružnost a nízké náklady. 

 

Tab. 6.1 Přehled použitých kampaní v zahraničních městech 

Město Webové 

stránky 

TV, 

rádio 

Plakáty Letáky Brožury Jiné 

Aalborg ano ano ano ano -  

Amsterdam ano ano - ano ne  

Bergen ano - - - ano  

Berlin ano ano ano ano ano SMS 

Bologna ano ano ano ne ano  

Cambridge - ano - - ano SMS, workshopy, 

meetingy, on-line 

session 

Craiova - ano - - ano SMS 

Malmö ano - - ano -  

Švédsko (obecně) ano ano - ano ano billboardy 
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Obr. 6.1 Podíl jednotlivých typů kampaní v analyzovaných městech 

 

Lze konstatovat, že kampaně v uvedených městech proběhly u 100 % případů 

před zavedením zóny a během jejího zavádění. Z tohoto počtu pak ve 30 % kampaně 

pokračovaly ještě určitou dobu i po zavedení NEZ. Informační brožury s detailními 

informacemi vč. postihů a sankcí za nedodržení pravidel) využilo 62,5 % měst. V Německu 

bylo magistráty využito 100 % všech výše uvedených způsobů informování obyvatelstva. 

Plakáty na veřejných místech využilo jen 37,5 % měst.  Velmi efektivním způsobem 

informování občanů je SMS zpráva o zavedení NEZ (města Craiova, Cambridge, Berlín).  

Akceptování NEZ bylo nejlépe obyvateli přijato v skandinávských zemích ve srovnání 

se střední Evropou. 

6.1.2 Rozbor nejužívanějších formátů kampaní 

TV, rozhlas 

Výhodou je rozsáhla skupina diváků a posluchačů, především u celoplošných stanic. 

Ne všechny stanice jsou však vhodné pro sdělování informací o zavádění NEZ. Vhodnost 

použití televizní nebo rozhlasové stanice závisí na jejím zaměření a na cílové skupině diváků 

nebo posluchačů. Informace jsou předávány formou diskuze nebo rozhovoru. Ucelenost 

informací a jejich logický sled pak závisí na kvalitách moderátora. Nevýhodou je, že divák 

nebo posluchač nemá ve většině případů možnost se k informacím opakovaně vrátit, 

s výjimkou webových archivů některých televizních stanic. Výhodou může být vlastní 
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iniciativa stanic, které ve zpravodajských pořadech podají informaci o vyhlášení, 

resp. zavádění NEZ na základě tiskové zprávy, nebo prohlášení magistrátu. 

Klady Zápory 

- vysoký počet diváků/posluchačů 

- informace podávána formou 

rozhovoru/diskuze 

- informace ve zpravodajských pořadech 

z vlastní iniciativy stanice 

- vysoké náklady 

- velké množství stanic 

- informace obvykle nejsou opakovaně 

dostupné 

- posluchači rádia chybí obrazový vjem 

 

Tisk 

V České republice vychází velké množství různých tiskovin. Ne každá je však vhodná k šíření 

informací o NEZ. Vhodné jsou především celostátní (deníky), regionální a místní noviny. 

Další vhodnou skupinou jsou zpravodaje obcí, měst a městských částí, které bývají 

distribuovány přímo do poštovních schránek. U časopisů lze uvažovat pouze s omezenou 

skupinou periodik, a to víceméně jen s motoristickými, resp. dopravně zaměřenými časopisy, 

nebo s časopisy orientovanými na turistiku a cestovní ruch. 

Klady Zápory 

- některé jsou dostupné zdarma 

- zpravodaje obcí, měst a městských částí 

jsou distribuované přímo do poštovních 

schránek 

- malý prostor pro informace (základní) 

- velké množství různých tiskovin 

- tiskoviny mají jen určitý (omezený) okruh 

čtenářů 

- náklad (počet výtisků) 

 

Webové stránky 

Jedná se nejvhodnější informační kanál, který by vždy měl tvořit základ informační kampaně 

k zavádění NEZ. Webové stránky jsou snadno dostupné pro velkou skupinu obyvatel. Jsou-li 

dostupné ve více jazycích, mohou informovat turisty a řidiče bez rozdílu národnosti. 

