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Manažerské shrnutí 

V aktualizaci části Studie proveditelnosti nízkoemisní zóny v podmínkách hlavního města 

Prahy byly hodnoceny následující scénáře NEZ pro modelový rok 2017, jejichž efektivita a vliv 

na kvalitu ovzduší byly následně prostřednictvím emisního a imisního modelování 

vyhodnoceny: 

� NEZ s povolením vjezdu vozidlům emisní kategorie 3 a vyšší (varianta žlutá), 

bez výjimek pro rezidenty 

� NEZ s povolením vjezdu vozidlům emisní kategorie 3 a vyšší (varianta žlutá), 

s výjimkami pro rezidenty 

� NEZ s povolením vjezdu vozidlům emisní kategorie 4 (varianta zelená), bez výjimek 

pro rezidenty 

� NEZ s povolením vjezdu vozidlům emisní kategorie 4 (varianta zelená) s výjimkami 

pro rezidenty 

Mimo tyto scénáře byly analyzovány i stavy v nulových variantách NEZ v roce 2014 a 2017, 

na základě kterých je vyhodnocena efektivita NEZ jako opatření pro snížení příspěvku 

k imisní zátěži ovzduší. Územní vymezení NEZ a podoba navrhované objízdné trasy jsou 

zobrazeny na obr. 1. 

     
Obr. 1 Územní rozsah NEZ (vlevo) a vymezení objízdné trasy (vpravo) 

Před zpracováním studie byly stanoveny výchozí podklady, kterým odpovídají předložené 

výsledky studie proveditelnosti.  Ty jsou následující: 

� dopravní intenzity na komunikacích města v roce 2014,  

� dynamická skladba vozového parku na území hlavního města Prahy v roce 2009, 

� emisní faktory MEFA 13, 

� platný územní plán, 

� plánované stavby dopravní infrastruktury. 

Nedodržení uvedených podkladů může významně ovlivnit výsledný efekt a dopad NEZ 

na kvalitu ovzduší a v takovém případě nelze výsledky dané touto studií považovat 
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za dostatečně přesné. Z hlediska budoucího stavu dopravní infrastruktury na území hlavního 

města Prahy se předpokládá zprovoznění tunelu Blanka před zavedením NEZ. Dopravní 

model byl dále kalibrován prostřednictvím předpokládaných změn dopravního chování 

u vozidel do 3,5 t největší povolené hmotnosti nesplňujících konkrétní emisní limit. 

 

Dopravní aspekty 

Použitý model hl. m. Prahy a jeho okolí (TSK-ÚDI) je vypracován na základě výsledků 

vyhodnocení řady speciálních dopravních a dopravně-sociologických průzkumů provedených 

v letech 1995 - 2014 a se zapracováním vstupních demografických údajů jako je rozmístění 

obyvatel, pracovních příležitostí a dalších aktivit jako obchody, úřady, kulturní a sportovní 

zařízení atd. Základním vstupním údajem byla dynamická skladba dopravního proudu 

stávající a očekávaná v období těsně před zavedením NEZ, ze které vyplývají podíly vozidel, 

splňujících emisní limity jednotlivých úrovní NEZ.  

Tab.  1 Dynamická skladba vozového parku, stávající stav v roce 2014 

Emisní kategorie 1 2 3 4 Celkem 

vozidla do 3,5 t 1,66 % 2,05 % 5,70 % 90,59 % 100,00 % 

vozidla nad 3,5 t 4,55 % 7,94 % 32,50 % 55,01 % 100,00 % 

 

Tab. 2 Dynamická skladba vozového parku před zavedením NEZ v roce 2017  

Emisní kategorie 1 2 3 4 Celkem 

vozidla do 3,5 t 0,52 % 0,88 % 3,51 % 95,09 % 100,00 % 

vozidla nad 3,5 t 2,49 % 6,45 % 26,41 % 64,65 % 100,00 % 

 

Změny dopravních zátěží v důsledku zavedení řešených scénářů NEZ se v celkovém 

prostorovém měřítku pohybují pouze v řádech tisíců vozidel za den. Je to dáno nízkým 

podílem vozidel, která jsou postihnuta omezeními NEZ. Zároveň mohou existovat diference 

ve změnách dopravních zátěží mezi oběma variantami zahrnutí výjimek pro rezidenty. 

