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Úvod

Cílem dokumentu „Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně“ je:

- analyzovat příčiny dosavadního překračování imisních limitů,

- předikovat vývoj kvality ovzduší na území města Plzně ve střednědobém horizontu,

- navrhnout opatření k nápravě a k následnému udržení kvality ovzduší na vyhovující úrovni 

(včetně konkrétních projektů),

- identifikovat zdroje financování navržených opatření.

Dokument „Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně“ je strukturován takto:

Analytická část

- základní údaje (rozptylové podmínky, energetika, průmysl, doprava),

- emisní analýza (makroemisní analýza – stacionární zdroje, mikroemisní analýza – stacionární 

zdroje, emise z dopravy, emise tuhých znečišťujících látek z otěrů pneumatik, brzdových systémů a 

povrchů komunikaci dálkový přenos znečištění),

- imisní analýza (makroimisní analýza – oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, mikroimisní analýza 

– výsledky staničních měření)

- posouzení vztahu mezi emisemi a imisní zátěží (základní analýza, interpretace výsledků 

rozptylové studie)

- predikce emisního a imisního vývoje (očekávaný vývoj emisní a imisní situace, relevantní 

záměry již schválených programových dokumentů, očekávaný vývoj právní úpravy),

Návrhová část

- cíle (v oblasti snížení imisní zátěže)

- stanovení priorit (typy opatření ke snížení emisí prioritních znečišťujících látek)

- nástroje (obecná a konkrétní opatření ke snížení emisí z relevantních zdrojů a jejich skupin)

- doporučení dalších kroků k naplnění priorit Programu

- časový horizont

- zdroje financování (tuzemské i „evropské“)

- monitoring implementace programu a jeho aktualizace

Přílohy

- Příloha č.1: Obrázky a grafy

- Příloha č.2: Seznam konkrétních projektů

Analytická část

Závěry emisní analýzy

Na základě informací, uvedených v plné verzi Programu pro časové období 2000 až 2006, lze pro město 

Plzeň učinit následující závěry:

- celkové emise tuhých znečišťujících látek (TZL), oxidu siřičitého (SO2 ) a oxidu uhelnatého 

(CO) ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO 1 – 3) jsou zhruba konstantní bez 

výraznějšího trendu (s meziročními výkyvy),

- celkové emise oxidů dusíku (NOX) ze stacionárních zdrojů mírně rostou (s meziročními 

výkyvy),

- celkové emise těkavých organických látek – VOC (bez zahrnutí sektoru užívání rozpouštědel 

v kategorii REZZO 3) klesají,

- ze skupiny zvláště velkých a velkých stacionárních zdrojů (REZZO1) pocházejí prakticky 

všechny „městské“ emise SO2 (cca 99 %) a NOX (cca 96 %) ze skupiny stacionárních zdrojů

a rozhodující podíl „městských“ emisí TZL (cca 75 %) a CO (cca 66 %) ze stacionárních 

zdrojů,



Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně 3

- rozhodující podíl emisí ze skupiny zvláště velkých a velkých zdrojů je u všech pěti

sledovaných hlavních znečišťujících látek produkován čtyřmi zdroji (Plzeňská energetika 

a.s., Plzeňská teplárenská a.s. – CZT, ŠKODA, KOVÁRNY, Plzeň, s.r.o. / ŠKODA STEEL, s.r.o. 

a ŠKODA, HUTĚ, Plzeň, s.r.o.),

- emise ze středních zdrojů (REZZO 2) se na celkových „městských“ emisích ze stacionárních 

zdrojů podílejí cca 9 % v případě TZL  a cca 10 % v případě CO; příspěvek k 

„městským“ emisím NOX je velmi nízký (cca 2 %) a v případě emisí SO2 zanedbatelný (cca 

0,6 %), 

- na celkových emisích sledovaných znečišťujících látek ze skupiny středních zdrojů (REZZO 

2, které jsou sice z hlediska podílu na celkových „městských“ emisích marginální, mohou 

však mít vyšší imisní význam) se rozhodujícím způsobem podílí skupina 11 středních zdrojů 

(7 spalovacích a 4 technologické), přičemž 7 z nich je lokalizováno na území městského 

obvodu  Plzeň 3,

- emise z malých zdrojů (REZZO 3) se na celkových „městských“ emisích ze stacionárních 

zdrojů podílejí cca 16 % v případě TZL  a cca 24 % v případě CO; v případě NOX je podíl 

malých zdrojů velmi malý (cca 2 %) a v případě SO2 zanedbatelný (pod 1 %),

- příspěvek malých zdrojů k emisím VOC nelze vyhodnotit, protože nejsou k dispozici údaje o 

emisích ze sektoru používání rozpouštědel,

- nejvíce emisí TZL a NOX  z malých a středních zdrojů  je pravděpodobně emitováno na 