Informace na stránkách uvedené lze snadno a rychle aktualizovat. Mohou obsahovat 

jakékoliv relevantní informace bez omezení. Velkou výhodou je také možnost zpětné vazby, 

která může být využita k precizování z pohledu členění a obsahu předkládaných informací. 

Součástí stránek také může být tzv. hot-line, sloužící ke komunikaci a odpovídání na případné 

dotazy.  

Klady Zápory 

- dostupnost informací 

- rychlost aktualizace 

- neomezené množství informací 

- nižší počítačová gramotnost u starších 

obyvatel  
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Klady Zápory 

- přehledné členění informací 

- nízké náklady 

- možnost zpětné vazby 

- neomezené množství jazykových mutací 

 

Informační letáky a brožury 

Obsahují detailní informace, které seznamují obyvatele měst s významem zavádění NEZ. 

Jako příklad uvádíme Velkou Británii, kde obyvatelé obdrželi brožuru s detailním popisem 

funkce a systému NEZ. Velmi přehledným způsobem je zde uveden návod na přiřazení 

odpovídajícího EURO standardu ke všem druhům automobilů tak, aby obyvatelé byli schopni 

zcela jednoduchým způsobem zařadit své vozidlo do dané emisní kategorie. U každé emisní 

kategorie vozidel je v letáku/brožuře popsáno, jak lze dosáhnout splnění vyšších požadavků 

a zařadit vozidlo do vyšší emisní kategorie za pomocí technické úpravy vozidla. V průběhu 

výše uvedeného popisu zařazování vozidel do standardu EURO I-VI je uvedena informace 

o poskytovatelích služby. V neposlední řadě jsou obyvatelé města seznámeni s poplatky 

i sankcemi za nedodržení podmínek při vjezdu do NEZ. Na titulní (závěrečné straně 

letáku/brožury) jsou uvedeny kontaktní údaje na informační servis NEZ. Spolková země 

Lipsko využila formu letáku pouze jako stručný informativní materiál s odkazy na městské 

informační centrum NEZ  s telefonními čísly, otevíracími hodinami a webovou adresou, 

kde jsou uvedeny podrobné informace o nízkoemisní zóně. Na letáku je zároveň uveden 

postih pro řidiče bez platného povolení vjezdu do NEZ. 

Klady Zápory 

- dostupnost informací 

- vysoká informační hodnota 

- přehledné členění informací 

- aktualizace informací 

- vyšší cena 

 

Ostatní 

Billboardy mohou poskytovat jen určité množství informací, aby neodváděli pozornost 

řidiče. Mohou být použity například pro sdělení, kde a kdy se bude zavádět NEZ 

a pro uvedení odkazu na webové stránky, kde jsou k dispozici další informace. Jejich využití 

je však finančně náročné. 

Proměnná informační tabule zobrazuje text v rozsahu 3 řádků po 15 znacích. Text obsahuje 

informaci o místě nebo úseku události, typu události a informaci o rozsahu omezení 

nebo konkrétním opatření. Na některých tabulích je možné v klidových situacích publikovat 

další informace související s dopravou. Na příjezdových komunikacích (dálnice, rychlostní 
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komunikace) do Prahy by tak mohly být využity pro podání informace o termínu zavedení 

NEZ a odkazu na webové stránky NEZ.  Problematický je omezený počet znaků.  

Informační SMS je textový informační kanál s omezeným množstvím znaků (zpráva by 

se měla vejít do 1 SMS). Stejně jako v předchozím případě je tedy vhodná k uvedení 

informace, že město bude zavádět NEZ, termín a odkaz na další zdroj informací.  

 

6.1.3 Odhad nákladů 

Možností jak koncipovat informační kampaň je velké množství. Náklady informačních 

kampaní bývají vysoké, proto je důležité dbát na to, aby kampaň byla efektivní. Návrh 

reklamní kampaně by měl být svěřen zkušené marketingové agentuře, vybrané v důkladně 

připraveném výběrovém řízení. Tato agentura by na základě jasně definované cílové skupiny 

a charakteru podávaných informací vytvořila marketingovou strategii, ze které by jasně 

vyplynulo, jaké nástroje jsou vhodné pro připravovanou kampaň, jak vybrané nástroje 

vhodně zkombinovat a vše by také dostatečně odůvodnila.  

