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Úvod 

Studie „Aktualizace části Studie proveditelnosti nízkoemisní zóny v podmínkách hl. m. Prahy“ 

navazuje na „Studii proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy, 

která byla zpracována v letech 2012/2013. Předpokladem studie proveditelnosti bylo 

zavedení NEZ od roku 2015. Účelem nově zpracované aktualizace části studie proveditelnosti 

byla aktualizace výsledků hodnocení dopadů na kvalitu ovzduší v důsledku plánovaného 

zavedení NEZ v posunutém časovém období a zjištění vlivu udělování výjimek ze zákazu 

vjezdu na tyto dopady. 

Při zpracování studie bylo provedeno zpřesnění a aktualizace výpočetních modelů 

a vstupních dat ve všech fázích zpracování studie. Došlo zejména k aktualizaci dopravního 

modelu a jeho úpravě pro zahrnutí výjimek pro rezidenty, výpočetního modelu pro stanovení 

dynamické skladby a emisního modelu. Byla stanovena nová dynamická skladba pro roky 

2014 a 2017, aktualizovány předpokládané změny v dopravním chování řidičů nevyhovujících 

vozidel a emisní faktory.  Za nejzásadnější z pohledu modelování lze považovat aktualizaci 

emisních faktorů MEFA (z roku 2013). U hodnocených škodlivin se aktualizované emisní 

faktory významně liší od dříve používaných faktorů MEFA 06. V důsledku toho nelze 

provádět srovnání výše uvedených studií v absolutních hodnotách sledovaných veličin, 

ale pouze v relativních hodnotách vzájemného porovnávání jednotlivých scénářů. 
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1 Legislativní rámec 

1.1 Podmínky pro zavedení NEZ 

Zákon č. 201/2012 Sb., ze dne 2. května 2012, 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 vyhláškou zónu s omezením provozu motorových 

silničních vozidel …“. Imisní limity jsou uvedeny v příloze č. 1 zákona. 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.  

 

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 

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. 

V souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., se NEZ označuje značkami č. IP 25a) „Zóna s dopravním 
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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. V horní části značky 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.  

1.4 Dotčené druhy dopravy, pravidla pro vjezd 

Vjezd do nízkoemisní zóny je podle platného zákona o ochraně ovzduší 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 živelné 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, 

� 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, 
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� pracovní doba žadatele o výjimku neumožňující přepravovat se hromadnou 

dopravou,  

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

výrazně ohrozit či znemožnit podnikání, 

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

vozidla užívaná jako pracoviště), 

� 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. 

1.5 Rozdělení vozidel do emisních kategorií 

Rozdělení vozidel do emisních kategorií je uvedeno v příloze nařízení vlády č. 56/2013 Sb. 

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 

První zápis vozidla kategorie M1, 
N1 do registru silničních vozidel 
ve státě, kde bylo vozidlo jako 

nové poprvé uvedeno do 
provozu 

První zápis vozidla kategorie M2, 
M3, N2, N3 do registru silničních 
vozidel ve státě, kde bylo vozidlo 

jako nové poprvé uvedeno do 
provozu 

Emisní kategorie 1 

vozidla splňující mezní 
hodnoty emisí  

Euro 1, Euro I, nebo horší 

před 1. lednem 1997 před 1. říjnem 1996 

Emisní kategorie 2 

vozidla splňující mezní 
hodnoty emisí  

Euro 2, Euro II  

od 1. ledna 1997  

do 31. prosince 2000 

od 1. října 1996 

do 30. září 2001 

Emisní kategorie 3 

vozidla splňující mezní 
hodnoty emisí  

Euro 3, Euro III  

od 1. ledna 2001 

do 31. prosince 2005 

od 1. října 2001 

do 30. září 2006 

Emisní kategorie 4 

vozidla splňující mezní 
hodnoty emisí  

Euro 4, Euro IV, nebo vyšší  

od 1. ledna 2006 od 1. října 2006 
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 Tab. 1.5 Rozdělení vozidel kategorie M, N se zážehovými motory 

Emisní kategorie Mezní hodnoty emisí 

První zápis vozidla kategorie 
M1, N1 do registru silničních 

vozidel ve státě, kde bylo 
vozidlo jako nové poprvé 

uvedeno do provozu 

První zápis vozidla kategorie M2, 
M3, N2, N3 do registru silničních 
vozidel ve státě, kde bylo vozidlo 

jako nové poprvé uvedeno do 
provozu 

Emisní kategorie 1 
nesplňující nesplňující žádné 

mezní hodnoty emisí Euro 
před 1. lednem 1993 před 1. lednem 1993 

Emisní kategorie 4 

vozidla splňující mezní 
hodnoty emisí  

Euro 1, Euro I, nebo vyšší 

od 1. ledna 1993 od 1. ledna 1993 

 

Tab. 1.6 Rozdělení vozidel kategorie L 

Emisní kategorie 
První zápis vozidla kategorie L do registru 

silničních vozidel ve státě, kde bylo vozidlo jako 
nové poprvé uvedeno do provozu 

Emisní kategorie 1 před 1. září 1980 

Emisní kategorie 3 od 1. září 1980 do 16. června 1999 

Emisní kategorie 4 od 17. června 1999 

 

Údaje o stupni plnění emisní úrovně (limity Euro) jsou buď přímo uvedeny v technickém 

průkazu (u novějších vozidel), nebo je v něm uveden odkaz na právní předpis Evropské unie 

nebo odkaz na číslo rozhodnutí přijatého na základě mezinárodní smlouvy v oblasti schválení 

technické způsobilosti silničního vozidla (předpisy EHK nebo směrnice EHS/ES), na základě 

kterého se provede určení příslušných limitů. Pro tyto účely existují převodní tabulky, 

uvedené pro kategorii M1 a N1 například v příloze Metodického pokynu 9/2008-150-METO 

k aplikaci novely zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. 

Kvůli odlišnosti emisních limitů pro tzv. lehká (osobní, lehká užitková) a těžká vozidla se 

používá dvojí číselné označení – arabskými a římskými číslicemi. Římskými číslicemi jsou 

označovány emisní limity pro těžká vozidla, tj. především vozidla kategorií M3 a N3. 

Arabskými číslicemi pak vozidla kategorií M1, M2, N1 a N2, jejichž referenční hmotnost 

nepřesahuje 2610 kg. 



 9 

2 Nízkoemisní zóna 

2.1 Stanovení pravidel a výjimek 

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, uvedených v §14 odst. 5: 

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

vozidla užívaná jako pracoviště), 

� 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. 

a v odst. 6:  

� 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,  

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

výrazně ohrozit či znemožnit podnikání 

Podle Usnesení Rady hl. m. Prahy (dále jen Usnesení Rady) bude umožněn příjem žádostí 

o vydání individuálních výjimek uvedených v §14 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší a v § 14 

odst. 6 písm. a) téhož zákona, tj.  v případě nemoci, bezmoci či jiného postižení osoby, která 

nesplňuje podmínky pro přiznání označení pro osobu těžce zdravotně postiženou. 

Usnesení Rady v příloze č. 2, § 3 odst. 1 vymezuje výjimky z omezení vjezdu.  Omezení se 

nevztahuje na vozidla uvedená v příloze č. 8 zákona o ochraně ovzduší a na vozidla 

v osobním vlastnictví osob s trvalým pobytem na území nízkoemisní zóny, a to včetně budov 

na přilehlé straně ulic tvořících hranici NEZ. Toto vymezení by bylo vhodné doplnit o výčet 

kategorií vozidel rezidentů (např. kategorie L a M1). Uvedené doplnění by mělo zabránit 

případným přeregistracím užitkových vozidel používaných k výdělečné činnosti na majitele, 

který má trvalé bydliště v nízkoemisní zóně. 
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2.2 Vymezení NEZ   

Hranice nízkoemisní zóny (NEZ) je vymezena v kontextu možností stávající a plánované 

dopravní sítě v hlavním městě Praze. 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.  

Analyzovaná nízkoemisní zóna z větší části vychází z původního návrhu zóny ve variantě B 

(přibližně v rozsahu Městského okruhu). Její finální vymezení vzniklo na základě připomínek 

uplatněných v rámci vnitřního připomínkového řízení. Hranice NEZ je od křižovatky ulice 

Povltavská s ulicí U Českých loděnic vedena západním směrem řekou Vltavou 

až k východnímu oplocení areálu čistírny odpadních vod, podél tohoto oplocení pokračuje 

jižním směrem, dále pokračuje plavebním kanálem západním směrem k mostu příjezdové 

komunikace do čistírny odpadních vod. Podél této bezejmenné příjezdové komunikace vede 

až k ulici Papírenské. Papírenskou ulicí pokračuje severozápadním směrem až ke křižovatce 

s ulicí Podbabskou. Od křižovatky pokračuje jižním směrem ulicemi Podbabská, Terronská, 

Jugoslávských partyzánů, přes Vítězné náměstí a ulicí Svatovítská přes Svatovítský most 

až ke křižovatce s ulicí Milady Horákové. Dále pokračuje západním směrem ulicí Milady 

Horákové do křížení ulic Milady Horákové, Na Ořechovce, Patočkova a U Brusnice, odtud 

pokračuje jihozápadním směrem ulicí Patočkova do křížení ulic Patočkova a Myslbekova. 

Ulicí Myslbekova pokračuje jižním směrem až do křížení ulic Dlabačov, Myslbekova 

a Bělohorská, kde pokračuje jihozápadním směrem ulicí Bělohorská až do křížení ulic 

Bělohorská a Vaníčkova, kterou vede až do křížení s ulicí Šermířskou. Touto ulicí odbočuje 

na východ k zahradě Kinských, po jejímž západním okraji pokračuje jižním směrem až k ulici 

Švédská. Tuto ulici sleduje západním směrem ke křižovatce s ulicí Zapovou, kterou pokračuje 

ke křižovatce s ulicí Holečkovou, tou odbočuje ke křížení s ulicí U Paliárky, kde se stáčí jižně 

až do křížení s ulicí Plzeňskou, dále pokračuje východním směrem ulicí Plzeňská do křížení 

ulic Mozartova, Plzeňská a Kartouzská, odkud vede Kartouzskou ulicí ke křižovatce 

s Radlickou ulicí, zde pokračuje jižním směrem ulicí Radlická do křížení ulic Radlická 

a Dobříšská, dále je v jižním směru vymezena ulicí Dobříšská v celé její délce. 

