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Manažerské shrnutí 

 

Na základě zpracované studie proveditelnosti „Nízkoemisní zóny hl. m. Prahy“ (dále jen studie) je 

možno odpovědět na základní otázky formulované v zadávací dokumentaci následovně: 

1. Je NZ v současných podmínkách HMP a za legislativní úpravy dle zákona č. 201/2012 Sb., o 

ochraně ovzduší, realizovatelná či nikoliv? – ANO - Z legislativního hlediska je stanovení NEZ 

na území HMP proveditelné. 

2. Je možné v podmínkách HMP vybrat takovou oblast pro zřízení NZ, která bude mít významně 

zlepšující vliv na kvalitu ovzduší, a přitom výrazně nesníží plynulost dopravních proudů a 

nezhorší životní podmínky srovnatelného počtu obyvatel v okolí objízdných tras v porovnání 

se stavem bez NZ? – ANO je možno vybrat takovou variantu. 

3. V jakém rozsahu má smysl NZ zavést a jaký přínos (ve vazbě na kvalitu ovzduší) bude mít její 

zřízení, je-li NZ v podmínkách HMP realizovatelná a je zájem maximálně eliminovat vliv 

dopravy na kvalitu ovzduší ve městě? – Zpracovatel studie doporučuje zavedení scénáře 

NEZ územní varianty B s povolením vjezdu vozidlům emisní kategorie 4 (zelená plaketa), 

nebo případné zavedení téže územní varianty zóny s povolením vjezdu vozidlům emisních 

kategorií 2 a vyšší (červená, žlutá a zelená plaketa) s následným zpřísněním na emisní 

kategorii vozidel 4.  

Podrobnější zdůvodnění jednotlivých odpovědí je součástí odborné zprávy a tohoto manažerského 

shrnutí. 

Po důkladné analýze a konzultaci se zadavatelem byly stanoveny následující scénáře NEZ, jejichž 

efektivita a vliv na kvalitu ovzduší byly následně prostřednictvím emisního a imisního modelování 

vyhodnoceny: 

 Územní varianta A, emisní kategorie 2 a vyšší (scénář A-červená) 

 Územní varianta A, emisní kategorie 3 a vyšší (scénář A-žlutá) 

 Územní varianta A, emisní kategorie 4 (scénář A-zelená) 

 Územní varianta B, emisní kategorie 2 a vyšší (scénář B-červená) 

 Územní varianta B, emisní kategorie 3 a vyšší (scénář B-žlutá) 

 Územní varianta B, emisní kategorie 4 (scénář B-zelená) 

Mimo tyto scénáře byly analyzovány i stavy v nulových variantách NEZ v roce 2012 a 2015, na základě 

kterých je vyhodnocena efektivita NEZ jako opatření pro snížení příspěvku k imisní zátěži ovzduší. 

Předložené územní varianty (obr. 1) vycházejí z ideových návrhů zadavatele studie proveditelnosti, 

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

omezení v hranicích NEZ (vyjmutí záchytných parkovišť, vjezdů do nákupních center, sjezdů a nájezdů 

na významné komunikace apod.).  
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Obr. 1 Územní varianta A (vlevo) a územní varianta B (vpravo) NEZ 

Navržené územní vymezení NEZ naplňuje podmínky dané zákonem z hlediska zajištění obdobného 

dopravního spojení, pokud je zónou omezen vjezd na průjezdní úseky dálnic či silnic, přičemž 

objízdné trasy byly v obou navržených územních variantách doporučeny (obr. 2). Stanovená pravidla 

pro vjezd do NEZ  reflektují nařízení vlády schválené dne 6. února 2013 o stanovení pravidel pro 

zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách. Z legislativního 

hlediska je stanovení NEZ na území HMP proveditelné. 

  
Obr. 2 Doporučené objízdné trasy NEZ, varianta A (vlevo) a varianta B (vpravo) 
 

Na základě jednání se zadavatelem byly stanoveny předpoklady, ze kterých vychází předložené 

výsledky studie proveditelnosti.  Ty jsou následující: 

 dopravní intenzity na komunikacích města v roce 2011,  

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

 emisní faktory MEFA 06 

 platný územní plán 

 plánované stavby dopravní infrastruktury. 

Nesplnění daných předpokladů může významně ovlivnit výsledný efekt a dopad NEZ na kvalitu 

ovzduší a v takovém případě nelze výsledky dané touto studií považovat za dostatečně přesné. 

Z hlediska budoucího stavu dopravní infrastruktury na území hlavního města Prahy zpracovatel 

především předpokládá zprovoznění tunelu Blanka a Trojského mostu přes řeku Vltavu v roce 2015. 