Rozdílné dopravní zátěže lze sledovat i mezi jednotlivými variantami emisních kategorií 

vozidel, která jsou omezována. Z výsledků dopravního modelu víceméně platí, že čím 

přísnější omezení a tudíž i větší počet postihnutých vozidel, tím větší pokles intenzit 

na hraničních komunikacích a komunikacích v těsné blízkosti NEZ. Zároveň ale může lokálně 

docházet k nárůstu intenzit na komunikacích mimo NEZ dále od území NEZ, tedy nikoliv 

na objízdných komunikacích. Tento jev lze vysvětlit prostým přesměrováním cílů cest 

u vozidel nesplňujících emisní limity mimo NEZ. Pokles intenzit v nejpřísnějších variantách 

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 území mimo zónu. 



5 
 

Celkovou dopravní bilanci shrnují tabulky 3-5 prezentující dopravní výkony v řešených 

scénářích NEZ. Patrný je pokles dopravních výkonů uvnitř území NEZ, především v kategorii 

vozidel do 3,5 t. Ve scénářích bez výjimek pro rezidenty je tento pokles výraznější, což souvisí 

se změnou dopravního módu. Naopak v území mimo NEZ dopravní výkony spíše stagnují. 

U obou kategorií vozidel dopravní výkony fluktuují v řádech setin až desetin procentního 

bodu.  

 

Tab. 3 Dopravní výkony vozidel do 3,5 t/nad 3,5 t celkové hmotnosti uvnitř NEZ 

Dopravní výkony vozidel  

do 3,5 t/nad 3,5 t 

Bez výjimky pro rezidenty S výjimkou pro rezidenty 

abs. v tis. 
vozokm/den 

rozdíl v %* 
abs. v tis.  

vozokm/den 
rozdíl v %* 

2014 3 406,5 / 114,0 . 3 406,5 / 114,0 . 

2017 bez NEZ 3 309,8 / 100,6 . 3 309,8 / 100,6 . 

2017 vjezd vozidel emisní kategorie 3 a vyšší 3 297,0 / 100,6 -0,39 / 0 3 299,3 / 100,6 -0,32 / -0,03 

2017 vjezd vozidel emisní kategorie 4 3 266,5 / 100,5 -1,31 / -0,14 3 273,1 / 100,4 -1,11 / -0,26 

*rozdíl oproti stavu 2017 bez NEZ 

Tab. 4 Dopravní výkony vozidel do 3,5 t/nad 3,5 t celkové hmotnosti mimo NEZ 

Dopravní výkony vozidel  

do 3,5 t/nad 3,5 t 

Bez výjimky pro rezidenty S výjimkou pro rezidenty 

abs. v tis. 
vozokm/den 

rozdíl v %* 
abs. v tis.  

vozokm/den 
rozdíl v %* 

2014 14 066,2 / 1 614,0 . 14 066,2 / 1 614,0 . 

2017 bez NEZ 15 375,2 / 1 630,1 . 15 375,2 / 1 630,1 . 

2017 vjezd vozidel emisní kategorie 3 a vyšší 15 365,9 / 1 625,3 -0,06 / -0,29 15 361,4 / 1 625,4 -0,09 / -0,29 

2017 vjezd vozidel emisní kategorie 4 15 324,8 / 1 626,8 -0,33 / 0,20 15 334,1 / 1 626,9 -0,27 / -0,19 

*rozdíl oproti stavu 2017 bez NEZ 

Tab. 5 Dopravní výkony vozidel do 3,5 t/nad 3,5 t celkové hmotnosti na celém území Prahy 

Dopravní výkony vozidel  

do 3,5 t/nad 3,5 t 

Bez výjimky pro rezidenty S výjimkou pro rezidenty 

abs. v tis.  
vozokm/den 

rozdíl v %* 
abs. v tis.  

vozokm/den 
rozdíl v %* 

2014 17 472,7 / 1 728,0 . 17 472,7 / 1 728,0 . 