území městského obvodu Plzeň 3,

- nejvíce emisí SO2, CO a VOC (bez sektoru rozpouštědel) z malých a středních zdrojů je 

pravděpodobně emitováno na území městského obvodu Plzeň 4,

- velikostní frakce PM10 se podílí na celkových emisích TZL cca z 82 % a frakce PM2.5 cca z 52 

%.

- nejvíce emisně zatíženou částí města Plzně (z hlediska nízko emitujících stacionárních 

zdrojů REZZO 2 a 3) je pravděpodobně městský obvod Plzeň 3, následovaný s výrazným

odstupem  městskými obvody Plzeň 2 – Slovany a Plzeň 4,

- emise oxidů dusíku a suspendovaných částic PM10 z výfukových systémů osobních vozidel 

velmi silně závisejí na průměrné rychlosti vozidla – tj. v městských podmínkách na 

plynulosti provozu,

- zvýšení průměrné rychlosti z 20 na 40 km / hod může vést ke snížení emisí oxidů dusíku a 

PM10 z výfukových systémů o více než 30 %.

- emise oxidů dusíku z výfukových systémů vozidel se mohou pohybovat v rozmezí 1 – 2

kilotun za rok v závislosti na plynulosti provozu (a dále zejména na dynamickém složení

dopravního proudu, naloženosti nákladních vozidel a sklonu a kvalitě povrchu komunikací),

- emise částic PM10 z výfukových systémů vozidel se mohou pohybovat v rozsahu 50 až 100

tun za rok v závislosti na plynulosti provozu (a dále zejména na dynamickém složení

dopravního proudu, naloženosti nákladních vozidel a sklonu komunikací).

- celkové emise tuhých znečišťujících látek frakce PM10 z otěrů pneumatik, brzdových 

systémů vozidel a povrchů komunikací se pohybují na úrovni 20 až 25 tun za rok, 

představují cca 25 % celkových emisí PM10 ze silniční dopravy a jsou srovnatelné s emisemi 

částic PM10 z malých stacionárních zdrojů (REZZO 3),

- emise částic PM10 z otěrů závisí na průměrné rychlosti vozidel (tedy na plynulosti provozu),

- zvýšení průměrné rychlosti z 20 na 40 km / hod může vést ke snížení emisí tuhých 

znečišťujících látek PM10 z otěrů o cca 16 %.

- emisní význam emisí PM10 z otěrů pneumatik, brzdových systémů a povrchů komunikací 

bude růst s vývojem statické i dynamické struktury dopravních výkonů a lze předpokládat, 

že ve střednědobém horizontu emise z otěrů převýší emise z výfukových systémů,

- na imisní zátěž města Plzně znečišťujícími látkami mají  vliv i některé významnější

stacionární zdroje lokalizované mimo jeho území.
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Závěry imisní analýzy

Z údajů analýz, uvedených v plné verzi Programu pro období 2000 až 2006, vyplývají pro město Plzeň 

vzhledem k právní úpravě kvality ovzduší (nařízení vlády č.597/2006 Sb.) následující závěry:

- město Plzeň dodržuje platné imisní limity pro ochranu zdraví pro oxid siřičitý, oxid uhelnatý 

a olovo (limity jsou platné od 1.1.2005),

- město Plzeň by dodrželo imisní limit pro benzen (limit bude platný od 31.12.2009),

- město Plzeň by dodrželo cílové imisní limity pro arsen, kadmium a nikl (limit budou platné od 

31.12.2012),  

- město Plzeň by zatím dodrželo cílový imisní limit pro ochranu ekosystémů a vegetace pro 

ozón, vyjádřený indexem AOT40 (limit bude platný od 31.12.2009),

- město Plzeň nedodržuje platný 24 hodinový imisní limit pro ochranu zdraví pro 

suspendované částice frakce PM10 (limit je platný od 1.1.2005),

- město Plzeň jen těsně dodržuje platný roční imisní limit pro ochranu zdraví pro 

suspendované částice PM10 (limity jsou platné od 1.1.2005),

- město Plzeň by mohlo mít problém s dodržením imisních limitů pro ochranu zdraví pro oxid 

dusičitý; zejména s hodinovým limitem (limit bude platný od 31.12.2009),

- město Plzeň by mohlo mít problém s dodržením cílového imisního limitu pro ozón (limit bude 

platný od 31.12.2009),

- město Plzeň by nedodrželo cílový imisní limit pro benzo(a)pyren (limit bude platný od 