Pokračuje jižním směrem Zlíchovským tunelem a navazující ulicí Strakonická, po níž vede 

až do křížení ulice Strakonické a Barrandovského mostu, dále pokračuje jihovýchodním 

směrem po Barrandovském mostu, kde se stáčí východním až severovýchodním směrem ulicí 

Jižní spojka až do křížení ulic Jižní spojka a Švehlova. Ulicí Švehlova pokračuje severním 

směrem a dále ulicí Průběžná pokračuje až do křížení ulic Průběžná, Na padesátém 

a Přetlucká, pokračuje severním směrem ulicí Na padesátém do křížení ulic Na padesátém, 

Přetlucká, Úvalská a V Rybníčkách, odtud pokračuje severním směrem ulicí Úvalská 

do křížení ulic Černokostelecká, Limuzská a Úvalská. Od této křižovatky pokračuje východním 

směrem ulicí Černokostelecká do křížení ulic Černokostelecká a Dřevčická, touto ulicí 

severním směrem pokračuje do křížení ulic Malešická, Dřevčická a Malešické náměstí, 

dále severním směrem ulicí Malešické náměstí do křížení ulic Malešické náměstí a U tvrze, 

odkud pokračuje severovýchodním směrem ulicí U tvrze do křížení ulic U tvrze, Pod Táborem 
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a Vydrova. Ulice Pod Táborem vymezuje hranici až do křížení ulic Českobrodská, 

Pod Táborem a U Smetánky, dále pokračuje západním směrem ulicí Českobrodská do křížení 

ulic Českobrodská, Pod lipami, Koněvova a Spojovací, odkud pokračuje severním směrem 

ulicí Spojovací, prochází Vysočanským náměstím a opět pokračuje ulicí Spojovací, 

která přechází v ulici Čuprova, kterou pokračuje severním směrem do křížení ulic Čuprova 

a Povltavská, kde se stáčí západním směrem ulicí Povltavská a končí na úrovni křižovatky 

s ulicí U Českých loděnic. 

Z NEZ jsou vyjmuty: Bubenečský tunel, Dejvický tunel, Brusnický tunel, Strahovský tunel, 

křižovatkové rampy a přípojné komunikace městského okruhu, ulice U Meteoru (slepá část 

od ulice Povltavské) a ulice Na Košince. Omezení vjezdu se dále nevztahuje na komunikace 

tvořící hranice NEZ. 

 

 

Obr. 2.1 Vymezení nízkoemisní zóny  
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2.3 Návrh objízdných tras 

Účelem navržené objízdné trasy 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.  

Pro rozsah nízkoemisní zóny definované v kapitole 2.2 byla zvolena trasa, jejíž podoba je 

zobrazena na obr. 2.2. Objízdná trasa je vedena ulicemi a komunikacemi Jižní spojka, 

Barrandovský most, Strakonická, Zlíchovský tunel, Dobříšská, tunel Mrázovka, Strahovský 

tunel, tunelový komplex Blanka, Povltavská, Čuprova, Spojovací, Českobrodská, Průmyslová. 

 

 

Obr. 2.2 Objízdná trasa NEZ  
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3 Hodnocení dopadů zavedení NEZ  

3.1 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. 

3.1.1 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 2014 a pro výhledová období roku 2017 (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 (vozidla do 3,5t celkové hmotnosti, nákladní vozidla 3,5 - 6t a těžká vozidla nad 6t) 

dále rozděleny na další subsystémy dle emisních tříd a zdroje/cíle jízd vozidel (popis těchto 

systémů je uveden v kap. 3.1.4). 

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 rozvrhování dopravní poptávky na komunikační síť probíhalo tak, že byly matice 

dopravních vztahů přidělovány na komunikační síť v osmi postupových krocích a následně 

bylo provedeno iterační vyrovnání. Oproti běžným výpočtům byl ve všech variantách zvýšen 

počet iterací, aby se omezily rozdíly způsobené rozdělením dopravní poptávky na dílčí 

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

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

významné změny v ZPS apod.). 

3.1.2 Komunikační síť  

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

(2014 a 2017), které se od sebe mimo jiné liší rozsahem nadřazené komunikační sítě. 

Komunikační síť pro období roku 2014 v širších vztazích odpovídá současnému rozsahu 
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komunikací. Uspořádání nadřazených komunikací pro výhledový horizont roku 2017 

vycházelo ze současného stavu s doplněním tunelového komplexu Blanka - Městský okruh 

v úseku Malovanka – Pelc-Tyrolka, který dle dostupných informací má být uveden 

do provozu v roce 2015. Výhledové plánované radiální komunikace a komunikace, které mají 

být součástí městského okruhu, nejsou v modelu zahrnuty.  

 
Obr. 3.1 Schéma nadřazené komunikační sítě (zdroj: TSK-ÚDI) 

3.1.3 Výchozí dopravní vztahy 

Současný stav, rok 2014 

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 - 

2014 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 Václava Havla Praha, 

rozsáhlé obchodně-administrativní areály, apod. Dopravní vztahy použité v dopravním 
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modelu současného stavu odpovídají s dostatečnou mírou shody skutečným dopravním 

vztahům, které se realizují v průměrném pracovním dni. 

Výhledový stav, rok 2017 

Základní principy jsou totožné s modelem roku 2014. Při konstrukci modelových výpočtů 

pro rok 2017 se dále vycházelo z předpokladů postupného naplňování ÚPSÚ.  

3.1.4 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 úrovně požadovaných 

emisních plaket x varianty s/bez výjimky pro rezidenty => celkem čtyři varianty). 

Modelové matice, definující základní dopravní vztahy, byly označeny písmeny A, B a C: 

A - dopravní vztahy vozidel, které splní podmínky NEZ, 

B - dopravní vztahy vozidel, které nesplní podmínky NEZ, ale zároveň v zóně nemají ani zdroj 

ani cíl, 

C - dopravní vztahy, které nesplní podmínky NEZ, ale zároveň v zóně nyní mají zdroj nebo cíl. 

 

Obr. 3.2 Schéma označení vztahů (zdroj: TSK-ÚDI) 

 

Základním vstupním údajem byla dynamická skladba dopravního proudu, předpokládaná 

v letech 2014 a 2017, ze které vyplývají podíly vozidel, splňujících emisní limity jednotlivých 

úrovní NEZ. Postup jejího odvození je popsán v kap. 3.2.1. 
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Tab. 3.1 Předpokládaná dynamická skladba dopravního proudu na území města v roce 2014 

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

Emisní kategorie 1 1,66 % 4,55 % 

Emisní kategorie 2 (červená plaketa) 2,05 % 7,94 % 

Emisní kategorie 3 (žlutá plaketa) 5,70 % 32,50 % 

Emisní kategorie 4 (zelená plaketa) 90,59 % 55,01 % 

Celkem 100,00 % 100,00 % 

 

Tab. 3.2 Předpokládaná dynamická skladba dopravního proudu na území města v roce 2017 
(bez NEZ) 

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

Emisní kategorie 1 0,52 % 2,49 % 

Emisní kategorie 2 (červená plaketa) 0,88 % 6,45 % 

Emisní kategorie 3 (žlutá plaketa) 3,51 % 26,41 % 

Emisní kategorie 4 (zelená plaketa) 95,09 % 64,65 % 

Celkem 100,00 % 100,00 % 

 

V roce 2017 tak ve variantě s povolením vjezdu vozidel se žlutou a zelenou plaketou 

nesplňuje podmínky pro vjezd do NEZ 1,40 % vozidel do 3,5 t a 8,94 % vozidel nad 3,5 t. 

Ve variantě s povolením vjezdu pouze vozidlům se zelenou plaketou nevyhovuje 4,91 % 

vozidel do 3,5 t a 35,35 % vozidel nad 3,5 t. 

S výše uvedenými částmi matic A, B a C byly pro model zavedení NEZ provedeny úpravy 

podle následně uvedených předpokladů. Předpokládané změny dopravního chování 

u vozidel do 3,5 t celkové hmotnosti (osobní automobily a dodávky): 

A - poloha zdrojů a cílů ani způsob rozvržení na síť se nemění, 

B - poloha zdrojů a cílů se nemění, zamezí se případnému průjezdu přes NEZ, 

C - dopravní vztahy se rozdělí následně:  

− obměna vozového parku -  poloha zdrojů a cílů se nemění, vztahy převedeny do části 

A 

− změna zdroje / cíle – tento objem se převede do části B 

− přechod na MHD – tento objem se vypustí z matic IAD 

− využití výjimky (pouze ve variantě s výjimkou pro rezidenty) – ponechá se v části C, 

s možností vjíždět do NEZ. 

 



 17 

Tab. 3.3 Vozidla do 3,5 t – předpokládané změny u vozidel nesplňujících emisní limit 
Chování ve vztahu k NEZ S výjimkou pro rezidenty Bez výjimky pro rezidenty 

vjezd nesplňujícími vozidly 30 % 0 % 

obměna vozového parku 45 % 70 % 

změna zdroje / cíle  10 % 10 % 

přechod na MHD 15 % 20 % 

celkem 100 % 100 % 

 

V tabulce 3.3 jsou vyčísleny předpokládané podíly jednotlivých změn z celkového počtu 

vozidel, která stanovený limit původně nesplňovala. Při stanovení odhadu rozdělení 

dopravního chování řidičů nesplňujících vozidel se vycházelo z rozboru jízd vozidel do 3,5 t se 

zdrojem nebo cílem v NEZ s přihlédnutím k jejich vztahu vůči zóně, a to během běžného 

pracovního dne. Tento rozbor byl zpracován na základě speciálních dopravních a dopravně-

sociologických průzkumů, zejména pro osoby trvale bydlící v Praze a směrového průzkumu 

na hranici Prahy (TSK-ÚDI). U některých skupin uživatelů (např. ubytovaní bez trvalého 

pobytu, vnitroměstské jízdy návštěvníků) není podrobné členění k dispozici, proto bylo 

stanoveno odborným odhadem. Při dalších úvahách bylo zohledněno, že v rámci 

nesplňujících vozidel bude vyšší podíl hospodářské dopravy (dodávky se vznětovými motory). 