2017 bez NEZ 18 685,0 / 1 730,7 . 18 685,0 / 1 730,7 . 

2017 vjezd vozidel emisní kategorie 3 a vyšší 18 662,9 / 1 726,0 -0,12 / -0,27 18 660,6 / 1 726,0 -0,13 / -0,27 

2017 vjezd vozidel emisní kategorie 4 18 591,2 / 1 727,3 -0,50 / -0,20 18 607,2 / 1 727,3 -0,42 / -0,20 

*rozdíl oproti stavu 2017 bez NEZ 
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Emisní aspekty 

Ve všech hodnocených scénářích NEZ byly modelově zjištěny uvnitř NEZ i na celém území 

města poklesy produkce emisí vybraných znečišťujících látek. Prokázaly se menší úspory 

emisí vlivem zavedení výjimek pro rezidenty, které se liší v řádu desetin procent oproti stavu 

bez výjimek. Neprokázalo se navýšení produkce emisí na objízdných trasách. Zároveň je 

možné konstatovat, že již zavedení NEZ v tzv. žluté variantě pomůže snížit koncentrace 

sledovaných škodlivin uvnitř navržené zóny. Zavedením NEZ v tzv. zelené variantě dojde 

k dalšímu, více než dvou až trojnásobnému poklesu emisí uvnitř zóny, a to i v případě 

udělování výjimek pro rezidenty. Produkce emisí v jednotlivých scénářích NEZ a na celém 

území města jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

Tab. 6 Produkce emisí PM10  

Produkce emisí PM10 
Bez výjimky pro rezidenty S výjimkou pro rezidenty 

abs. v t/rok rozdíl v % * abs. v t/rok rozdíl v % * 

2014 území NEZ, scénář bez NEZ 52,01 . 52,01 . 

2014 celá Praha, scénář bez NEZ 276,92 . 276,92 . 

2017 území NEZ, scénář bez NEZ 41,47 -20,27** 41,47 -20,27** 

2017 celá Praha, scénář bez NEZ 239,76 -13,42** 239,76 -13,42** 

2017 území NEZ, emisní kategorie 3 a vyšší 38,36 -7,49 38,91 -6,18 

2017 celá Praha, emisní kategorie 3 a vyšší 231,64 -3,39 232,94 -2,84 

2017 území NEZ, emisní kategorie 4 34,73 -16,26 35,21 -15,09 

2017 celá Praha, emisní kategorie 4 222,39 -7,24 222,44 -7,22 

*rozdíl oproti stavu 2017 bez NEZ; **rozdíl oproti stavu 2014 

Tab. 7 Produkce emisí NO2  

Produkce emisí NO2 
Bez výjimky pro rezidenty S výjimkou pro rezidenty 

abs. v t/rok rozdíl v % * abs. v t/rok rozdíl v % * 

2014 území NEZ, scénář bez NEZ 65,96 . 65,96 . 

2014 celá Praha, scénář bez NEZ 351,76 . 351,76 . 

2017 území NEZ, scénář bez NEZ 48,85 -25,94** 48,85 -25,94** 

2017 celá Praha, scénář bez NEZ 289,81 -17,61** 289,81 -17,61** 

2017 území NEZ, emisní kategorie 3 a vyšší 46,35 -5,13 46,68 -4,46 

2017 celá Praha, emisní kategorie 3 a vyšší 282,50 -2,52 283,31 -2,24 

2017 území NEZ, emisní kategorie 4 40,52 -17,05 40,83 -16,42 

2017 celá Praha, emisní kategorie 4 268,77 -7,26 269,70 -6,94 

*rozdíl oproti stavu 2017 bez NEZ; **rozdíl oproti stavu 2014 

Obecně lze říci, že zavedení jakéhokoliv scénáře NEZ zapříčiní pokles produkce emisí PM10 

i NO2 ze spalování motorových paliv v individuální automobilové dopravě na celém území 