V rámci studie byly provedeny konzultace se zástupci marketingových agentur. Z konzultací 

vyplynula obtížnost stanovení předběžných odhadů nákladů, bez znalosti konkrétní podoby 

marketingové strategie a produktů (např. letáky, brožury, webové stránky, apod.). 

Níže uvedené náklady jsou tedy hrubými kvalifikovanými odhady. 

Webové stránky s aplikací on-line diskuse 

Odhad nákladů na výrobu webových stránek je 70 – 100 tis. Kč. Další nákladovou položkou 

jsou náklady na správu stránek, zahrnující pravidelnou údržbu a aktualizace stránek, ve výši 

cca 10 tis. Kč/měsíc. K celkovým nákladům je pak potřeba připočítat náklady na mzdy 

pracovníka obsluhujícího on-line diskusi. 

Informační materiály (letáky, brožury) 

Náklady byly stanoveny pro odhadované množství 600 tis. domácností a firem. V tomto 

množství jsou odhadované náklady na grafickou přípravu a tisk cca 200 – 350 tis. Kč 

v závislosti na zpracování a použitém materiálu. Náklady na distribuci jsou odhadovány 

ve výši cca 200 tis. Kč. 

Rádio 

Odhadované náklady, zahrnující výrobu spotu, tvorbu scénáře a dvoutýdenní kampaň 

na některém z nejvíce poslouchaných rádií, dosahují výše cca 100 tis. Kč. Je otázkou zda 

placená kampaň v rádiu je vhodnou formou podávání informace o vyhlášení a zavádění NEZ. 

Lze předpokládat, že v okamžiku, kdy MHMP vydá tiskové prohlášení o tomto záměru, 
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budou rádiové stanice tuto informaci postupovat ve zpravodajské části vysílání, 

nebo v přehledu aktuálních zpráv, případně zrealizují moderovanou diskuzi na dané téma. 

Venkovní reklama, billboardy 

Zjištěné náklady zahrnují cenu pronájmu billboardu, cenu grafického návrhu a tisku. 

Pronájem billboardu se obvykle pohybuje v rozmezí od 5 do 10 tis. Kč/měsíc. Cena tisku 

se obvykle pohybuje od 700 do 1500 Kč/ks (billboardový papír), odhad ceny grafického 

návrhu se pohybuje přibližně od 2500 Kč v závislosti na jeho složitosti.  

Tiskoviny 

Kritériem pro volbu vhodné tiskoviny byla snadná dostupnost a velikost nákladu. 

Jako vhodná tiskovina byl analyzován deník Metro, který je distribuován zdarma a vychází 

v Praze a Středočeském kraji v průměrném denním nákladu 230,6 tis. výtisků. Konzultacemi 

se zástupci deníku bylo zjištěno, že případný informativní článek je možné do novin zařadit 

formou placeného PR článku, na nějž se vztahují podobná pravidla jako na inzerci. 

Odhad nákladů je závislý na velikosti plochy v novinách. V případě poloviny stránky jsou 

náklady cca 113 tis. Kč, u celostránkového článku cca 223 tis. Kč a v případě dvojstrany 

cca 335 tis. Kč (nebo cca 491 tis. Kč, pokud se jedná o 2. a 3. stránku). 

6.2 Dopravní značení a jeho náklady 

Značení nízkoemisních zón můžeme rozdělit na tři typy, a to na značení na příjezdu, vjezdu 

a výjezdu ze zóny. Při odhadu nákladů na dopravní značení bylo uvažováno s označením 

nízkoemisní zóny informativní provozní značkou typu Zóna s dopravním omezením (IP25a). 

Na výjezdu bylo uvažováno s informativní provozní značkou typu Konec zóny s dopravním 

omezením (IP25b). Označení na příjezdu vycházelo z označení na vjezdu do zóny, rozšířené 

o dodatkovou tabulku typu Směrová šipka (E07a, E07b), případně Vzdálenost (E03a). Podoba 

značení je uvedena na obr. 1.1 v kapitole 1.3. 