V tabulce 3.4 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, případně k uplatnění 

výjimky pro rezidenty. 

Tab. 3.4 Vozidla do 3,5 t – jízdy se zdrojem nebo cílem uvnitř NEZ 
Varianta NEZ:  žlutá zelená 

Ozn. Výjimka pro rezidenty:  ano ne ano ne 

1 splňovala původně 98.60% 98.60% 95.09% 95.09% 

2 obměna vozového parku 0.63% 0.98% 2.21% 3.44% 

1+2 splní po zavedení NEZ 99.23% 99.58% 97.30% 98.53% 

3 změna zdroje / cíle (mimo NEZ) 0.14% 0.14% 0.49% 0.49% 

4 přechod na MHD 0.21% 0.28% 0.74% 0.98% 

5 vjezd nesplňujícími vozidly 0.42%  -  1.47%  -  

1+2+3+4+5 celkem 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 
 

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, proto všechny jízdy se zdrojem 

nebo cílem v NEZ zůstaly v části A (splňuje limit).  Pro jízdy se zdrojem a cílem mimo NEZ se 

použilo rozdělení na A a B na základě tabulky 3.2. Zvlášť byla ponechána matice vozidel nad 

6 t, se zdrojem nebo cílem uvnitř zóny zákazu vjezdu vozidel nad 6t. Tato vozidla musí mít 
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pro vjezd do zóny 6 t souhlas HMP, a ten se, po prověření nezbytnosti tohoto vjezdu, 

od 1. 1. 2013 vydává pouze vozidlům splňujícím minimálně limity Euro IV, tj. emisní 

kategorii 4 (zelená plaketa). Proto byly i intenzity těchto vozidel na úsecích komunikační sítě 

vyčísleny samostatně. 

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

vyčísleny v tabulce 3.5. Za dotčené jízdy jsou považovány ty, které mají zdroj nebo cíl uvnitř 

NEZ a před jejím zavedením vozidla nesplňovala požadovaný emisní limit. Jejich relativně 

nízké množství souvisí se zlepšováním dynamické skladby vozidel ve prospěch vyšších 

emisních kategorií (zmenšující se podíl nevyhovujících vozidel). 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 emisní limity minimálně Euro IV, což odpovídá zelené emisní plaketě 

(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) 

Tab. 3.5 Počty jízd vozidel, kterých by se dotklo zavedení NEZ 

  

  

žlutá NEZ zelená NEZ 

počet jízd % vjezdů 
% Praha a 

okolí 
počet jízd % vjezdů 

% Praha a 

okolí 

Vozidla do 3,5 t 

s výjimkou pro rezidenty 
9 138 1,0 % 0,4 % 31 975 3,4 % 1,5 % 

Vozidla do 3,5 t 

bez výjimky 
13 040 1,4 % 0,6 % 45 688 4,9 % 2,2 % 

Vozidla nad 3,5 t 2 260 7,5 % 1,7 % 8 937 29,6 % 6,8 % 

 

3.1.5 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 úrovních emisních limitů.  

Pro vyčíslení dopadů regulací bylo nutné matice poptávky rozdělit do dílčích segmentů 

a korigovat, a to odlišně pro variantu žlutou a zelenou. Algoritmus modelového výpočtu, 
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rozvrhování dopravní poptávky na síť, způsobuje to, že součet rozvržených dílčích 

poptávkových segmentů nedá přesně stejný výsledek jako rozvržení celku, dochází k různým 

překmitům, tj. přiřazení jízd na jinou, alternativní trasu bez zjevného důvodu. Nejvíce se toto 

projevuje tam, kde se od velkého celku odděluje malý segment, tedy varianta žlutá, vozidla 

do 3,5t - malé procento nesplňujících. A dále se to zvýrazňuje, když se tento malý segment 

dělí ještě na dva subsegmenty (rezidenti / nerezidenti). Výše uvedené překmity se podařilo 

omezit zvýšením počtu iterací výpočtu rozvrhování, ale není možné je zcela eliminovat. 

Přes uvedené komplikace lze očekávat, že model kvalitně predikuje celoplošné dopady 

zavedení řešených variant NEZ, za předpokladů popsaných v kapitole 3.1.4.  

Výstupem modelových výpočtů jsou mapy: 

� stávající dopravní zátěže bez NEZ v roce 2014, 

� výhled dopravních zátěží bez NEZ v roce 2017, 

� výhledy dopravních zátěží v roce 2017 po zavedení NEZ, 

� rozdílové mapy mezi očekávaným stavem v roce 2017 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 

NEZ. Zároveň je však nutné uvažovat význam plánovaných komunikací uvedených 

do provozu mezi léty 2014 a 2017. 

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

a pohybují se v řádech stovek až tisíců vozidel za den. Je tak dáno již zmíněným nízkým 

podílem vozidel, která jsou postihnuta omezeními NEZ. Stav bez NEZ byl vždy porovnán 

s příslušnými scénáři NEZ, které byly celkem 4 (2 ve žluté variantě, 2 v zelené variantě). 

Níže uvedené očekávané změny intenzit jsou vypočtené z počtu jízd na komunikacích v obou 

směrech. 

Obecně bude zavedení NEZ mít dopad na snížení intenzit automobilové dopravy 

na jednotlivých úsecích uvnitř zóny v řádu stovek vozidel denně v kategorii vozů 

do hmotnosti 3,5 tuny. Maximální snížení jako rozdíl mezi nulovou variantou (nezavedení 

NEZ) a nejpřísnější variantou (zavedení NEZ pouze pro vozidla se zelenou plaketou bez 

výjimky pro rezidenty) bude tvořit 1,1 tis. vozidel v jižním úseku Severo-jižní magistrály 

(průtah oblastí Pankráce). Snížení intenzit na dalších místech je např. 0,6 tis. vozidel/den 

na Jiráskově mostě, 0,5 tis. na Mostě Barikádníků a u Slavie, 0,4 tis. na Libeňském mostě atd. 

V důsledku změn dopravního chování (přechod na veřejnou dopravu, změna cílů cest) 

vyvolaných zavedením NEZ lze očekávat mírné snížení dopravy (v řádu jednotek stovek 

vozidel) také na většině komunikací vně předpokládaného územního rozsahu NEZ, 

a to vč. objízdných tras na vnějším okraji plánované NEZ. Nejvíce se toto dotkne tunelů 

v severozápadní části Prahy - ve Strahovském tunelu nastane pokles o 0,7 tis. vozidel 
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a v návazném úseku tunelu Blanka mezi MÚK Malovanka a výjezdem u Prašného mostu je 

předpokládán pokles o 0,8 tis. vozidel - a některých příjezdových radiál, vč. dálnice D1. 

Míra dopadů na intenzity provozu se bude lišit i v závislosti na kategorii vozidel, která budou 

mít vjezd do NEZ povolen. Účinnost varianty s povolením vozidel označených žlutou plaketou 

bude významně nižší než v případě omezení na vozidla pouze se zelenou plaketou. 

Na žádném z významných úseků nebude snížení vyšší než 0,3 tis. vozidel za den, na většině 

úseků je však rozdíl nejvýše 0,1 tis. vozidel. 

Vliv na účinnost NEZ bude mít také případné povolení či nepovolení výjimky pro rezidenty. 

V případě žluté varianty jsou rozdíly uvnitř zóny většinou nepatrné do 0,1 tis. vozidel / den 

a to jak ve směru zvýšení, tak i snížení intenzit. V případě varianty s povolením vjezdu vozidel 

pouze se zelenou plaketou se na většině komunikací rozdíl ve výjimce pro rezidenty projeví 

snížením intenzit dopravy (jak v NEZ, tak mimo ni) v rozsahu do 0,3 tis. vozidel denně. 

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. Tato hmotnostní kategorie je již v současnosti významně limitována 

zavedením zóny omezeného vjezdu, přičemž v řádové úrovni takto omezených intenzit 

významně narůstá význam přirozené chybovosti dopravního modelu. 

 

3.2 Modelování emisí 

Emisní výpočty byly na základě požadavku zadavatele provedeny pro oxid dusičitý (NO2) 

a pevné částice s aerodynamickým průměrem 10 µm (PM10). 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 13 [g.km-1]  

 

3.2.1 Klasifikace vozidel dle emisních tříd 

Vozidla jsou rozdělována 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.  
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Tab. 3.6 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    
     

 

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

� základní scénář  - stav roku 2014. 
� stav r. 2017 bez zavedení NEZ, 
� stav r. 2017 po zavedení NEZ (žlutá a zelená plaketa) bez výjimek 

pro rezidenty, 
� stav r. 2017 po zavedení NEZ (žlutá a zelená plaketa) s výjimkami 

pro rezidenty, 
� stav r. 2017 po zavedení NEZ (zelená plaketa) bez výjimek pro rezidenty, 
� stav r. 2017 po zavedení NEZ (zelená plaketa) s výjimkami pro rezidenty. 

Níže uvedené 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 výhledových let 2014 a 2017, podle dosavadního tempa obměny vozového parku osobní 

i nákladní dopravy.  V případě scénářů s NEZ jsou uvedeny vážené průměry emisních faktorů 

rozdělené do 2 skupin: vozidla s přístupem do NEZ a vozidla bez přístupu do NEZ. Ve scénáři 

2017 bez NEZ jsou uvedeny vážené průměry emisních faktorů všech emisních kategorií. 

Emisní faktory (odvozené z faktorů programu MEFA 13) byly definovány vždy jako atribut 

úseku, v závislosti na kapacitně závislé rychlosti, která byla v dopravním modelu rovněž 

počítána. V modelových výpočtech emisí z dopravy je tedy zohledněno např. lokální zvýšení 

emisí vlivem dopravních kongescí. V aktualizované studii byly použity aktualizované emisní 

faktory MEFA 13 (rok vydání 2013), které se pro hodnocené škodlivé látky výrazně liší 

od dříve používaných faktorů MEFA 06 (použity ve studii proveditelnosti z roku 2013). 