Prahy. Největších poklesů produkce emisí je dosaženo ve scénáři s povolením vjezdu vozidel 

emisní kategorie 4 (zelená plaketa) bez uvažování výjimek pro rezidenty. Naopak nejmenších 

ve scénáři s povolením vjezdu vozidel emisní kategorie 3 a vyšší (žlutá a zelená plaketa) 

s uvážením výjimek pro rezidenty. Pouze přirozenou obměnou vozového parku mezi lety 2014 

a 2017 lze na území města dosáhnout poklesu emisí PM10 téměř o 13,5 % a NO2  o 18 %. 
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Imisní aspekty 

Vyhodnocení imisního zatížení bylo provedeno výpočtem imisních koncentrací 

ve výpočtových bodech. Do výpočtového modelu bylo zadáno 3 392 úseků komunikací, 

obsahujících emisní parametry v šesti variantách. Pro výpočet imisní charakteristiky bylo 

vytvořeno zájmové území se sítí 21 718 uzlových bodů s krokem 200 m (základní síť) a dále 

síť referenčních bodů lemující komunikace v počtu 65 903 výpočetních bodů. Podrobný 

přehled imisních koncentrací PM10 a NO2 na komunikacích a také v ostatním území uvnitř 

a mimo NEZ je zpracován v závěrečné zprávě. Souhrnné hodnoty uvádějí tab. 8 – 11. 