31.12.2012),

- město Plzeň by pravděpodobně nedodrželo zamýšlený roční imisní limit pro suspendované 

částice velikostní frakce PM2,5,

- na území Plzně se projevuje nepříznivý trend imisní zátěže suspendovanými částicemi PM10,

- na území města Plzně roste výměra oblastí, na nichž je překračován cílový imisní limit pro 

ozón,

- na území města Plzně jsou každoročně vyhlašovány oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 

pro suspendované částice PM10 a zejména oblasti s překročením cílového imisního limitu

pro benzo(a)pyren,

- na území, kde byla alespoň jednou vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 

z hlediska suspendovaných částic a nebo oblast s překročením cílového imisního limitu pro 

benzo(a)pyren žije cca  103 tisíc obyvatel Plzně (tj cca 63 % všech obyvatel).

Závěry hodnoceni vztahu mezi emisemi a imisní zátěží

- Hlavní příčinou zvýšené imisní zátěže města Plzně zejména suspendovanými částicemi PM10

ale také benzo(a)pyrenem, oxidem dusičitým a ozónem jsou s vysokou pravděpodobností 

rostoucí emise z mobilních zdrojů znečišťování ovzduší, respektive z automobilové dopravy.

- Významný podíl na imisní zátěži má velmi pravděpodobně také lokální vytápění tuhými 

palivy; v některých lokalitách nelze zanedbat také vliv větších spalovacích a

technologických  zdrojů.

- Protože emise z automobilové dopravy (jak emise z výfukových systémů vozidel tak emise 

tuhých částic z otěrů pneumatik, brzdových systémů a povrchu komunikací) jsou lineární 

funkcí dopravního výkonu, tedy intenzity dopravy, je imisní zátěž znečišťujícími látkami 

přímo úměrná dopravnímu výkonu na území města.

Závěry predikce vývoje   

V nadcházejících letech lze očekávat v oblasti emisí a imisí následující vývoj:

- Stabilizace či mírný pokles emisí ze stávajících velkých a zvláště velkých stacionárních 

zdrojů.

- Stabilizace emisí u stávajících středních stacionárních zdrojů.

- Mírný pokles emisí z malých stacionárních zdrojů.
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- Nárůst emisí z dopravy a tím vyvolané zvýšení imisní zátěže nad současnou úroveň, 

přičemž toto zvýšení bude mírnější v případě oxidu dusičitého, ozónu  a zřejmě

benzo(a)pyrenu, výraznější v případě suspendovaných částic PM10. 

- Bez přijetí dodatečných opatření nebude město Plzeň schopno dodržet ve stanovených 

termínech požadavky platné legislativy v oblasti kvality ovzduší

- Postupná realizace záměrů, uvedených v relevantních programových dokumentech, 

přispěje ke snížení emisí znečišťujících látek a tím ke zlepšení imisní zátěže ovzduší města 

Plzně.

- V horizontu několika příštích let dojde k významným změnám právní úpravy ochrany 

ovzduší jak v oblasti imisní (zavedení regulace suspendovaných částic PM2.5) tak i v oblasti 

emisní (zpřísnění stávajících národních emisních stropů pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, 

těkavé organické látky (VOC) a amoniak a vyhlášení národního emisního stropu pro 

suspendované částice PM2.5).

Návrhová část

Cíle

Cílem Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně je:

- Eliminovat nedodržování v současné době platných imisních limitů pro ochranu lidského 

zdraví pro suspendované částice PM10 ,

- Eliminovat nejpozději k roku 2010 riziko nedodržení imisních limitů pro ochranu zdraví pro 

oxid dusičitý,

- Eliminovat nejpozději k roku 2012 riziko nedodržení cílového imisního limitu pro 

benzo(a)pyren,

- Postupně omezovat překračování cílového imisního limitu pro ozón (prostřednictvím 

omezování prekurzorů jeho tvorby – oxidů dusíku a těkavých organických látek (VOC)),

- Udržet koncentrace ostatních znečišťujících látek, pro které jsou vyhlášeny imisní limity 

nebo cílové imisní limity na dosavadních podlimitních úrovních.