Hlavní změny v modelu MEFA 13, mající vliv na emisní faktory, jsou následující: 

� výpočet tzv. víceemisí ze studených startů – zvýšení emisí krátce po startu vozidla, 

kdy motor a katalyzátor nepracují v optimálním režimu,  

� zohlednění rozdílů v produkci emisí těžkých nákladních vozidel v souvislosti 

s vytížením vozidla,  
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� zohlednění otěrů z brzd a pneumatik,  

� rozšíření kategorie lehkých nákladních vozů o lehká nákladní vozidla spalující benzín,  

� zahrnutí vozidel emisních úrovní EURO 5 a EURO 6,  

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. 3.2.2, 

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

výhledových scénářů se stavem bez NEZ.  

Tab. 3.7 Předpokládaná dynamická skladba vozového parku, rok 2014  

kategorie 
před 
Euro 

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

osobní automobily - benzín 0,57% 3,16% 6,72% 11,33% 17,59% 20,64% 0,64% 

100,00% 
osobní automobily - nafta 0,14% 0,79% 1,68% 2,83% 4,40% 5,16% 0,16% 

lehká užitková vozidla - benzín 0,01% 0,05% 0,16% 1,23% 2,68% 3,12% 0,00% 

lehká užitková vozidla - nafta 0,03% 0,12% 0,37% 2,87% 6,26% 7,29% 0,00% 

lehká nákladní a těžká vozidla - 

nafta 
0,47% 4,08% 7,94% 32,50% 33,35% 14,41% 7,25% 100,00% 

 

Tab. 3.8 Předpokládaná dynamická skladba vozového parku, rok 2017  

kategorie 
před 
Euro 

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

osobní automobily - benzín 0,07% 1,74% 3,38% 6,63% 10,31% 22,77% 15,76% 

100,00% 
osobní automobily - nafta 0,02% 0,43% 0,84% 1,66% 2,58% 5,69% 3,94% 

lehká užitková vozidla - benzín 0,00% 0,00% 0,02% 0,79% 1,74% 3,73% 0,98% 

lehká užitková vozidla - nafta 0,00% 0,00% 0,04% 1,85% 4,05% 8,70% 2,28% 

lehká nákladní a těžká vozidla - 

nafta 
0,00% 2,49% 6,45% 26,41% 29,85% 14,74% 20,06% 100,00% 

 

Tab. 3.9 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
] 

do 3,5 t 0,3399 0,2389 0,1385 0,1162 0,1257 0,1343 0,1317 0,1191 0,1065 0,1048 0,1220 

nad 3,5 t 0,8651 0,8293 0,7208 0,5754 0,4517 0,3804 0,3480 0,3319 0,3220 0,3144 0,3112 

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

-1
] 

do 3,5 t 0,0382 0,0336 0,0307 0,0297 0,0294 0,0263 0,0233 0,0205 0,0177 0,0152 0,0149 

nad 3,5 t 0,1862 0,1789 0,1578 0,1303 0,1076 0,0903 0,0799 0,0723 0,0656 0,0594 0,0568 

Pozn. Vytvořeno na základě emisních faktorů MEFA 13 
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Tab. 3.10 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
] 

do 3,5 t 0,1708 0,1544 0,1269 0,1060 0,0917 0,0836 0,0809 0,0824 0,0868 0,0928 0,0992 

nad 3,5 t 0,7140 0,7036 0,6608 0,5845 0,5037 0,4577 0,4460 0,4531 0,4669 0,4808 0,4925 

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

-1
] 

do 3,5 t 0,0632 0,0548 0,0442 0,0377 0,0335 0,0310 0,0298 0,0297 0,0308 0,0329 0,0359 

nad 3,5 t 0,1575 0,1456 0,1200 0,0939 0,0704 0,0542 0,0438 0,0384 0,0363 0,0360 0,0365 

Pozn. Vytvořeno na základě emisních faktorů MEFA 13 

Tab. 3.11 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
] 

do 3,5 t 0,2230 0,1495 0,0979 0,0847 0,0871 0,0886 0,0864 0,0802 0,0743 0,0735 0,0830 

nad 3,5 t 0,4774 0,4524 0,3846 0,3061 0,2443 0,2049 0,1842 0,1722 0,1636 0,1565 0,1535 

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

-1
] 

do 3,5 t 0,0331 0,0306 0,0288 0,0282 0,0278 0,0247 0,0217 0,0188 0,0161 0,0135 0,0129 

nad 3,5 t 0,1209 0,1193 0,1116 0,0957 0,0804 0,0678 0,0599 0,0535 0,0475 0,0416 0,0391 

Pozn. Vytvořeno na základě emisních faktorů MEFA 13 

Tab. 3.12 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
] 

do 3,5 t 0,2592 0,2283 0,1831 0,1519 0,1315 0,1198 0,1153 0,1162 0,1212 0,1289 0,1383 

nad 3,5 t 0,2615 0,2543 0,2333 0,2035 0,1729 0,1582 0,1536 0,1546 0,1577 0,1610 0,1638 

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

-1
] 

do 3,5 t 0,0547 0,0473 0,0382 0,0328 0,0293 0,0272 0,0261 0,0260 0,0270 0,0288 0,0315 

nad 3,5 t 0,1776 0,1633 0,1327 0,1019 0,0743 0,0531 0,0394 0,0323 0,0295 0,0292 0,0300 

Pozn. Vytvořeno na základě emisních faktorů MEFA 13 
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3.2.2 Modelování emisí z dopravy 

Výsledky modelování jsou vyjádřeny graficky s pomocí rozdílových kartogramů. Vyjadřují 

rozdíl v emisním toku v jednotlivých scénářích NEZ ve výhledovém roce 2017 oproti 

výhledovému roku 2017 bez zavedení NEZ.  Zelené linky představují emisní redukci, červené 

emisní přírůstky. Sytost barvy pak odpovídá velikosti rozdílu emisního toku (sytější barva 

znamená větší rozdíl). Náhledy kartogramů (obr. 3.3-3.10) slouží jen pro rychlou vizuální 

představu o vlivu zavedení výjimek pro rezidenty na emisí tok. Detailnější zobrazení níže 

uvedených rozdílových kartogramů je součástí přílohy zprávy. Ze všech uvedených 

kartogramů je patrné snížení přínosu zavedení NEZ vlivem využití výjimek ze zákazu vjezdu 

pro rezidenty ve vnitřní oblasti zóny. Snížení přínosu je dle předpokladu výraznější u NEZ 

s povolením vjezdu pouze vozidlům emisní kategorie 4 (se zelenou plaketou).  

Emise PM10 - porovnání scénářů s výjimkou a bez výjimky pro rezidenty – scénář s min. 

žlutou plaketou 

  

Obr. 3.3 2017 NEZ bez výjimky pro rezidenty  Obr. 3.4 2017 NEZ s výjimkou pro rezidenty 
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Emise PM10 -  porovnání scénářů s výjimkou a bez výjimky pro rezidenty – scénář se 

zelenou plaketou 

  

Obr. 3.5 2017 NEZ bez výjimky pro rezidenty Obr. 3.6 2017 NEZ s výjimkou pro rezidenty 

 

Emise NO2 - porovnání scénářů s výjimkou a bez výjimky pro rezidenty – scénář s min. 

žlutou plaketou 

  

Obr. 3.7 2017 NEZ bez výjimky pro rezidenty  Obr. 3.8 2017 NEZ s výjimkou pro rezidenty 
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Emise NO2 -  porovnání scénářů s výjimkou a bez výjimky pro rezidenty – scénář se zelenou 

plaketou 

  

Obr. 3.9 2017 NEZ bez výjimky pro rezidenty Obr. 3.10 2017 NEZ s výjimkou pro rezidenty 

 

Sumarizované hodnoty emisí NO2 a PM10, vypočtených pro jednotlivé úseky emisním 

modelem, jsou prezentovány prostřednictvím tabulek 3.13 a 3.14. Vstupní parametry pro 

výpočet jsou uvedeny v úvodu kapitoly 3.2. Výsledné sumární hodnoty jsou uvedeny 

v absolutních hodnotách produkce emisí (t/rok) a u každého scénáře je uvedena relativní 

změna vůči stavu bez NEZ v roce 2017. Produkce emisí je sumarizována za úseky na území 

Prahy i za úseky v území NEZ a mimo NEZ. Hodnoty uvedené v tabulkách 3.13 a 3.14 

představují emise vyprodukované osobními automobily a lehkými užitkovými vozidly 

s celkovou hmotností do 3,5 tuny a vozidly s celkovou hmotností vyšší než 3,5 tuny 

s výjimkou vozidel MHD, pro která neplatí omezení plynoucí ze zavedení NEZ a nejsou tedy 

do bilance zahrnutá. Rovněž není uvažována resuspenze částic, neboť nesouvisí s členěním 

vozidel do emisních kategorií.   

Pro zjednodušení bude v následujícím textu použité následující pojmenování scénářů: 

� 2014 – stávající stav 

� 2017 bez NEZ – scénář bez NEZ 

� 2017 vjezd vozidel emisní kategorie 3 a vyšší – scénář žlutá 

� 2017 vjezd vozidel emisní kategorie 4 – scénář zelená 
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Tab. 3.13 Produkce emisí PM10 dle uvažovaných scénářů NEZ. 

 
území Prahy NEZ mimo NEZ 

absolutně          
t/rok 

rozdíl * 
 % 

absolutně          
t/rok 

rozdíl * 
 % 

absolutně          
t/rok 

rozdíl * 
 % 

2014 276,92  52,01  224,91  

2017 bez NEZ 239,76 -13,42** 41,47 -20,27** 198,29 -11,84** 

2017 žlutá bez výjimek 231,64 -3,39 38,36 -7,49 193,27 -2,53 

2017 žlutá s výjimkou 232,94 -2,84 38,91 -6,18 194,03 -2,15 

2017 zelená bez výjimek 222,39 -7,24 34,73 -16,26 187,66 -5,36 

2017 zelená s výjimkou 222,44 -7,22 35,21 -15,09 187,23 -5,58 

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

 

Tab. 3.14 Produkce emisí NO2 dle uvažovaných scénářů NEZ. 