Při výpočtu nákladů na značení nízkoemisní zóny se vycházelo z předpokládaného počtu 

dopravních značek a nákladů na jejich pořízení a instalaci. Vstupy pro provedení analýzy byly: 

� výsledky korespondenčního průzkumu cen u dodavatelů dopravního značení, 

� mapové podklady Prahy 

� ortofoto Prahy 

� služba streetview 

Jednotkové náklady na pořízení a instalaci výše definovaného dopravního značení byly 

stanoveny cenovým rozpětím zjištěným na základě poptávky mezi devíti významnými 

dodavateli dopravního značení. Rozptyl nákladů na pořízení a instalaci značení je dán 

nabízeným provedením značení. Závisí zejména na materiálu značky, reflexní třídě a 

životnosti fólie. Přehled rozpětí cen je uveden v tabulce 6.2, ceny jsou zaokrouhleny 
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na desítky korun. U každého typu dopravního značení je uvažována plná konfigurace 

popsaná v úvodu kapitoly. Součástí nákladů na instalaci je i cena materiálu pro uchycení 

značky (sloupek, objímky, spojovací materiál). 

Tab. 6.2 Rozpětí cen dopravního značení 

Cena Minimum [Kč] Průměr [Kč] Maximum [Kč] 

Značení příjezdu k NEZ 2160 3640 5390 

Značení vjezdu do NEZ 1570 2720 4050 

Značení výjezdu z NEZ 1570 2710 4050 

Instalace 1500 1540 1570 

Analýzou organizace dopravy uvnitř navrhovaných NEZ a v jejich blízkém okolí byla 

identifikována místa sloužící pro vjezd nebo výjezd z NEZ. Přehled počtu těchto míst je 

uveden v tabulce 6.3 pro obě varianty zóny. Podrobnějším průzkumem každého 

vstupního/výstupního bodu NEZ a příjezdových komunikací v jeho blízkém okolí byly 

stanoveny požadavky na množství jednotlivých typů dopravního značení, které jsou uvedeny 

v tab. 6.4. Značení na příjezdových komunikacích bylo uvažováno tak, aby řidič vozidla, které 

nesplňuje podmínky vjezdu do NEZ mohl včas reagovat na blížící se vjezd do zóny a zvolit 

jinou trasu. Pokud do křižovatky, z níž se vjíždí do NEZ, ústí místní komunikace menšího 

významu (např. slepá ulice), pak značení příjezdu k NEZ na této komunikaci nebylo 

uvažováno. Pokud do NEZ vstupovala komunikace vedoucí pouze k firemnímu areálu, 

garážím, parkovišti, bytovému domu apod., v takovém případě na této komunikaci nebylo 

uvažováno s realizací označení vjezdu do NEZ a výjezdu z NEZ. 

 
 
Tab. 6.3 Počet míst umožňujících vjezd a výjezd z NEZ 

NEZ Vjezd i výjezd 
současně 

Pouze vjezd Pouze výjezd Celkem 

NEZ, varianta A 55 13 19 87 

NEZ, varianta B 44 7 8 59 

 
 
Tab. 6.4 Předpokládané požadavky na množství jednotlivých typů dopravního značení 

NEZ Příjezd Vjezd Výjezd 

NEZ, varianta A 111 79 84 

NEZ, varianta B 83 55 55 

 

Při stanovení celkových nákladů na dopravní značení bylo uvažováno s maximální konfigurací 

značení, která je specifikována na začátku této kapitoly. Při výpočtu byly použity ceny (resp. 

rozpětí cen) jednotlivých typů dopravního značení, které jsou uvedeny v tab. 6.2 a 
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předpokládané počty těchto značení uvedené v tab. 6.4. Výsledné odhady minimálních, 

průměrných a maximálních celkových nákladů na dopravní značení jsou pro variantu A 

nízkoemisní zóny vyčísleny v tab. 6.5 a pro variantu B nízkoemisní zóny v tab. 6.6.  

Tab. 6.5 Odhad nákladů na dopravní značení NEZ, var. A 

NEZ varianta A Minimální náklady [Kč] Průměrné náklady [Kč] Maximální náklady [Kč] 

Značení příjezdu 406,3 tis. 575,0 tis. 772,6 tis. 

Značení vjezdu 242,5 tis. 336,5 tis. 444,0 tis. 

Značení výjezdu 257,9 tis 357,0 tis. 472,1 tis. 

Celkem 906,7 tis. 1 268,5 tis. 1 688,7 tis. 

 

Tab. 6.6 Odhad nákladů na dopravní značení NEZ, var. B 

NEZ varianta B Minimální náklady [Kč] Průměrné náklady [Kč] Maximální náklady [Kč] 

Značení příjezdu 303,8 tis. 429,9 tis. 577,7 tis. 