Stanovení priorit

Na základě emisní a imisní analýzy města Plzně a s přihlédnutím jednak k predikci vývoje emisní a imisní 

situace, jednak ke kompetencím města v oblasti ochrany ovzduší jsou priority Programu ke zlepšení 

kvality ovzduší města Plzně stanoveny takto:

- A: Omezení imisní zátěže suspendovanými částicemi PM10, oxidem dusičitým a 

benzo(a)pyrenem ze silniční dopravy,

- B: Omezení imisní zátěže suspendovanými částicemi PM10, oxidem dusičitým a 

benzo(a)pyrenem  z lokálních topenišť na pevná paliva,

- C: Omezení plošné a sekundární prašnosti (resuspenze již emitovaných částic). 

Z geografického hlediska jsou prioritou hustě osídlené oblasti města, tedy zejména městské obvody Plzeň 1, 

Plzeň 2 – Slovany, Plzeň 3 a Plzeň 4, na jejichž území jsou opakovaně vyhlašovány oblasti se zhoršenou 

kvalitou ovzduší a oblasti překročeným cílovým imisním limitem pro benzo(a)pyren.

Doporučené nástroje a opatření

Priorita A: Omezení imisní zátěže suspendovanými částicemi PM10, oxidem dusičitým a

benzo(a)pyrenem ze silniční dopravy
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Vzhledem k tomu, že hlavní příčinou nevyhovující kvality ovzduší města Plzně je automobilová doprava, 

existují v zásadě 3 možnosti řešení priority A:

- Automobilovou dopravu ve městě omezit (velmi obtížně a pouze částečně realizovatelné 

opatření v případě individuální automobilové dopravy, protože automobil  patří k současnému 

životnímu stylu a občané nebudou příliš ochotni se jej vzdát; nárůst individuální automobilové 

dopravy navíc souvisí s postupem suburbanizace). Problém lze částečně řešit zlepšením nabídky 

hromadné dopravy (jak z hlediska kvantity tak zejména kvality), vybudováním systémů „park and 

ride“ a „park and go“ a také zlepšením nabídky parkovacích stání doplněných o telematická 

zařízení (světelné informační tabule indikující blízká parkoviště a počet volných míst). V úvahu 

připadá také zpoplatnění vjezdu do města (které již bylo v některých zahraničních městech 

aplikováno).  

- Část dopravního proudu vyvést z města (zejména v případě tranzitní dopravy) nebo alespoň 

mimo nejhustěji osídlené lokality (v případě „vnitřní“ dopravy). Problém lze řešit omezením 

dopravy v některých lokalitách (pěší zóny přístupné pouze dopravní obsluze) a budováním 

obchvatů či přeložek komunikací tak, aby byly uchráněny hustě osídlené lokality. Opatření je 

poměrně nadějné zejména v případě tranzitní dopravy. 

- Zvýšit plynulost setrvávající dopravy ve městě a tak snížit množství produkovaných emisí

(jak vyplynulo z analytické části, zvýšení plynulosti dopravy vede k výraznému omezení emisí

znečišťujících látek jak z výfukových systémů, tak i z otěrů pneumatik, brzd a povrchů komunikací).

Problém lze řešit jednak optimalizací a rozšířením dopravní  signalizace (ASŘD), jednak  náhradou 

klasických křižovatek křižovatkami okružními (kruhovými objezdy).

Priorita B: Omezení imisní zátěže suspendovanými částicemi PM10 a benzo(a)pyrenem  z lokálních 

topenišť na pevná paliva,

V případě znečištění ovzduší z lokálních topenišť na pevná paliva existují v zásadě tři hlavní možnosti:

- přednostní variantou je rozšíření nabídky připojení k CZT (systém CZT je zásobován teplem 

z velkého či středního spalovacího zdroje, který je povinen dodržovat emisní limity a je provozován 

ve stacionárním stavu),

- v případech, kdy je připojení k CZT technicky a nebo ekonomicky neschůdné, je optimálním 

řešením vytápění zemním plynem,

- V lokalitách, kde není schůdné ani připojení k CZT, ani zásobování zemním plynem, připadají 

v úvahu řešení na bázi obnovitelných zdrojů (přednostně nespalovacích, protože spalování 

biomasy, zejména v zařízeních, která k tomuto účelu nebyla zkonstruována, vede k výrazně vyšším 

emisím suspendovaných částic PM2.5 a také organických sloučenin).

Priorita C: Omezení plošné a sekundární prašnosti (resuspenze již emitovaných částic). 