 
území Prahy NEZ mimo NEZ 

absolutně          
t/rok 

rozdíl * 
 % 

absolutně          
t/rok 

rozdíl * 
 % 

absolutně          
t/rok 

rozdíl * 
 % 

2014 351,76  65,96  285,80  

2017 bez NEZ 289,81 -17,61** 48,85 -25,94** 240,95 -15,69** 

2017 žlutá bez výjimek 282,50 -2,52 46,35 -5,13 236,15 -1,99 

2017 žlutá s výjimkou 283,31 -2,24 46,68 -4,46 236,63 -1,79 

2017 zelená bez výjimek 268,77 -7,26 40,52 -17,05 228,24 -5,27 

2017 zelená s výjimkou 269,70 -6,94 40,83 -16,42 228,87 -5,01 

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

 

Modelování potvrdilo výchozí předpoklady. U scénáře s povolením vjezdu pouze vozidlům 

4. emisní kategorie (se zelenou plaketou) je dosahováno větších úspor emisí PM10 a NO2 než 

u scénáře s povolením vjezdu vozidlům minimálně 3. emisní kategorie (žlutá a zelená 

plaketa). V jednotlivých scénářích je na území města dosahováno větších úspor jmenovaných 

škodlivin vždy u scénáře, kdy nejsou uvažovány výjimky ze zákazu vjezdu pro rezidenty. 

Největších poklesů produkce emisí je tedy dosaženo ve scénáři zelená ve variantě bez 

výjimek pro rezidenty. Podrobnější bilance produkce emisí v jednotlivých scénářích je 

provedena v kapitolách 5.2.2.1 a 5.2.2.2. Výsledky modelování také ukázaly, že přirozenou 

obměnou vozového parku mezi lety 2014 a 2017 lze dosáhnout téměř 13,5% poklesu emisí 

PM10 (ze spalování PHM) a 18% poklesu emisí NO2 z individuální dopravy na území města. 

 

5.2.2.1 Bilance produkce spalovacích emisí PM10 

Podle tabulek 3.13 a 3.14 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. Obdobný stav vykazuje 

i model pro Prahu, jak je patrné z tabulek dopravních výkonů strukturovaných podle území 
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(tab. 3.15, 3.17). V případě vozidel do 3,5 tuny je patrný pokles dopravních výkonů v území 

NEZ, a velice mírný pokles dopravních výkonů mimo NEZ a v celé Praze. Rozdíly ve scénářích 

s výjimkou pro rezidenty a bez této výjimky vykazují rozdíl v řádech setin až desetin procent. 

Tabulka 3.16 pak ukazuje emisní bilanci pro vozidla s celkovou hmotností do 3,5 tuny. Jedná 

se o sumarizované hodnoty, vypočtené pro všechny modelové úseky, na základě vstupních 

parametrů uvedených v úvodu kapitoly 3.2. Výsledné sumární hodnoty jsou uvedeny 

v absolutních hodnotách produkce emisí PM10 (t/rok) a u každého scénáře je uvedena 

relativní změna vůči stavu bez NEZ v roce 2017. Produkce emisí je sumarizována za úseky 

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

 

Tab. 3.15 Dopravní výkony vozidel do 3,5 t dle analyzovaných scénářů  

 
území Prahy NEZ mimo NEZ 

absolutně 
vozokm/den 

rozdíl 
 %* 

absolutně 
vozokm/den 

rozdíl 
 %* 

absolutně 
vozokm/den 

rozdíl 
 %* 

2017 bez NEZ 18 685 039  3 309 809  15 375 230  

2017 žlutá bez výjimek 18 662 865 -0,12 3 297 005 -0,39 15 365 860 -0,06 

2017 žlutá s výjimkou 18 660 615 -0,13 3 299 264 -0,32 15 361 351 -0,09 

2017 zelená bez výjimek 18 591 241 -0,50 3 266 483 -1,31 15 324 758 -0,33 

2017 zelená s výjimkou 18 607 201 -0,42 3 273 077 -1,11 15 334 124 -0,27 

*změna vůči scénáři 2017 bez NEZ 

 

Tab. 3.16 Produkce emisí PM10 vozidel do 3,5 t dle analyzovaných scénářů  

 
území Prahy NEZ mimo NEZ 

absolutně 
t/rok 

rozdíl 
 %* 

absolutně 
t/rok 

rozdíl 
 %* 

absolutně 
t/rok 

rozdíl 
 %* 

2017 bez NEZ 175,816  35,816  140,001  

2017 žlutá bez výjimek 171,300 -2,57 33,916 -5,30 137,384 -1,87 

2017 žlutá s výjimkou 172,643 -1,80 34,459 -3,79 138,184 -1,30 

2017 zelená bez výjimek 165,237 -6,02 31,390 -12,36 133,847 -4,40 

2017 zelená s výjimkou 165,293 -5,99 31,874 -11,00 133,419 -4,70 

*změna vůči scénáři 2017 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 2017 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 tato 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, 

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, která u vozidel majících cíl v NEZ  je stoprocentní. Na druhé straně však 
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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 dokládá tab. 3.17. Tabulka 3.18 pak ukazuje emisní 

bilanci pro vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny. Jedná se o sumarizované hodnoty, 

vypočtené pro všechny modelové úseky, na základě vstupních parametrů uvedených v úvodu 

kapitoly 3.2. Výsledné sumární hodnoty jsou uvedeny v absolutních hodnotách produkce 

emisí PM10 (t/rok) a u každého scénáře je uvedena relativní změna vůči stavu bez NEZ v roce 

2017. Produkce emisí je opět sumarizována za úseky na celém území Prahy i za úseky 

v území NEZ a mimo NEZ. 

 

Tab. 3.17 Dopravní výkony vozidel nad 3,5 t dle analyzovaných scénářů  

 
území Prahy NEZ mimo NEZ 

absolutně 
vozokm/den 

rozdíl 
v %* 

absolutně 
vozokm/den 

rozdíl 
v %* 

absolutně 
vozokm/den 

rozdíl 
v %* 

2017 bez NEZ 1 730 715  100 621  1 630 093  

2017 žlutá bez výjimek 1 725 971 -0,27 100 624 0,00 1 625 348 -0,29 

2017 žlutá s výjimkou 1 726 032 -0,27 100 587 -0,03 1 625 446 -0,29 

2017 zelená bez výjimek 1 727 310 -0,20 100 483 -0,14 1 626 827 -0,20 

2017 zelená s výjimkou 1 727 273 -0,20 100 358 -0,26 1 626 915 -0,19 

*změna vůči scénáři 2017 bez NEZ 

Tab. 3.18 Produkce emisí vozidel nad 3,5 t dle analyzovaných scénářů  

 
území Prahy NEZ mimo NEZ 

absolutně 
t/rok 

rozdíl 
 %* 

absolutně 
t/rok 

rozdíl 
 %* 

absolutně 
t/rok 

rozdíl 
 %* 

2017 bez NEZ 63,940  5,653  58,287  

2017 žlutá bez výjimek 60,336 -5,64 4,446 -21,35 55,890 -4,11 

2017 žlutá s výjimkou 60,294 -5,70 4,446 -21,35 55,847 -4,19 

2017 zelená bez výjimek 57,151 -10,62 3,337 -40,96 53,813 -7,68 

2017 zelená s výjimkou 57,150 -10,62 3,336 -40,98 53,813 -7,68 

*změna vůči scénáři 2017 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.  

 

5.2.2.2 Bilance produkce emisí NO2 

Produkce emisí NO2 vykazuje obdobné chování jako u PM10, tedy celý průběh emisní bilance 

lze charakterizovat postupným poklesem příspěvků emisí se zpřísňováním podmínek 

pro vjezd do NEZ a s nižším poklesem v případě udělování výjimek ze zákazu vjezdu.  
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Pro dopravní výkony platí závěry uvedené v kapitole 5.2.2.1. Přehledy dopravních výkonů 

na území NEZ, mimo území NEZ i na území města jsou uvedeny v tabulkách 3.15 a 3.17. 

Tabulka 3.19 ukazuje emisní bilanci pro všechna vozidla s celkovou hmotností do 3,5 tuny, 

zatímco tabulka 3.20 pro všechna vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny. Jedná se 

o sumarizované hodnoty, vypočtené pro všechny modelové úseky, na základě vstupních 

parametrů uvedených v úvodu kapitoly 3.2. Výsledné sumární hodnoty jsou uvedeny 

v absolutních hodnotách produkce emisí NO2 (t/rok) a u každého scénáře je uvedena 

relativní změna vůči stavu bez NEZ v roce 2017. Produkce emisí je sumarizována za úseky 

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

 

Tab. 3.19 Produkce emisí vozidel do 3,5 t dle analyzovaných scénářů  

 
území Prahy NEZ mimo NEZ 

absolutně 
t/rok 

rozdíl 
 %* 

absolutně 
t/rok 

rozdíl 
 %* 

absolutně 
t/rok 

rozdíl 
 %* 

2017 bez NEZ 237,538  44,208  193,330  

2017 žlutá bez výjimek 234,772 -1,16 43,027 -2,67 191,745 -0,82 

2017 žlutá s výjimkou 235,584 -0,82 43,355 -1,93 192,229 -0,57 

2017 zelená bez výjimek 220,822 -7,04 36,997 -16,31 183,825 -4,92 

2017 zelená s výjimkou 221,745 -6,65 37,303 -15,62 184,442 -4,60 

 

Tab. 3.20 Produkce emisí vozidel nad 3,5 t dle analyzovaných scénářů  

 
území Prahy NEZ mimo NEZ 

absolutně 
t/rok 

rozdíl 
 %* 

absolutně 
t/rok 

rozdíl 
 %* 

absolutně 
t/rok 

rozdíl 
 %* 

2017 bez NEZ 52,268  4,646  47,622  

2017 žlutá bez výjimek 47,730 -8,68 3,320 -28,55 44,410 -6,74 

2017 žlutá s výjimkou 47,726 -8,69 3,320 -28,53 44,405 -6,75 

2017 zelená bez výjimek 47,946 -8,27 3,527 -24,09 44,419 -6,73 

2017 zelená s výjimkou 47,955 -8,25 3,528 -24,06 44,426 -6,71 
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3.3 Vyhodnocení imisního zatížení  

Vyhodnocení imisního zatížení bylo provedeno výpočtem imisních koncentrací 

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

s emisními parametry v šesti scénářích. Síť komunikací zadaná do modelového výpočtu je 

uvedena na obrázku 3.11. 