Dále zpracovatel předpokládá neudělení výjimky (dle §14 odst. 2. zákona o ochraně ovzduší) 

osobám s trvalým pobytem na území NEZ. Na základě tohoto předpokladu byl kalibrován dopravní 
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model intenzit prostřednictvím předpokládaných změn dopravního chování u vozidel do 3,5 t největší 

povolené hmotnosti nesplňujících konkrétní emisní limit. 

Dopravní aspekty 

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

řady speciálních dopravních a dopravně-sociologických průzkumů provedených v letech 1995 - 2011 

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

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

Tab.  1 Dynamická skladba vozového parku, stávající stav  

Emisní kategorie 1 2 3 4 Celkem 

vozidla do 3,5 t 5,42 % 3,66 % 5,50 % 85,42 % 100,00 % 

vozidla nad 3,5 t 4,58 % 6,42 % 23,73 % 65,27 % 100,00 % 

 

Dynamická skladba byla extrapolována do výhledového roku 2015, podle dosavadního tempa 

obměny vozového parku osobní i nákladní dopravy.   

Tab. 2 Dynamická skladba vozového parku před zavedením NEZ v roce 2015  

Emisní kategorie 1 2 3 4 Celkem 

vozidla do 3,5 t 1,32 % 1,76 % 3,13 % 93,79 % 100,00 % 

vozidla nad 3,5 t 0,72 % 1,84 % 13,63 % 83,81 % 100,00 % 

Výše uvedená dynamická skladba slouží k rozdělení vozového parku na jednotlivé emisní kategorie. 

Na základě tohoto rozdělení byly vypočteny počty vozidel v různých emisních kategoriích, 

což umožnilo simulaci jednotlivých scénářů NEZ.  

 

Emisní a imisní aspekty 

U obou územních variant NEZ a ve všech variantách povolení vjezdu podle emisních plaket, byly 

modelově zjištěny uvnitř NEZ poklesy produkce emisí i imisních koncentrací vybraných znečišťujících 

látek, pocházejících ze spalování motorových paliv. Naopak se neprokázalo významné navýšení 

produkce emisí a imisních koncentrací na objízdných trasách. Zároveň je možné konstatovat, že již 

zavedení NEZ v územní variantě A, pomůže snížit koncentrace sledovaných škodlivin uvnitř navržené 

zóny. Zavedením NEZ v územní variantě B, dojde k dalšímu, i když ne tak výraznému, poklesu emisí a 

imisních koncentrací, nicméně zlepšení se projeví na větším území.  

Vyhodnocení imisního zatížení bylo provedeno výpočtem imisních koncentrací ve výpočtových 

bodech. Do výpočtového modelu bylo zadáno 3 318 úseků komunikací, obsahujících emisní 

parametry v osmi variantách. Výpočet krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících 

látek a doby překročení zvolených hraničních koncentrací byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“, 

tak jak bylo uvedeno ve schválené nabídce.  

Z výsledků příspěvkové rozptylové studie vyplývá, že největší dopad na kvalitu ovzduší bude mít 

nízkoemisní zóna v územní variantě B, ve scénáři s povolením vjezdu vozidel pouze 4. emisní 
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kategorie (tj. vozidla se zelenou emisní plaketou), kde dojde k poklesu imisních koncentrací PM10 

z dopravy o 45,9 % uvnitř zóny a o 31,2 % vně NEZ, v případě imisních koncentrací NO2 o 32,9 % 

uvnitř zóny a o 24,5 % vně NEZ. Naopak nejmenší vliv na zlepšení kvality ovzduší by měla v případě 

imisních koncentrací PM10 územní varianta A, ve scénáři s povolením vjezdu vozidel 2., 3. a 4. emisní 

kategorie (tj. vozidla s červenou, žlutou a zelenou emisní plaketou), u níž je predikován pokles 

imisních koncentrací PM10 o 18,4 % uvnitř zóny a o 6,5 % vně NEZ. Z pohledu imisních koncentrací 

NO2 by pak nejméně přínosná byla NEZ v územní variantě A, ve scénáři s povolením vjezdu vozidel 

3. a 4. emisní kategorie (tj. vozidla se žlutou a zelenou plaketou), u nichž je předpokládán nárůst 

imisních koncentrací NO2 o 3,8 % uvnitř zóny a o 13,75 % vně NEZ. Uvedené výsledky reprezentují 

pouze změnu imisních koncentrací škodlivých látek pocházejících ze spalovacích procesů, do 

výsledků nejsou zahrnuty otěry ani sekundární prašnost. Za předpokladu že v Praze tvoří primární 

zdroje přibližně 40% celkových imisních koncentrací z dopravy, pak výše uvedené změny v imisních 

koncentracích představují změnu přibližně o 2,6 – 12,5 % mimo NEZ a 7,4 – 18,3 % uvnitř NEZ 

v případě PM10 a o 2,3 – 9,8 % mimo NEZ a 4,5 – 13,2 % uvnitř NEZ v případě NO2. 