Tab. 8 Imisní koncentrace PM10, NEZ bez výjimek pro rezidenty 

Koncentrace PM10  [µg
.
m

-3
] Průměr Medián 

Směrodatná 

odchylka 

Interval 

hodnot 

2014, uvnitř území NEZ  1,67 1,45 0,81 <0,29; 11,28> 

2014, vně území NEZ  1,38 1,15 1,07 <0; 18,55> 

2017 bez NEZ, uvnitř území NEZ  1,41 1,22 0,71 <0,26; 9,58> 

2017 bez NEZ, vně území NEZ  1,15 0,98 0,86 <0; 15,58> 

2017 uvnitř území NEZ, emisní kategorie 3 a vyšší 1,29 1,12 0,66 <0,24; 8,74> 

2017 vně území NEZ, emisní kategorie 3 a vyšší 1,14 0,97 0,86 <0; 14,95> 

2017 uvnitř území NEZ, emisní kategorie 4 1,19 1,03 0,62 <0,22; 8,51> 

2017 vně území NEZ, emisní kategorie 4 1,11 0,94 0,83 <0; 14,54> 

Tab. 9 Imisní koncentrace PM10, NEZ s výjimkami pro rezidenty 

Koncentrace PM10  [µg
.
m

-3
] Průměr Medián 

Směrodatná 

odchylka 

Interval 

hodnot 

2014, uvnitř území NEZ  1,67 1,45 0,81 <0,29; 11,28> 

2014, vně území NEZ  1,38 1,15 1,07 <0; 18,55> 

2017 bez NEZ, uvnitř území NEZ  1,41 1,22 0,71 <0,26; 9,58> 

2017 bez NEZ, vně území NEZ  1,15 0,98 0,86 <0; 15,58> 

2017 uvnitř území NEZ, emisní kategorie 3 a vyšší 1,31 1,13 0,66 <0,24; 8,78> 

2017 vně území NEZ, emisní kategorie 3 a vyšší 1,15 0,98 0,86 <0; 14,54> 

2017 uvnitř území NEZ, emisní kategorie 4 1,20 1,04 0,62 <0,22; 8,46> 

2017 vně území NEZ, emisní kategorie 4 1,11 0,94 0,83 <0; 14,45> 

Tab. 10 Imisní koncentrace NO2, NEZ bez výjimek pro rezidenty 

Koncentrace NO2  [µg
.
m

-3
] Průměr Medián 

Směrodatná 

odchylka 

Interval 

hodnot 

2014, uvnitř území NEZ  3,10 2,70 1,35 <0,64; 17,07> 

2014, vně území NEZ  2,71 2,35 1,83 <0; 24,00> 

2017 bez NEZ, uvnitř území NEZ  2,44 2,14 1,09 <0,54; 12,91> 

2017 bez NEZ, vně území NEZ  2,17 1,94 1,41 <0; 18,12> 

2017 uvnitř území NEZ, emisní kategorie 3 a vyšší 2,29 2,00 1,04 <0,50; 12,45> 

2017 vně území NEZ, emisní kategorie 3 a vyšší 2,17 1,92 1,42 <0; 18,02> 

2017 uvnitř území NEZ, emisní kategorie 4 2,06 1,78 0,96 <0,45; 11,76> 

2017 vně území NEZ, emisní kategorie 4 2,09 1,85 1,38 <0; 17,53> 
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Tab. 11 Imisní koncentrace NO2, NEZ s výjimkami pro rezidenty 

Koncentrace NO2  [µg
.
m

-3
] Průměr Medián 

Směrodatná 

odchylka 

Interval 

hodnot 

2014, uvnitř území NEZ  3,10 2,70 1,35 <0,64; 17,07> 

2014, vně území NEZ  2,71 2,35 1,83 <0; 24,00> 

2017 bez NEZ, uvnitř území NEZ  2,44 2,14 1,09 <0,54; 12,91> 

2017 bez NEZ, vně území NEZ  2,17 1,94 1,41 <0; 18,12> 

2017 uvnitř území NEZ, emisní kategorie 3 a vyšší 2,31 2,01 1,05 <0,50; 12,49> 

2017 vně území NEZ, emisní kategorie 3 a vyšší 2,17 1,92 1,42 <0; 18,05> 

2017 uvnitř území NEZ, emisní kategorie 4 2,07 1,78 0,72 <0,45; 12,00> 

2017 vně území NEZ, emisní kategorie 4 2,11 1,86 1,40 <0; 18,20> 

 

Největší přínos pro kvalitu ovzduší bude mít nízkoemisní zóna ve variantě s povolením vjezdu 

vozidel pouze 4. emisní kategorie (tj. vozidla se zelenou emisní plaketou) bez výjimek 

pro rezidenty, kde dojde k poklesu průměrných imisních koncentrací PM10 o 0,22 µg/m3 

uvnitř zóny a o 0,04 µg/m3 vně NEZ, v případě průměrných imisních koncentrací NO2 

o 0,38 µg/m3 uvnitř zóny a o 0,08 µg/m3 vně NEZ. Naopak nejmenší vliv na zlepšení kvality 

ovzduší by měla v případě imisních koncentrací PM10 varianta NEZ s povolením vjezdu 

vozidel 3. a 4. emisní kategorie (tj. vozidla se žlutou a zelenou emisní plaketou) s výjimkami 

pro rezidenty, u níž je predikován pokles průměrných imisních koncentrací PM10 

o 0,10 µg/m3 a NO2 o 0,13 µg/m3 uvnitř zóny, respektive o méně než 0,01 µg/m3 PM10 

a 0,01 µg/m3 NO2 vně NEZ. 

Vliv udělování výjimek ze zákazu vjezdu pro rezidenty je z pohledu průměrných imisních 

koncentrací, zejména PM10, téměř zanedbatelný.  Porovnáním scénářů s výjimkou a bez 

výjimky pro rezidenty byly zjištěny následující skutečnosti. Ve variantě s povolením vjezdu 

vozidel pouze 4. emisní kategorie činí uvnitř NEZ rozdíl průměrných imisních koncentrací 

PM10 i NO2 0,01 µg/m3, mimo NEZ  méně než 0,01 µg/m3 (PM10), resp. 0,02 µg/m3 (NO2). 