 

 
Obr. 3.11 Modelová síť komunikací  

Výpočet imisního zatížení byl proveden pro šest variant výpočtu: 

� stav roku 2014, 
� stav r. 2017 bez zavedení NEZ, 
� stav r. 2017 po zavedení NEZ (žlutá a zelená plaketa) bez výjimek pro rezidenty, 
� stav r. 2017 po zavedení NEZ (žlutá a zelená plaketa) s výjimkami pro rezidenty, 
� stav r. 2017 po zavedení NEZ (zelená plaketa) bez výjimek pro rezidenty, 
� stav r. 2017 po zavedení NEZ (zelená plaketa) s výjimkami pro rezidenty. 

Z dat ČHMÚ 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. Odborný odhad větrné růžice pro oblast 

16 – Praha, Středočeský kraj platný ve výšce 10 m nad zemí (v %) je uveden v tab. 3.21. 
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Tab. 3.21 Odborný odhad větrné růžice 

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 

 

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: 

� 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,  

� 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, 
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� 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,  

� 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. 

Výpočet krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek a doby 

překročení zvolených hraničních koncentrací byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“ 

(verze 2006), která byla vydána MŽP ČR. 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 pro 5 tříd stability atmosféry (tj. 5 tříd schopnosti 

atmosféry rozptylovat příměsi) a 3 třídy rychlosti větru. Charakteristika tříd stability a výskyt 

tříd rychlosti větru vyplývají z tabulky 3.22. 

Tab. 3.22 Třídy stability a 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 
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záření mohou trvat i nepřetržitě mnoho dní za sebou.  V letní polo-vině 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 

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 průměrovací doby 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 1-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. 
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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 

 

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. Imisní limity a cílové imisní limity jsou dány přílohou č. 1 zákona 

201/2012., zákonem o Ovzduší. Všechny 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. 

3.3.1 Referenční body, vyhodnocení 

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. 3.12 Síť 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, až 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 
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zvolené sítě referenčních bodů a jejich překrytím s mapovým podkladem hodnoceného 

zájmového území. 

Z těchto výpočtových bodů byly vytvořeny kartogramy map jednotlivých imisních zátěží 

pro průměrné roční koncentrace NO2 a PM10. 

 

Území uvnitř NEZ 

Na území uvnitř NEZ se nachází 10 930 výpočtových bodů. 

 

 
Obr. 3.13 Detail rozmístění výpočtových bodů uvnitř NEZ 

 

Souhrnný přehled výsledných hodnot je uveden v tab. 3.23-3.26. Pro vyhodnocení 

výpočtových bodů nízkoemisní zóny pro škodlivinu PM10 platí následující. 

� Ve variantě roku 2014 jsou průměrné koncentrace ze všech výpočtových bodů 

nacházejících se v rámci vymezení nízkoemisní zóny na úrovni 1,67 µg/m3 a střední 

hodnota (medián) se pohybuje na úrovni 1,45 µg/m3. 

� Ve variantě roku 2017 bez NEZ jsou průměrné koncentrace ze všech výpočtových 

bodů nacházejících se v rámci vymezení nízkoemisní zóny na úrovni 1,41 µg/m3 

a střední hodnota (medián) se pohybuje na úrovni 1,22 µg/m3. 

� Ve výpočtové variantě žlutá bez výjimek jsou průměrné koncentrace ze všech 

výpočtových bodů nacházejících se v rámci vymezení nízkoemisní zóny na úrovni 

1,29 µg/m3 a střední hodnota (medián) se pohybuje na úrovni 1,12 µg/m3. 
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� Ve výpočtové variantě žlutá s výjimkou jsou průměrné koncentrace ze všech 

výpočtových bodů nacházejících se v rámci vymezení nízkoemisní zóny na úrovni 

1,31 µg/m3 a střední hodnota (medián) se pohybuje na úrovni 1,13 µg/m3. 

� Ve výpočtové variantě zelená bez výjimek jsou průměrné koncentrace ze všech 

výpočtových bodů nacházejících se v rámci vymezení nízkoemisní zóny na úrovni 

1,19 µg/m3 a střední hodnota (medián) se pohybuje na úrovni 1,03 µg/m3. 

� Ve variantě výpočtové variantě zelená s výjimkou jsou průměrné koncentrace 

ze všech výpočtových bodů nacházejících se v rámci vymezení nízkoemisní zóny 

na úrovni 1,20 µg/m3 a střední hodnota (medián) se pohybuje na úrovni 1,04 µg/m3. 

Pro vyhodnocení výpočtových bodů nízkoemisní zóny pro škodlivinu NO2 platí následující. 

� Ve variantě roku 2014 jsou průměrné koncentrace ze všech výpočtových bodů 

nacházejících se v rámci vymezení nízkoemisní zóny na úrovni 3,10 µg/m3 a střední 

hodnota (medián) se pohybuje na úrovni 2,70 µg/m3. 

� Ve variantě roku 2017 bez NEZ jsou průměrné koncentrace ze všech výpočtových 

bodů nacházejících se v rámci vymezení nízkoemisní zóny na úrovni 2,44 µg/m3 

a střední hodnota (medián) se pohybuje na úrovni 2,14 µg/m3.  

� Ve výpočtové variantě žlutá bez výjimek jsou průměrné koncentrace ze všech 

výpočtových bodů nacházejících se v rámci vymezení nízkoemisní zóny na úrovni 

2,29 µg/m3 a střední hodnota (medián) se pohybuje na úrovni 2,00 µg/m3. 

� Ve výpočtové variantě žlutá s výjimkou jsou průměrné koncentrace ze všech 

výpočtových bodů nacházejících se v rámci vymezení nízkoemisní zóny na úrovni 

2,31 µg/m3 a střední hodnota (medián) se pohybuje na úrovni 2,01 µg/m3. 

� Ve výpočtové variantě zelená bez výjimek jsou průměrné koncentrace ze všech 

výpočtových bodů nacházejících se v rámci vymezení nízkoemisní zóny na úrovni 

2,06 µg/m3 a střední hodnota (medián) se pohybuje na úrovni 1,78 µg/m3. 

� Ve výpočtové variantě zelená s výjimkou jsou průměrné koncentrace ze všech 

výpočtových bodů nacházejících se v rámci vymezení nízkoemisní zóny na úrovni 

2,07 µg/m3 a střední hodnota (medián) se pohybuje na úrovni 1,78 µg/m3. 
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Území mimo NEZ 

Na území mimo NEZ se nachází 43 598 výpočtových bodů (výpočtové body pouze na území 

HMP). 

 

 
Obr. 3.14 Detail rozmístění výpočtových bodů mimo NEZ 

 

Souhrnný přehled výsledných hodnot je uveden v tab. 3.23-3.26. Pro vyhodnocení 

výpočtových bodů mimo území nízkoemisní zóny pro škodlivinu PM10 platí následující. 

� Ve variantě roku 2014 jsou ve výpočtových bodech nacházejících se vně vymezené 

nízkoemisní zóny průměrné koncentrace na úrovni 1,38 µg/m3 a střední hodnota 

(medián) se pohybuje na úrovni 1,15 µg/m3. 

� Ve variantě roku 2017 bez NEZ jsou ve výpočtových bodech nacházejících se vně 

vymezené nízkoemisní zóny průměrné koncentrace na úrovni 1,15 µg/m3 a střední 

hodnota (medián) se pohybuje na úrovni 0,98 µg/m3. 

� Ve výpočtové variantě žlutá bez výjimek jsou ve výpočtových bodech nacházejících se 

vně vymezené nízkoemisní průměrné koncentrace na úrovni 1,14 µg/m3 a střední 

hodnota (medián) se pohybuje na úrovni 0,97 µg/m3. 
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� Ve výpočtové variantě žlutá s výjimkou jsou ve výpočtových bodech nacházejících se 

vně vymezené nízkoemisní zóny průměrné koncentrace na úrovni 1,15 µg/m3 

a střední hodnota (medián) se pohybuje na úrovni 0,98 µg/m3. 

� Ve výpočtové variantě zelená bez výjimek jsou ve výpočtových bodech nacházejících 

se vně vymezené nízkoemisní zóny průměrné koncentrace na úrovni 1,11 µg/m3 

a střední hodnota (medián) se pohybuje na úrovni 0,94 µg/m3. 

� Ve výpočtové variantě zelená s výjimkou jsou ve výpočtových bodech nacházejících se 

vně vymezené nízkoemisní zóny průměrné koncentrace na úrovni 1,11 µg/m3 

a střední hodnota (medián) se pohybuje na úrovni 0,94 µg/m3. 

Pro vyhodnocení výpočtových bodů mimo území nízkoemisní zóny pro škodlivinu NO2 platí 

následující. 

� Ve variantě roku 2014 jsou ve výpočtových bodech nacházejících se vně vymezené 

nízkoemisní zóny průměrné koncentrace na úrovni 2,71µg/m3 a střední hodnota 

(medián) se pohybuje na úrovni 2,35 µg/m3. 

� Ve variantě roku 2017 bez NEZ jsou ve výpočtových bodech nacházejících se vně 

vymezené nízkoemisní zóny průměrné koncentrace na úrovni 2,17 µg/m3 a střední 

hodnota (medián) se pohybuje na úrovni 1,94 µg/m3. 

� Ve výpočtové variantě žlutá bez výjimek ve výpočtových bodech nacházejících se vně 

vymezené nízkoemisní zóny průměrné koncentrace na úrovni 2,17 µg/m3 a střední 

hodnota (medián) se pohybuje na úrovni 1,92 µg/m3. 

� Ve výpočtové variantě žlutá s výjimkou jsou ve výpočtových bodech nacházejících se 

vně vymezené nízkoemisní zóny průměrné koncentrace na úrovni 2,17 µg/m3 

a střední hodnota (medián) se pohybuje na úrovni 1,92 µg/m3. 

� Ve výpočtové variantě zelená bez výjimek jsou ve výpočtových bodech nacházejících 

se vně vymezené nízkoemisní zóny průměrné koncentrace na úrovni 2,09 µg/m3 

a střední hodnota (medián) se pohybuje na úrovni 1,85µg/m3. 