Značení vjezdu 168,9 tis. 234,3 tis. 309,1 tis. 

Značení výjezdu 168, 9 tis. 233,7 tis. 309,1 tis. 

Celkem 641,6 tis. 897,9 tis. 1 195,9 tis. 

 

Na základě provedených analýz lze jednoznačně říci, že z pohledu nákladů na realizaci 

dopravního značení je výhodnější nízkoemisní zóna ve variantě B, tedy větší zóna uvnitř 

městského okruhu. Nižší náklady ve větší variantě zóny jsou dány menším počtem vstupních 

a výstupních míst podél její hranice, která je na několika úsecích vedena v ose železniční 

tratě. 
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7 Návrh harmonogramu zavádění NEZ 

 

Obsahovou náplní této kapitoly je výčet a popis doporučených aktivit přípravné a realizační 

fáze zavedení NEZ a návrh časového harmonogramu pro popsané aktivity (obr. 7.1). 

Navržený harmonogram reflektuje situaci po vypracování a odevzdání studie proveditelnosti 

zadavateli. Tento časový okamžik je začátkem níže popisovaného harmonogramu. Potřebné 

činnosti a rozhodnutí zpravidla předcházející zadání studie proveditelnosti zadavatelem, 

nejsou součástí harmonogramu, nicméně je doporučeno jejich plnění. Uvedené činnosti a 

aktivity v harmonogramu jsou rozděleny do 2 skupin (nutné a žádoucí) podle důležitosti. 

Nutné kroky jsou zpravidla vyžadovány zákonem, žádoucí kroky směřují efektivnímu 

managementů celého projektu NEZ . 

 

Výzkum veřejného mínění (žádoucí) 
 
Jedním z dopadů zavedení NEZ může být omezení mobility početné skupiny obyvatel, které 

je zprostředkováno tlakem na obměnu vozidel dojíždějících či bydlících v NEZ. Zpravidla se 

jedná o obyvatele města a obcí patřících do přirozené spádové oblasti města. V této 

souvislosti je vhodné klást důraz na informovanost veřejnosti a získat tak výsledky veřejného 

mínění, které jsou užitečným podkladem pro politické rozhodnutí. Dále mohou být výsledky 

veřejného mínění vhodným podkladem pro zpracovatele studie proveditelnosti, případně je 

z hlediska efektivity užitečné svěřit tento výzkum přímo zpracovateli. Výzkum veřejného 

mínění lze rozdělit na šetření mezi dotčenými dojíždějícími, na šetření mezi dotčenými 

rezidenty, na šetření mezi dotčenými podnikatelskými subjekty a mezi obyvateli ohroženými 

znečištěním ovzduší (residenti v blízkosti silničních komunikací s vysokou intenzitou 

provozu). Tento výzkum není povinný, nicméně jeho výsledky mohou poskytnout cenné 

údaje o sociálním prostředí a náklonnosti obyvatel danému opatření, což může usnadnit 

zavedení NEZ a podpořit naplnění cílů celého opatření. Výzkum veřejného mínění je vhodné 

provést před zadáním studie proveditelnosti, nicméně tato pozice v harmonogramu není 

pevně stanovena. 

Schválení zavedení NEZ (nutné) 
   
Na základě výsledků studie proveditelnosti a případného výzkumu veřejného mínění je 

realizace NEZ postoupena schvalovacímu procesu na úrovni samosprávy města. Zamítnutím 

realizace NEZ je ukončen daný harmonogram. V případě přijetí NEZ jsou zadavateli 

doporučeny následující činnosti a kroky. 
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Informovanost veřejnosti, propagace (žádoucí)   
 
Veřejnost by měla být průběžně informována o postupu realizace NEZ. Nejjednodušší šíření 

informací je formou aktualit na webových stránkách města a městských částí, případně 

v tištěných médiích. Mimo to je vhodné zlepšování životního prostředí zahrnout 

do jednotného vizuálního stylu dokumentů a propagačních materiálů města nebo městských 

částí (např. logo nízkoemisní zóny, slogan apod.). Poskytnutí prvotních informací o záměru 

zavádět NEZ by optimálně mělo předcházet vydání vyhlášky o vyhlášení NEZ.   