 

Vyhodnocení scénářů NEZ 

Na základě zdravotních dopadů jednotlivých polutantů zpracovatel studie zvolil jako nejdůležitější 

kritérium změnu imisních koncentrací PM10, jako druhé nejvýznamnější kritérium změnu imisních 

koncentrací NO2 a za nejméně důležité kritérium změnu dopravních výkonů.  

 

Přehled dopadů na kvalitu ovzduší v jednotlivých scénářích je uveden v tabulce 3, a to vždy v území 

NEZ, mimo území NEZ a na celém území města (bílé buňky tabulky). Výchozím stavem pro srovnání 

(hodnota 100 %) je stav v roce 2015 bez zavedení NEZ. 

 

Tab. 3 Srovnání dopadů analyzovaných scénářů NEZ 

varianta 
varianta A, emis. 

kat. 2 a vyšší  
(A-červená) 

varianta A, emis. 
kat. 3 a vyšší  

(A-žlutá) 

varianta A, emis. 
kat. 4  

(A-zelená) 

varianta B, emis. 
kat. 2 a vyšší  
(B-červená) 

varianta B, emis. 
kat. 3 a vyšší  

(B-žlutá) 

varianta B, emis. 
kat. 4  

(B-zelená) 

území NEZ mimo NEZ mimo NEZ mimo NEZ mimo NEZ mimo NEZ mimo 

dopravní 
výkony 

-2,00% -0,14% -3,25% -0,20% -5,41% -0,26% -1,50% -0,24% -2,49% -0,39% -4,04% -0,63% 

-0,31% -0,49% -0,73% -0,48% -0,79% -1,28% 

imise 
PM10 

-18,40% -6,52% -24,63% -12,50% -34,42% -23,64% -29,56% -13,97% -35,91% -20,27% -45,86% -31,23% 

-7,35% -13,43% -24,41% -16,75% -23,06% -33,83% 

imise  
NO2 

-11,29% -5,74% 3,81% 13,75% -21,26% -15,22% -20,91% -13,40% -10,32% 2,40% -32,93% -24,48% 

-6,21% 12,86% -15,75% -14,82% -0,05% -26,10% 

Pozn. Změna imisních koncentrací se týká pouze látek vyprodukovaných při spalování motorových paliv 

 

Pro stanovení nejefektivnějších scénářů byly použity metody vícekriteriálního rozhodování:  

 prostá metoda pořadí  

 metoda AHP (Analytický hierarchický proces) 

Při použití obou metod bylo dosaženo stejného pořadí scénářů, které je uvedeno v tab. 4. 
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Tab. 4 Pořadí efektivity analyzovaných scénářů NEZ  

1. var. B, emisní kat. 4 (B-zelená) 

2. var. A, emisní kat. 4 (A-zelená) 

3. var B, emisní kat. 3 a vyšší (B-žlutá) 

4. var. B, emisní kat. 2 a vyšší (B-červená) 

5. var. A, emisní kat. 3 a vyšší (A-žlutá) 

6. var. A, emisní kat. 2 a vyšší (A-červená) 

 

Z hodnocení efektivity scénářů NEZ vychází scénář „B-zelená“ jako jednoznačně nejpřínosnější scénář 

ve snaze o zlepšení kvality ovzduší. Poměrně srovnatelný přínos lze připsat i scénáři „A-zelená“. 

V obou případech se jedná o NEZ s povolením k vjezdu pouze pro vozidla emisní kategorie 

4. Mezi scénáře s relativně menším přínosem lze celkově zařadit varianty „B-žlutá“ a „B-červená“. 

Negativem scénáře „B-žlutá“ je menší vliv na imisní bilanci oxidu dusičitého. Jako nejméně efektivní, 

resp. za mírně problematické lze považovat scénáře „A-žlutá“ a „A-červená“. Negativem scénáře „A-

žlutá“ je malý vliv na imisní bilanci oxidu dusičitého, jehož koncentrace by se dle výsledků tohoto 

modelování dokonce mohly zvýšit. Scénář „A-červená“ lze považovat za nejméně přínosný, jelikož 

vykazuje nejmenší vliv na hodnocené ukazatele.  

Pro stanovení NEZ na území hlavního města Prahy zpracovatel studie doporučuje scénář 

NEZ ve variantě „B-zelená“. Lze uvažovat i postupné zavádění různých scénářů NEZ na území hlavního 

města Prahy. Zpracovatel nedoporučuje v případě postupného zavádění různých scénářů NEZ měnit 

územní rozsah NEZ, tedy zavádění např. scénářů v územní variantě A s následným rozšířením 

na územní variantu B. Nevýhoda daného postupu spočívá ve zvýšených ekonomických nákladech 

na vymezení NEZ a zhoršené vnímání daného opatření ze strany veřejnosti (změna dopravního 

značení; nová informační kampaň apod.). Vzhledem k tomu, že koncept NEZ je relativně novým 

fenoménem pro řešení problémů znečištění ovzduší v českých městech, zpracovatel doporučuje 

použít co nejednoduší řešení. Možný postup v zavádění NEZ může sledovat trajektorii postupného 

zpřísňování parametrů NEZ z hlediska emisních kategorií. Inspirací může být např. postupné zavádění 

scénářů, jako je tomu v německém Berlíně. 