� Ve výpočtové variantě zelená s výjimkou jsou ve výpočtových bodech nacházejících se 

vně vymezené nízkoemisní zóny průměrné koncentrace na úrovni 2,11 µg/m3 

a střední hodnota (medián) se pohybuje na úrovni 1,86 µg/m3. 

 

Souhrn výsledků 

Tab. 3.23 Imisní koncentrace PM10, NEZ bez výjimek pro rezidenty 

Koncentrace PM10 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> 
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Koncentrace PM10 Průměr Medián 
Směrodatná 

odchylka 
Interval 
hodnot 

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. 3.24 Imisní koncentrace PM10, NEZ s výjimkami pro rezidenty 

Koncentrace PM10 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. 3.25 Imisní koncentrace NO2, NEZ bez výjimek pro rezidenty 

Koncentrace NO2 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> 

Tab. 3.26 Imisní koncentrace NO2, NEZ s výjimkami pro rezidenty 

Koncentrace NO2 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> 

 

Ve všech uvažovaných scénářích dochází k poklesu příspěvků dopravy k průměrným imisním 

koncentracím PM10 a NO2 v řádu jednotek procent. Pro celkové koncentrace (ze všech 
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stacionárních i mobilních zdrojů) PM10 a NO2 v ovzduší bude přínos řádově nižší.  Největší 

dopad na 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 z dopravy 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 z dopravy 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).   

 

3.4 Vozový park rezidentů 

Pro vyhodnocení počtu vozidel osob s trvalým pobytem na území NEZ byla použita 

následující vstupní data: 

� Databáze budov s číslem popisným (ČSÚ) 

� Trvale bydlící obyvatelé za adresy (ÚRM) 

� Věkové složení obyvatelstva v Praze – územní srovnání (ČSÚ) 

� Statistiky vyplývající z Centrálního registru vozidel (MD) 

� Hranice města (MHMP, CDV) 

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). V další části analýzy je počítáno pouze s vozidly kategorie 

M1, tj. s nejvýše 8 místy (mimo řidiče), určenými k přepravě osob a s vozidly kategorie L. 

Důvodem pro toto omezení je předpoklad udělování výjimek pro vjezd vozidlům v osobním 
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vlastnictví osob s trvalým pobytem na území NEZ, jak je uvedeno v příloze č. 2 k usnesení 

Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014. Pokud by bylo umožněno vydávání výjimek i pro 

vozidla kategorie N1 došlo by k dalšímu snížení přínosu NEZ v důsledku horších emisních 

parametrů dodávkových vozidel a jejich větším kilometrickým proběhům. Navíc by mohlo 

docházet k přeregistraci firemních vozidel na osoby s trvalým pobytem na území NEZ a tím 

k navyšování počtu vozidel s výjimkou. 

Vozidel kategorie M1 bylo v Praze k 1. 1. 2015 evidováno 707 285. Z tohoto počtu bylo 

51 137, resp. 110 407 vyhodnoceno jako nesplňující parametry pro vjezd do NEZ. 

Tab. 3.27 Celkový počet nevyhovujících automobilů do 3,5 t a vozidel kat. L, registrovaných 

v Praze 

 
Vozidla do 3,5 t 

(M1+N1) 

Vozidla do 3,5 t 

(M1) 
Vozidla kat. L 

Celkový počet registrovaných vozidel 801 076 707 285 71004 

NEZ s povolením vjezdu vozidel emisní kategorie 3 a vyšší 56 075 49 510 23 516 

NEZ s povolením vjezdu vozidel emisní kategorie 4 128 172 113 166 36 310 

 

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

území, proto byla použita statická skladba vozidel, na rozdíl od emisního modelování, kde se 

používá skladba dynamická. Pro stanovení statické skladby bylo provedeno roztřídění 

registrovaných vozidel dané kategorie M1, N1 podle plnění emisích limitů (stanoveno 

na základě data první registrace) a podle druhu paliva, resp. pohonu. Výsledná statická 

skladba je uvedena v tabulce 3.28 a 3.29.    

Tab. 3.28. Statická skladba v Praze registrovaných vozidel 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 % 

 

Tab. 3.29. Statická skladba v Praze registrovaných vozidel do 3,5 t – kategorie N1 

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

palivo benzín 0,49 % 0,71 % 1,40 % 3,56 % 13,36 % 0 % 0 % 

palivo nafta 1,28 % 1,63 % 6,95 % 19,84 % 48,68 % 0 % 0 % 

alternativní pohon 2,10 % 

  

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, 
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do emisní kategorie 3 (žlutá plaketa) cca 18,02 % vozidel a do emisní kategorie 4 (zelená 

plaketa) přibližně 48,86 % vozidel. 

Přesné stanovení počtu vozidel osob s trvalým pobytem na území NEZ je možné pouze 

s využitím podrobných dat z Centrálního registru vozidel, která by však musela obsahovat 

osobní údaje, jako jsou adresa vlastníka a provozovatele, IČO pro vyloučení vozidel 

používaných k výdělečné činnosti, případně vozidel leasingových společností. Přístup k těmto 

datům nebyl provozovatelem CRV umožněn. 

Přibližné stanovení počtu vozidel osob s trvalým pobytem na území NEZ bylo provedeno 

s využitím geoprostorových a statistických dat. Hlavní město Praha mělo evidováno 

k 31. 12. 2014 celkem 1 259 079 obyvatel. Vstupním předpokladem pro další analýzy bylo, 

že převážnou většinu automobilů budou vlastnit lidé ve věku 18-80 let. Vzhledem 

ke statistikám ČSÚ bylo věkové rozpětí upraveno na 20-79 let. Do tohoto věkového rozpětí 

spadá cca 77,77 % obyvatel (údaj k 31. 12. 2013). V případě motocyklů bylo uvažováno 

věkové rozpětí 15-69 let, kam přísluší cca 74,30 % obyvatel. Rozdělení obyvatel podle věku 

do 57 městských částí uvádí tab. 3.30.  

Tab. 3.30 Věková struktura obyvatel městských částí 

Praha, městské části 
Podíl obyvatel 

Praha, městské části 
Podíl obyvatel ve věku 

20-79 let 15-69 let 20-79 let 15-69 let 

Praha 1 81,70 % 78,67 % Praha-Dolní Počernice 72,89 % 71,07 % 

Praha 2 79,96 % 77,55 % Praha-Dubeč 73,48 % 71,42 % 

Praha 3 79,62 % 76,03 % Praha-Klánovice 70,97 % 68,51 % 

Praha 4 77,40 % 70,10 % Praha-Koloděje 73,50 % 73,15 % 

Praha 5 77,97 % 75,88 % Praha-Kolovraty 68,40 % 69,29 % 

Praha 6 74,47 % 69,61 % Praha-Královice 73,65 % 72,06 % 

Praha 7 78,75 % 76,21 % Praha-Křeslice 74,12 % 76,71 % 

Praha 8 78,11 % 73,47 % Praha-Kunratice 72,83 % 73,04 % 

Praha 9 78,44 % 73,24 % Praha-Libuš 78,84 % 78,67 % 

Praha 10 77,08 % 71,02 % Praha-Lipence 74,31 % 73,54 % 

Praha 11 80,27 % 76,35 % Praha-Lochkov 74,41 % 70,71 % 

Praha 12 80,32 % 76,96 % Praha-Lysolaje 74,17 % 71,48 % 

Praha 13 79,15 % 79,43 % Praha-Nebušice 69,46 % 71,31 % 

Praha 14 77,16 % 77,80 % Praha-Nedvězí 77,02 % 74,76 % 

Praha 15 78,87 % 76,46  % Praha-Petrovice 79,42 % 78,96 % 

Praha 16 76,98 % 73,30 % Praha-Přední Kopanina 78,53 % 79,66 % 

Praha 17 80,02 % 79,83 % Praha-Řeporyje 75,45 % 75,55 % 

Praha 18 79,41 % 77,30 % Praha-Satalice 74,00 % 73,96 % 

Praha 19 72,94 % 71,52 % Praha-Slivenec 72,69 % 72,36 % 

Praha 20 76,66 % 75,04 % Praha-Suchdol 75,86 % 72,88 % 

Praha 21 73,71 % 72,45 % Praha-Šeberov 75,87 % 76,60 % 

Praha 22 73,16 % 72,93 % Praha-Štěrboholy 73,51 % 73,37 % 

Praha-Benice 78,68 % 75,91 % Praha-Troja 73,39 % 70,58 % 

Praha-Běchovice 78,78 % 77,02 % Praha-Újezd 73,12 % 74,04 % 

Praha-Březiněves 72,21 % 72,65 % Praha-Velká Chuchle 72,37 % 68,45 % 
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Praha, městské části 
Podíl obyvatel 

Praha, městské části 
Podíl obyvatel ve věku 

20-79 let 15-69 let 20-79 let 15-69 let 

Praha-Čakovice 73,15 % 72,06 % Praha-Vinoř 73,37 % 72,39 % 

Praha-Ďáblice 71,03 % 69,59 % Praha-Zbraslav 75,27 % 72,47 % 

Praha-Dolní Chabry 73,03 % 71,66 % Praha-Zličín 77,05 % 75,78 % 

Praha-Dolní Měcholupy 74,50 % 74,87 %    

Plošné rozmístění obyvatel, získané z databází ČSÚ a ÚRM, bylo následně přepočteno 

s využitím koeficientů uvedených v tab. 3.30. Výsledkem bylo rozdělení obyvatel do/mimo 

oblast NEZ, s podrobnějším členěním na jednotlivé městské části a s vyloučením osob, 

u kterých není možnost, nebo je nízká pravděpodobnost vlastnictví vozidel. Vynásobením 

stupněm motorizace sledované věkové kategorie obyvatel, který činí 0,7223 vozidel/os., 

resp. 0,0759 vozidel (kat. L)/os. (údaj k 31. 12. 2014), byly získány teoretické počty vozidel 

v adresních bodech na území NEZ. Rozdělení počtu vozidel na vyhovující a nevyhovující 

parametrům NEZ ukazují tab. 3.31 a 3.32. 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. 