V případě omezení plošné a sekundární prašnosti (resuspenze – zvíření již emitovaných prachových částic)  

existují v zásadě tři možnosti:

- omezení stabilních (nevyužité plochy nebo areály – „brownfields, místní komunikace 

s nedostatečně upraveným povrchem) nebo dočasných (stavby) zdrojů plošné prašnosti,

- odstraňování prachu z veřejných i soukromých ploch (zejména čištění komunikací či 

průmyslových areálů),

- fyzické omezení šíření suspendovaného prachu (zejména prostřednictvím městské zeleně).

Navrhovaná obecná typová opatření  a podopatření navržená k naplnění priorit A, B a C jsou uvedena 

v následujících tabulce č.18:
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Tabulka č.18: Opatření a podopatření k naplňování priorit Programu ke zlepšení kvality ovzduší 

města Plzně

Priorita A: Omezení imisní zátěže suspendovanými částicemi PM10, oxidem dusičitým a benzo(a)pyrenem ze 

silniční dopravy,

A1: Zvýšení plynulosti dopravy ve 

městě

A2: Vymístěni dopravy z hustěji 

obydlených lokalit

A3: Omezení dopravy ve městě

A11: Zlepšení systému řízení dopravy 

ve městě – další rozvoj ASŘD

A21: Budování obchvatů a nebo 

přeložek komunikací mimo hustě 

osídlené (hustě navštěvované) oblasti  

A31: Rozšíření nabídky a zvýšení 

atraktivity veřejné dopravy (včetně 

IDS)

A12: Náhrada klasických křižovatek 

kruhovými objezdy

A22: Rozšíření zón s dopravním 

omezením (v koordinaci s realizací 

podopatření A33)

A32: Rozšíření nabídky parkovacích 

stání (zejména krytých) včetně 

příslušné telematiky

A13: Optimalizace opatření ke 

zklidnění dopravy tak, aby nevedla ke 

snížení plynulosti dopravy

A33: Nabídka systémů „Park and 

ride“ a „Park and go“ (v koordinaci 

s realizací podopatření A22)

A34: Zpoplatnění vjezdu do centra 

města 

Priorita B: Omezení imisní zátěže suspendovanými částicemi PM10 a benzo(a)pyrenem  z lokálních topenišť na 

pevná paliva

B1: Rozšíření nabídky připojení 

k systému CZT 

B2: Rozšíření nabídky připojení 

k zemnímu plynu

B3: Alternativní způsob vytápění 

(obnovitelné zdroje)

Priorita C: Omezení plošné a sekundární prašnosti (resuspenze již emitovaných částic). 

C1: Intenzívnější čištění městských 

komunikaci a dalších veřejných ploch

C2: Opatření na plochách které jsou 

zdroji plošné prašnosti

C3: Omezení šíření prašnosti – rozvoj 

městské zeleně

C21: Úprava nevyužívaných ploch (v 

koordinaci s podopatřením C31)

C31: Zatravňování nevyužívaných 

ploch (v koordinaci s podopatřením 

C21)

C22: Opatření k omezení prašnosti na 

stavbách

C32: Zelené pásy podél 

exponovaných komunikací

Doporučení dalších kroků k naplnění priorit Programu

Účelem Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně je vytvořit, na základě podrobné analýzy příčin 

nevyhovující kvality ovzduší, rámec pro detailní formulaci a implementaci opatření vedoucích 

k nápravě. K tomu je doporučeno realizovat další kroky. 

Priorita A: Omezení imisní zátěže suspendovanými částicemi PM10, oxidem dusičitým a

benzo(a)pyrenem ze silniční dopravy

K naplnění této priority je doporučeno, v rámci komplexního řešení dopravního systému města Plzně, 

realizovat následující kroky:

- Podpořit co nejrychlejší realizaci investičních akcí ŘSD v oblasti dopravní infrastruktury -

zejména západní část městského okruhu, přeložku silnice I/20 v úseku Plaská – Na Roudné, 

přeložku silnice I/27 – tak, aby byla část dopravního proudu, u které je to možné, vyvedena 

mimo centrum města; tím bude umožněno zahájit zamýšlenou revitalizaci původních tras 

silnic I/20 a I/27,
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- dále rozvíjet Automatizovaný systém řízení dopravy a doplnit jej o telematická zařízení 