Zpracovatel studie doporučuje zavedení scénáře NEZ územní varianty B s povolením vjezdu 

vozidlům emisní kategorie 4 (zelená plaketa), nebo případné zavedení téže územní varianty zóny 

s povolením vjezdu vozidlům emisních kategorií 2 a vyšší (červená, žlutá a zelená plaketa) 

s následným zpřísněním na emisní kategorii vozidel 4. Zpracovatel přímo nevylučuje možnost 

zavedení scénáře s povolením vjezdu vozidel emisní kategorie 3 a vyšší, nicméně u tohoto scénáře 

existuje riziko určitého zvýšení produkce emisí NO2. Druhou alternativou je zavedení scénáře 

s nejpřísnějšími kritérii z hlediska emisí, ale v menší zóně, tedy scénář NEZ územní varianty A 

s povolením vjezdu vozidlům emisní kategorie 4 (zelená plaketa). Zřizovatel NEZ si však musí být 

vědom, že postupné územní rozšiřování NEZ bude mít zmíněné negativní externí dopady. 
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Ekonomické aspekty – orientační výdaje na implementaci NEZ 

Při odhadu nákladů na dopravní značení se vycházelo z cen značení zjištěného poptávkou u více 

dodavatelů a z výsledků analýzy potřebného počtu dopravních značek, přičemž se předpokládala 

maximální varianta značení vjezdu, výjezdu a příjezdu na všech přilehlých komunikacích na 

samostatných sloupcích. Odhadnuté náklady se pohybují v rozpětí od 906,7 tis. do 1 688,6 tis. Kč pro 

územní variantu A (menší zóna vycházející ze zóny zákazu vjezdu nákladních vozidel s celkovou 

hmotností nad 6 tun). Pro územní variantu B (větší zóna uvnitř městského okruhu) se odhadované 

náklady pohybují v rozpětí od 641,5 tis. do 1 195,9 tis. Kč. Velký rozptyl cen je dán především 

materiálem značky a kvalitou použité fólie, v menší míře pak cenovou politikou dodavatelů. Náklady 

na dopravní značení vycházejí výrazně příznivěji pro územní variantu B, a to z důvodu menšího počtu 

sjezdů z městského okruhu a využití železniční tratě jako hranice NEZ. 

Zavádění NEZ vyžaduje realizaci informační kampaně, která může představovat významnou 

nákladovou položku. Aby byla kampaň efektivní, měl by být její návrh svěřen zkušené marketingové 

agentuře, vybrané ve výběrovém řízení. Agentura by na základě jasně definované cílové skupiny a 

charakteru podávaných informací vytvořila marketingovou strategii, ze které by jasně vyplynulo, jaké 

nástroje jsou vhodné pro připravovanou kampaň, jak vybrané nástroje vhodně zkombinovat a vše by 

také dostatečně odůvodnila. V rámci studie byly provedeny konzultace se zástupci marketingových 

agentur. Z konzultací vyplynula obtížnost stanovení předběžných odhadů nákladů, bez znalosti 

konkrétní podoby marketingové strategie a produktů (např. letáky, brožury, webové stránky, apod.). 

Obecně lze říci, že hrubé odhadované náklady se pohybují většinou v řádu statisíců korun za každý 

informační kanál.  

Postup zavedení NEZ 

Aktivity spojené se zaváděním NEZ lze rozdělit do dvou skupin, a to na nutné (vyžadovány 
legislativou) a doporučené, jejichž naplnění není povinné, ale směřují k efektivnímu managementu 
celého projektu NEZ. Mezi aktivity nutné patří: 

 Schválení zavedení NEZ  

 Vyhláška o vyhlášení nízkoemisní zóny  

 Podání informace ministerstvu  

 Distribuce plaket  

 Agenda pro udělování výjimek  

 Dopravní značení NEZ  

 Stanovení NEZ  

 Dozor  

Mezi aktivity doporučené patří: 

 Výzkum veřejného mínění  

 Informovanost veřejnosti, propagace  

 Harmonizace s koncepčními dokumenty města  

 Monitoring hlavních indikátorů efektivity NEZ  

 Zprovoznění plánované dopravní infrastruktury  

 Dopravní značení objízdných tras  

 Provedení případných změn v organizaci MHD 

 Úprava rozsahu a pravidel NEZ  