U varianty s povolením vjezdu vozidel 3. a 4. emisní kategorie činí uvnitř NEZ rozdíl 

průměrných imisních koncentrací PM10 i NO2 0,02 µg/m3, mimo NEZ 0,01 µg/m3 (PM10), 

resp. méně než 0,01 µg/m3 (NO2).   

Vyvozené závěry jsou platné za předpokladu dodržení použitých vstupních podkladů. 

Modelování je vždy zatíženo určitou mírou nejistoty a změna některých vstupních 

předpokladů může mít výrazný vliv na výsledky modelování. Analýzou citlivosti byly 

identifikovány následující parametry, jejichž změna by výrazně ovlivnila výsledky studie: 

� dynamická skladba stávající, zejména rozdělení vozidel podle druhu pohonu, 

� dynamická skladba výhledová, pokud nebude dodržen dosavadní trend obměny 

vozidel, 

� předpokládané změny v dopravním chování u nevyhovujících vozidel, 

� dokončení plánované infrastruktury, zejména zprovoznění tunelu Blanka před 

zavedením NEZ, 

� emisní faktory 
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Vozidla osob s trvalým pobytem na území NEZ 

Analýzou vozového parku ČR bylo zjištěno, že na ORP 3100 – Praha hlavní město připadá 

801 076 automobilů s celkovou hmotností do 3,5 t a 71 004 vozidel kategorie L. V případě 

NEZ s povolením vjezdu vozidel emisní kategorie 3 a vyšší (žlutá a zelená plaketa) 

60 853 vozidel kat. M1 a 23 516 kat. L nesplňuje podmínky pro vjezd. 138 723 vozidel 

kat. M1 a 36 310 vozidel kat. L je nevyhovujících pro NEZ s povolením vjezdu vozidel pouze 

emisní kategorie 4 (zelená plaketa). 

Při stanovení počtu vozidel rezidentů se musí zohlednit vozidla registrovaná na daném 

území, proto se vychází ze statické skladby vozidel, stanovené podle dat z Centrálního 

registru vozidel – viz tab. 12 pro vozidla kategorie M1. U vozidel kategorie L se pro rozdělení 

do emisních kategorií neuvažuje s druhem pohonu, jsou členěna pouze podle data první 

registrace. Z celkového počtu registrovaných vozidel kategorie L v Praze spadá do emisní 

kategorie 1 (bez plakety) přibližně 33,12 % vozidel, do emisní kategorie 3 (žlutá plaketa) 

cca 18,02 % vozidel a do emisní kategorie 4 (zelená plaketa) přibližně 48,86 % vozidel. 

Tab. 12. Statická skladba vozidla do 3,5 t – kategorie M1 

kategorie M1 před Euro Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 

palivo benzín 3,38 % 2,51 % 8,92 % 11,53 % 12,92 % 14,45 % 0 % 

palivo nafta 0,54 % 0,57 % 2,74 % 8,38 % 11,75 % 21,25 % 0 % 

alternativní pohon 1,05 % 

Celkem by na území NEZ podle provedených výpočtů mělo teoreticky náležet přibližně 

244,1 tisíc vozidel kategorie (M1) a 24,1 tis. vozidel kategorie L. Lze předpokládat, 

že skutečné počty automobilů připadající na rezidenty budou ve skutečnosti nižší, protože 

část vozidel kategorie M1 bude vlastněna podnikatelskými subjekty. Obdobný předpoklad 

v menší míře platí i pro vozidla kategorie L, kde část vozidel (např. skútry) bude využívána 

v rozvážkové službě. Přehled počtu nevyhovujících vozidel je uveden v následující tabulce. 