Harmonizace s koncepčními dokumenty města (žádoucí) 
 
NEZ může ovlivnit přepravní vztahy v dotčené části města a již zmíněnou mobilitu dotčených 

obyvatel. Doporučuje se tudíž začlenit dané opatření do dopravní koncepce města, 

územního plánu města (např. rozvoj systému parkovišť  Park&Ride), strategického plánu 

města, programů zlepšování kvality ovzduší a dalších významných dokumentů. Nicméně 

kauzalita vztahu mezi studií proveditelnosti NEZ a ostatními dokumenty města není zcela 

jednostranná a je pochopitelné, že studie proveditelnosti reaguje na již schválené tematické 

dokumenty. 

Monitoring hlavních indikátorů efektivity NEZ (žádoucí) 
 
Monitorování dopadů v rámci implementace NEZ umožňuje zadavateli ospravedlnit a obhájit 

použití daného nástroje před laickou i odbornou veřejností. Systém hodnocení efektivity NEZ 

by měl reflektovat cíle a očekávání, které má zřízení NEZ plnit. Účel NEZ plní především 

požadavek na zlepšení kvality ovzduší a tím i související zlepšení zdraví obyvatel vystavených 

škodlivým látkám. Tuto příčinou vazbu: snížení emisí (primární dopad) � zlepšení kvality 

ovzduší (sekundární dopad) � zlepšení zdraví obyvatelstva (terciární dopad) je nutné chápat 

s jistou neurčitostí. Konečný cíl celého opatření může být ovlivněn mnoha dalšími vnějšími 

faktory, které působí nezávisle na provedeném opatření. Z hlediska přesnosti a průkaznosti 

monitorovacích měření je proto vhodné indikátory rozlišovat podle stupně závislosti a 

stanovit, u kterých dopadů je nutné uvažovat vliv vnějších faktorů.  

Projekt NEZ je v České republice relativně nový, tudíž je žádoucí nastavit celý systém 

monitorování efektivity NEZ důkladně. Hlavní monitorované indikátory efektivity lze rozdělit 

na indikátory dopadů primárních, sekundárních a terciárních. 

Indikátory primárních dopadů – emisní situace 

� Dynamická skladba vozového parku: Měření dynamické skladby může 

probíhat díky dostupným technologiím přímo. Měření se realizuje na určitém 

reprezentativním průjezdním profilu. Vnějším faktorem, který ovlivňuje 

dynamickou skladbu vozového parku, je tzv. přirozená obměna vozového 
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parku. Ta je dána ekonomickými podmínkami v daném městě, 

technologickými možnostmi v obecné rovině a legislativním rámcem v dané 

zemi. Jak vyplývá z britských a německých studií (Tfl, 2008, Lutz et al., 2009), 

odezva řidičů na zavedení NEZ probíhá okamžikem schválení záměru zavést 

NEZ. 

� Intenzity dopravy: Měření intenzity dopravy může probíhat jak přímo na 

vybraných průjezdních profilech, tak nepřímo prostřednictvím dopravních 

modelů. Vnějším faktorem mohou být opět ekonomické podmínky, ceny 

paliva apod. Více je tato problematika rozvedena v kap. 5. 1. 

Posledním vstupním parametrem pro výpočet emisní situace jsou emisní faktory. 

Následně je prostřednictvím modelování emisí vypočteno emisní zatížení území. 

Indikátory sekundárních dopadů – imisní situace 

� Imisní měření: Měření imisí v přízemní vrstvě atmosféry je realizováno 

prostřednictvím staničních sítí sledování kvality ovzduší. Ovlivňujícím vnějším 

faktorem je zpravidla meteorologická situace či ostatní zdroje znečištění 

ovzduší, se kterými je vhodné korigovat imisní měření a opravit výsledky tak, 

aby byly zjištěny přímé dopady zavedení NEZ.  

Indikátory terciárních dopadů – zdraví obyvatelstva 

� Šetření zdraví obyvatel: Tato měření by měla probíhat ve spolupráci se 

zdravotnickými institucemi získávající data o zdraví obyvatel. Míra 

zprostředkovanosti je u terciárních dopadů je značná, jelikož existuje mnoho 

paralelních procesů, které mohou mít vliv na zdraví obyvatel (protikuřácká 

opatření, ozdravné programy, životní styl apod.). 