 

Tab. 3.31 Teoretický počet vozidel kategorie M1, 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 vyhovujících 
vozidel 

Počet nevyhovujících 
vozidel 

Počet vyhovujících 
vozidel 

Počet nevyhovujících 
vozidel 

Praha 1 16568 1291 15071 2788 

Praha 2 27454 2140 24974 4620 

Praha 3 39899 3110 36295 6714 

Praha 4 44753 3488 40710 7530 

Praha 5 8803 686 8008 1481 

Praha 6 10661 831 9698 1794 

Praha 7 22469 1751 20439 3781 

Praha 8 11293 880 10273 1900 

Praha 9 970 76 882 163 

Praha 10 43576 3396 39640 7332 

Celkem NEZ 226446 17649 205990 38103 

Pozn. Rozdíly v součtu vyhovujících a nevyhovujících vozidel u jednotlivých variant NEZ, které se pohybují v jednotkách vozidel, jsou 

způsobeny zaokrouhlováním hodnot 
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Tab. 3.32 Teoretický počet vozidel kategorie 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 vyhovujících 
vozidel 

Počet nevyhovujících 
vozidel 

Počet vyhovujících 
vozidel 

Počet nevyhovujících 
vozidel 

Praha 1 1208 598 883 924 

Praha 2 2017 999 1474 1542 

Praha 3 2886 1429 2108 2207 

Praha 4 3070 1520 2243 2347 

Praha 5 649 321 474 496 

Praha 6 755 374 552 577 

Praha 7 1647 816 1203 1260 

Praha 8 805 398 588 615 

Praha 9 69 34 50 52 

Praha 10 3041 1506 2222 2325 

Celkem NEZ 16147 7995 11797 12345 
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Seznam zkratek 

CDV Centrum dopravního výzkumu 

CNG Stlačený zemní plyn 

CRV Centrální registr vozidel 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČSÚ český statistický úřad 

DIP Dopravně inženýrské podklady 

EHK Evropská hospodářská komise OSN 

EHS Evropské hospodářské společenství 

ES Evropské společenství 

EU Evropská unie 

Euro Emisní limity pro silniční motorová vozidla 

E95 Motorové palivo na bázi etanolu  

HMP Hlavní město Praha 

IČO Identifikační číslo osoby 

L Kategorie motorových vozidel, která mají zpravidla méně než čtyři kola 

LPG Zkapalněný ropný plyn 

M Kategorie motorových vozidel, která mají nejméně čtyři kola a používají se 

pro dopravu osob 

MD Ministerstvo dopravy 

MEFA Emisní model 

MHD Městská hromadná doprava 

MHMP Magistrát hlavního města Prahy 

MÚK Mimoúrovňová křižovatka 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

N Kategorie motorových vozidel, která mají nejméně čtyři kola a používají se 

pro dopravu nákladů 

NATO Severoatlantická aliance 

NEZ Nízkoemisní zóna 

ORP Obec s rozšířenou působností 

PHM Pohonné hmoty 

RB Referenční bod 

TSK Technická správa komunikací hlavního města Prahy 

TSK-ÚDI Technická správa komunikací hlavního města Prahy – Úsek dopravního 

inženýrství 

ÚPSÚ Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy 

ÚRM Útvar rozvoje hlavního města Prahy 

ZPS Zóna placeného stání 
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Příloha 1  Emise - porovnání scénářů s / bez výjimky se scénářem 
bez NEZ (2017) 

 

 

Rozdílový kartogram emisního toku PM10 – scénář NEZ s minimálně žlutou plaketou 

bez výjimek pro rezidenty a scénář bez NEZ 
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Rozdílový kartogram emisního toku PM10 – scénář NEZ s minimálně žlutou plaketou 

s výjimkami pro rezidenty a scénář bez NEZ 
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Rozdílový kartogram emisního toku PM10 – scénář NEZ se zelenou plaketou bez výjimek 

pro rezidenty a scénář bez NEZ 
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Rozdílový kartogram emisního toku PM10 – scénář NEZ se zelenou  plaketou s výjimkami 

pro rezidenty a scénář bez NEZ 
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Rozdílový kartogram emisního toku NO2 – scénář NEZ s minimálně žlutou plaketou 

bez výjimek pro rezidenty a scénář bez NEZ 
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Rozdílový kartogram emisního toku NO2 – scénář NEZ s minimálně žlutou plaketou 

s výjimkami pro rezidenty a scénář bez NEZ 
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Rozdílový kartogram emisního toku NO2 – scénář NEZ se zelenou plaketou bez výjimek 

pro rezidenty a scénář bez NEZ 

 

 

 

 



 56 

 

 

 

 

Rozdílový kartogram emisního toku NO2 – scénář NEZ se zelenou  plaketou s výjimkami 

pro rezidenty a scénář bez NEZ 
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Příloha 2  Seznam mapových příloh  

 

1: Stávající dopravní zátěže (rok 2014) 

2: Výhled dopravních zátěží bez nízkoemisní zóny (rok 2017) 

3: Výhled dopravních zátěží se zavedením nízkoemisní zóny v roce 2017  
(varianta žlutá, emisní kategorie 3 a vyšší, s výjimkou pro rezidenty) 

4: Výhled dopravních zátěží se zavedením nízkoemisní zóny v roce 2017  
(varianta žlutá, emisní kategorie 3 a vyšší, bez výjimky pro rezidenty) 

5: Výhled dopravních zátěží se zavedením nízkoemisní zóny v roce 2017  
(varianta zelená, emisní kategorie 4, s výjimkou pro rezidenty) 

6: Výhled dopravních zátěží se zavedením nízkoemisní zóny v roce 2017  
(varianta zelená - emisní kategorie 4, bez výjimky pro rezidenty) 

7: Změna dopravních zátěží oproti stavu bez nízkoemisní zóny v roce 2017  
(varianta žlutá - emisní kategorie 3 a vyšší, s výjimkou pro rezidenty) 

8: Změna dopravních zátěží oproti stavu bez nízkoemisní zóny v roce 2017  
(varianta žlutá - emisní kategorie 3 a vyšší, bez výjimky pro rezidenty) 

9: Změna dopravních zátěží oproti stavu bez nízkoemisní zóny v roce 2017  
(varianta zelená - emisní kategorie 4, s výjimkou pro rezidenty) 

10: Změna dopravních zátěží oproti stavu bez nízkoemisní zóny v roce 2017  
(varianta zelená - emisní kategorie 4, bez výjimky pro rezidenty) 

11: Příspěvek silniční dopravy k imisní zátěži ovzduší v roce 2014 (NO2) 

12: Příspěvek silniční dopravy k imisní zátěži ovzduší v roce 2017 (NO2) 

13: Příspěvek silniční dopravy k imisní zátěži ovzduší po zavedení nízkoemisní zóny v roce 2017  
(NO2, varianta žlutá - emisní kategorie 3 a vyšší, s výjimkou pro rezidenty) 

14: Příspěvek silniční dopravy k imisní zátěži ovzduší po zavedení nízkoemisní zóny v roce 2017  
(NO2, varianta žlutá - emisní kategorie 3 a vyšší, bez výjimky pro rezidenty) 

15: Příspěvek silniční dopravy k imisní zátěži ovzduší po zavedení nízkoemisní zóny v roce 2017  
(NO2, varianta zelená - emisní kategorie 4, s výjimkou pro rezidenty) 

16: Příspěvek silniční dopravy k imisní zátěži ovzduší po zavedení nízkoemisní zóny v roce 2017  
(NO2, varianta zelená - emisní kategorie 4, bez výjimky pro rezidenty) 

17: Příspěvek silniční dopravy k imisní zátěži ovzduší v roce 2014 (PM10) 

18: Příspěvek silniční dopravy k imisní zátěži ovzduší v roce 2017 (PM10) 

19: Příspěvek silniční dopravy k imisní zátěži ovzduší po zavedení nízkoemisní zóny v roce 2017 
(PM10, varianta žlutá - emisní kategorie 3 a vyšší, s výjimkou pro rezidenty) 

20: Příspěvek silniční dopravy k imisní zátěži ovzduší po zavedení nízkoemisní zóny v roce 2017  
(PM10, varianta žlutá - emisní kategorie 3 a vyšší, bez výjimky pro rezidenty) 

21: Příspěvek silniční dopravy k imisní zátěži ovzduší po zavedení nízkoemisní zóny v roce 2017  
(PM10, varianta zelená - emisní kategorie 4, s výjimkou pro rezidenty) 

22: Příspěvek silniční dopravy k imisní zátěži ovzduší po zavedení nízkoemisní zóny v roce 2017  
(PM10, varianta zelená - emisní kategorie 4, bez výjimky pro rezidenty) 
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23: Změna příspěvku silniční dopravy oproti stavu bez nízkoemisní zóny v roce 2017  
(NO2, varianta žlutá, emisní kategorie 3 a vyšší, s výjimkou pro rezidenty) 

24: Změna příspěvku silniční dopravy oproti stavu bez nízkoemisní zóny v roce 2017  
(NO2, varianta žlutá, emisní kategorie 3 a vyšší, bez výjimky pro rezidenty) 

25: Změna příspěvku silniční dopravy oproti stavu bez nízkoemisní zóny v roce 2017  
(NO2, varianta zelená, emisní kategorie 4, s výjimkou pro rezidenty) 

26: Změna příspěvku silniční dopravy oproti stavu bez nízkoemisní zóny v roce 2017  
(NO2, varianta zelená, emisní kategorie 4, bez výjimky pro rezidenty) 

27: Změna příspěvku silniční dopravy oproti stavu bez nízkoemisní zóny v roce 2017  
(PM10, varianta žlutá, emisní kategorie 3 a vyšší, s výjimkou pro rezidenty) 

28: Změna příspěvku silniční dopravy oproti stavu bez nízkoemisní zóny v roce 2017  
(PM10, varianta žlutá, emisní kategorie 3 a vyšší, bez výjimky pro rezidenty) 

29: Změna příspěvku silniční dopravy oproti stavu bez nízkoemisní zóny v roce 2017  
(PM10, varianta zelená, emisní kategorie 4, s výjimkou pro rezidenty) 

30: Změna příspěvku silniční dopravy oproti stavu bez nízkoemisní zóny v roce 2017  
(PM10, varianta zelená, emisní kategorie 4, bez výjimky pro rezidenty) 

 