Tab. 13 Teoretický počet nevyhovujících vozidel kategorie M1 a L, příslušejících na území NEZ 

Městská část 

NEZ s povolením vjezdu vozidel emisní 

kategorie 3 a vyšší 

NEZ s povolením vjezdu vozidel emisní 

kategorie 4 

Počet nevyhovujících 

vozidel kat. M1 

Počet nevyhovujících 

vozidel kat. L 

Počet nevyhovujících 

vozidel kat. M1 

Počet nevyhovujících 

vozidel kat. L 

Praha 1 1291 598 2788 924 

Praha 2 2140 999 4620 1542 

Praha 3 3110 1429 6714 2207 

Praha 4 3488 1520 7530 2347 

Praha 5 686 321 1481 496 

Praha 6 831 374 1794 577 

Praha 7 1751 816 3781 1260 

Praha 8 880 398 1900 615 

Praha 9 76 34 163 52 

Praha 10 3396 1506 7332 2325 

Celkem NEZ 17649 7995 38103 12345 
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Závěr 

Restrikce související se zavedením NEZ by se v případě zákazu vjezdu vozidlům emisní 

kategorie 1 a 2 („žlutá“ varianta) teoreticky mohly dotknout až 25,6 tis. osob s trvalým 

pobytem na území NEZ. U zákazu vjezdu vozidel emisní kategorie 1-3 („zelená“ varianta) 

by se mohlo jednat až o 50,4 tis. osob. Lze očekávat, že skutečný počet osob bude nižší, 

neboť část vozidel bude vlastněna firmami (vč. leasingových společností), případně některé 

osoby vlastní více vozidel. Pokud budou vydávány výjimky pro rezidenty, bude muset být 

vyčleněna příslušná administrativní kapacita. Vlastní provedení dokladu o výjimce je 

v kompetenci magistrátu. To znamená, že bude muset být rozhodnuto o jeho podobě 

a způsobu výroby, případně ochraně proti padělání, což se projeví na výši nákladů zavedení 

zóny. 

V případě zavedení NEZ bude muset být také řešena otázka zóny se zákazem vjezdu 

nákladních automobilů nad 6 tun, která je již nyní určitou formou nízkoemisní zóny. 

Pokud by došlo ke sjednocení územního rozsahu, zjednodušilo by se výrazně dopravní 

značení obou zón, které by přineslo významnou finanční úsporu. Na druhou stranu by došlo 

k navýšení administrativní zátěže plynoucí z vydávání výjimek pro nákladní automobily. 

Vlivem zavedení NEZ by došlo k mírnému snížení dopravních výkonů, které bude výraznější 

uvnitř zóny. Pokles dopravních výkonů vně zóny bude přibližně poloviční až třetinový, oproti 

poklesu na území NEZ. Ve všech uvažovaných scénářích dochází k poklesu emisí i příspěvků 

dopravy k průměrným imisním koncentracím PM10 a NO2 v řádu jednotek procent. 

Pro celkové koncentrace (ze všech stacionárních i mobilních zdrojů) PM10 a NO2 v ovzduší 

bude přínos řádově nižší.   

Na základě modelových dat bude zavedení NEZ v jakékoliv z uvažovaných variant přínosné 

pro zlepšení kvality ovzduší na území nízkoemisní zóny, byť v relativně malé míře a zároveň 

nedojde ke znatelnému zhoršení podmínek na zbylém území města. Největšího přínosu pro 

zlepšení kvality ovzduší bude dosaženo ve variantě NEZ s povolením vjezdu vozidel emisní 

kategorie 4 bez výjimky pro rezidenty. Následují scénáře s povolením vjezdu vozidel emisní 

kategorie 4 s výjimkou pro rezidenty a s povolením vjezdu vozidel emisní kategorie 3 a vyšší 

bez výjimky pro rezidenty. Nejmenšího přínosu bude dosaženo ve variantě s povolením 

vjezdu vozidel emisní kategorie 3 a vyšší s výjimkou pro rezidenty. Pokud nedojde 

v budoucnu ke změně v členění emisních kategorií (např. přidání emisní kategorie 5 a vyšší), 

přínos nízkoemisní zóny bude postupně klesat se zlepšující se skladbou vozidel v důsledku 

přirozené obměny vozového parku. 

 