Obecně platí, že u primárních dopadů je odezva na zavedení NEZ nejrychlejší, zatímco doba 

zpoždění projevy sekundárních či terciárních dopadů roste. Pro porovnání dopadů NEZ je 

potřebné zachytit i situaci před samotnou reakcí obyvatel, tudíž lze doporučit začít s 

monitoringem indikátorů efektivity NEZ okamžitě po schválení zavedení NEZ resp. po 

oznámení daného záměru veřejnosti. 

Vyhláška o vyhlášení nízkoemisní zóny (nutné) 
 
Podle zákona o ochraně ovzduší musí obec, která se rozhodne realizovat NEZ, vydat vyhlášku 

o vyhlášení nízkoemisní zóny. V této vyhlášce musí být stanovena její účinnost nejdříve 

12 měsíců od vyhlášení. Zároveň musí obec informovat ministerstvo životního prostředí o 

přijetí vyhlášky nejpozději jeden měsíc od jejího vyhlášení. 
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Podání informace ministerstvu (nutné) 
 
Podle zákona o ochraně ovzduší musí obec informovat ministerstvo životního prostředí 

o přijetí vyhlášky o vyhlášení nízkoemisní zóny nejpozději jeden měsíc ode dne jejího 

vyhlášení. 

Zprovoznění plánované dopravní infrastruktury (žádoucí) 
 
Důležitou součástí přípravy zřízení NEZ je zprovoznění silničních komunikací, které uvažuje 

v návrzích studie proveditelnosti. V daném případě se jedná o zprovoznění tunelu Blanka a 

dalších plánovaných komunikací. Nezprovozněním plánovaných komunikací by se skutečné 

dopady lišily od plánovaných dopadů NEZ. Nelze ani predikovat, jakým způsobem by se 

skutečné dopady lišily. Z tohoto důvodu je nutné důrazně doporučit zprovoznění plánované 

sítě pozemních komunikací před zavedením NEZ. 

Pokud studie dopravy v klidu prokáže nedostatečnou kapacitu parkovišť vně NEZ je třeba 

provést výstavbu potřebného počtu parkovišť v dosahu veřejné dopravy zajišťující efektivní 

dopravní spojení s nízkoemisní zónou. Nejsou-li v dané lokalitě v blízkosti objízdné trasy 

vhodné pozemky, lze realizovat parkovací místa, s uvážením případných změn vedení linek 

veřejné dopravy, i ve vzdálenějších lokalitách. 

Distribuce plaket (nutné) 
 
Distributorem emisních plaket koncovým zákazníkům budou obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností. Proto je třeba s předstihem realizovat přípravné práce pro zahájení jejich 

prodeje. Přípravnými pracemi je myšleno vyčlenění prostor pro skladování a prodej emisních 

plaket, vytvoření systému evidence prodaných plaket, školení odpovědných osob (zejména 

v procesu prodeje, evidenci a systému zařazování vozidel do emisních kategorií). 

Agenda pro udělování výjimek (nutné) 
 
Vzhledem k existenci zón s omezením vjezdu nákladní dopravy, je funkční agenda již 

vytvořena. V případě zavedení NEZ lze předpokládat navýšení činnosti. Je proto potřeba včas 

zvážit potřebu personálního rozšíření, aby nedocházelo k prodlužování lhůt pro vydání 

rozhodnutí, resp. udělování výjimek a k neúměrnému prodlužování doby strávené žadatelem 

na úřadě při vyřizování žádosti.   
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Dopravní značení NEZ (nutné) 
 
Označení vjezdu a výjezdu z NEZ probíhá z dopravního hlediska na hraničních komunikacích. 

Změna dopravního značení se provádí podáním písemného návrhu na změnu dopravního 

značení (předepsané formuláře nejsou stanoveny) u příslušného úřadu, s přiložením 

dokumentace, případně situace, ze které je zřejmé umístění navrhovaných značek a jejich 

přesné určení. Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví: 

� u dálnic a rychlostních silnic Ministerstvo dopravy, po předchozím písemném 

vyjádření Ministerstva vnitra, 

� u silnic I. třídy příslušný krajský úřad, po předchozím písemném vyjádření příslušného 

orgánu policie, 

� u silnic II., III. třídy a místních komunikací příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 

působností, po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie. 

Lhůta pro vydání rozhodnutí je do 30 dnů od podání návrhu, v odůvodněných případech 

do 60 dnů. 

Dopravní značení objízdných tras (žádoucí) 
 
Pro snadnou orientaci v silničním provozu je vhodné silniční komunikace vybrané jako 

objízdné trasy označit speciální dopravní značkou. Zvláště účastníky silničního provozu 

tranzitní dopravy a obecně řidiče neznající detailně dopravní situaci v okolí hranice NEZ je 

výhodné informovat o vedení objízdné trasy. Snižuje se tím stresová zátěž řidičů a naopak se 

zvyšuje plynulost dopravy.  Obdobou tohoto typu značení je značka „Okruh“, která označuje 

pozemní komunikaci určenou k objíždění obce nebo její části. 

Stanovení NEZ (nutné) 
   
Nejdříve 12 měsíců od vydání vyhlášky o vyhlášení NEZ může obec stanovit na svém území 

NEZ. Předpokladem pro úspěšné zavedení NEZ jsou splněné případně rozpracované výše 

uvedené kroky časového harmonogramu. 

Provedení případných změn v organizaci MHD 
 
Realizací NEZ dojde k omezení dostupnosti cílů uvnitř zóny individuální dopravou. Protipólem 

tohoto omezení by mělo být zlepšení dostupnosti veřejnou dopravou. U stávajících sběrných 

parkovišť by mělo být toto zlepšení provedeno tam, kde to je možné, zřízením nových linek, 

změnou vedení stávajících linek, případně zřízením zastávek v blízkosti těchto parkovišť, tak, 

aby byla optimalizována docházková vzdálenost mezi místem odstavení vozidla a zastávkou 
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MHD. Zároveň by mělo dojít k optimalizaci intervalu spojů na linkách zajišťujících spojení 

sběrných parkovišť se zónou.   

 
Dozor (nutné) 
 
Po vyhlášení NEZ je potřeba zajistit dozor nad dodržováním pravidel vjezdu do NEZ. Porušení 

pravidel pro vjezd a značení vozidel je přestupkem podle zákona č. 200/1990 Sb., 

o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Tato činnost by měla být v kompetenci městské 

policie a policie ČR. 

Úprava rozsahu a pravidel NEZ (žádoucí) 
 
S ohledem na výsledky dopadů zjištěných z monitorovaných indikátorů efektivity NEZ je 

možné dále upravit parametry NEZ , čímž se celý proces vrací na začátek celého 

harmonogramu (procesu zavádění NEZ). 

 

 

 

Obr. 7.1 Návrh časové posloupnosti aktivit spojených se zaváděním NEZ  

 

Uvedený návrh časové posloupnosti aktivit reprezentuje nejzazší body začátků realizace. 

U většiny bodů je třeba počítat s přípravnou fází, do které spadá příprava a realizace 

výběrových řízení, nábor nových zaměstnanců, školení pracovníků, apod. 
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Seznam zkratek 

 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

DIP Dopravně inženýrské podklady 

Dv Dopravní výkon 

Ef Emisní faktor 

EU Evropská unie 

EURO Emisní limity pro silniční motorová vozidla 

GIS Geografický informační systém 

HMP Hlavní město Praha 

IAD Individuální automobilová doprava 

LH Limitní hodnota 

LN Lehká nákladní vozidla cca 3,5 až 6 t celkové hmotnosti 

LPG zkapalněný ropný plyn 

MHD Městská hromadná doprava 

MHMP Magistrát hlavního města Prahy 

MO Městský okruh 

MT Mez tolerance 

MÚK Mimoúrovňová křižovatka 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NATO Severoatlantická aliance 

NC Nákupní centrum 

NEZ Nízkoemisní zóna 

OA Osobní a dodávkové automobily do cca 3,5 t celkové hmotnosti 

OZKO Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 

PO Pražský okruh 

RB Referenční bod 

SMS Služba krátkých textových zpráv 

TSK Technická správa komunikací hlavního města Prahy 

TSK-ÚDI Technická správa komunikací hlavního města Prahy – Úsek dopravního 

inženýrství 

TV Těžká vozidla nad cca 6 t celkové hmotnosti (vč. autobusů mimo MHD) 

TZL Tuhé znečišťující látky 

ÚPSÚ Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy 
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