(světelné panely s doporučenou rychlostí) s cílem optimalizovat plynulost provozu a omezit 

tak počet zastavení a rozjezdů, které vedou k významnému zvýšení emisí znečišťujících 

látek do ovzduší,

- v rámci rozvoje komunikační sítě města zvážit, kde je možné nahradit „klasické“ řízené či 

neřízené křižovatky křižovatkami kruhovými („kruhovými objezdy“), které jsou z emisního 

hlediska příznivější,

- opatření ke zklidnění dopravy navrhovat tak, aby nebyla v rozporu s potřebou zvýšit 

plynulost dopravního provozu,

- oblasti s dopravním omezením navrhovat v širším kontextu tak, aby nedošlo k 

„přesunutí“ problému do jiné hustě osídlené oblasti města,

- urychleně uvést do praxe opatření Aktualizovaného Generelu dopravy v klidu města Plzně, 

zejména zvážit zda a v jakém množství vybudovat zamýšlená parkoviště typu „zaparkuj a 

jdi“ a „zaparkuj a jeď“ a  zvážit zavedení zón placeného stání tak, aby došlo k omezení 

vjezdu osobních automobilů do hustě osídlených částí města,

- parkovací stání (jak „klasická parkoviště, tak i případná komplexní parkoviště typu 

„zaparkuj a jdi“ nebo „zaparkuj a jeď“) vybavit telematickými zařízeními (informacemi o 

počtu volných míst na parkovišti) tak, aby se omezilo zbytečné popojíždění po městě,

- rozvoj veřejné dopravy koordinovat s případným budováním parkovišť typu „zaparkuj a 

jeď“ a přijmout opatření k ekonomické i věcné stimulaci občanů, aby této možnosti využívali,

- modernizovat vozidlový park veřejné dopravy jednak s ohledem na emise (především 

autobusy), jednak s cílem zvýšit atraktivitu (komfort) cestování,

- tam, kde je to možné, upřednostnit tramvajovou a trolejbusovou dopravu před autobusy a 

zároveň přijmout infrastrukturní opatření k upřednostnění veřejné dopravy před dopravou 

individuální (i to zvýší atraktivitu veřejné dopravy),

- modernizovat vozidlový park v majetku města (nebo ve sféře vlivu města) s ohledem na 

snížení emisí,

- s ohledem na postup suburbanizace podílet se ve spolupráci s Plzeňským krajem na rozvoji 

Integrovaného dopravního systému tak, aby se stal atraktivnějším pro obyvatele, kteří se 

odstěhovali mimo území města ale dojíždějí do něj za zaměstnáním,

- v souladu s Aktualizovaným Generelem cyklistické dopravy pokračovat v budování 

cyklistických tras,

- v souladu s Generelem pěších tras rozšiřovat možnosti pro rozvoj pěší dopravy, a to 

v širších souvislostech (ve vazbě volnočasové a rekreační aktivity).

Priorita B: Omezení imisní zátěže suspendovanými částicemi PM10, oxidem dusičitým a 

benzo(a)pyrenem  z lokálních topenišť na pevná paliva,

K naplnění této priority je doporučeno, v rámci naplňování Územní energetické koncepce města Plzně a na 

ni navazujících programů, realizovat následující kroky:

- důsledně realizovat ustanovení vyhlášky města Plzně č.13/2002 ve znění vyhlášky č.9/2003 

k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně,

- zajistit přístup k CZT nebo k zemnímu plynu co největšímu množství obyvatel města; 

v okrajových částech města s přihlédnutím k ekonomické únosnosti budování energetické 

infrastruktury,

- zvážit ekonomickou stimulaci domácností, které využívají lokálních topenišť na pevná paliva 

v lokalitách s dostupností CZT nebo zemního plynu,

- v lokalitách s doporučeným alternativním vytápěním preferovat nespalovací obnovitelné 

zdroje energie (tepelná čerpadla, případně solární kolektory),
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- v lokalitách s doporučeným alternativním vytápěním dbát na to, aby v případě biomasy byla

využívána zařízení k jejímu spalování konstruovaná (v opačném případě vede spalování 

biomasy k výrazně vyšším emisím suspendovaných částic a organických polutantů).

Priorita C: Omezení plošné a sekundární prašnosti (resuspenze již emitovaných částic). 

K naplnění této priority je doporučeno realizovat následující kroky:

- zavést režim pravidelného čištění komunikací mokrým způsobem (suché čištění zvyšuje 

resuspenzi tuhých částic),

- každoročně provádět důkladné čištění komunikací po zimním období,

- zavést režim pravidelného čištění veřejných ploch se zpevněným povrchem,  

- co nejrychleji vyřešit revitalizaci dosud  nevyužívaných ploch a areálů (tzv „brownfields“),

- co nejrychleji zahájit akce směřující ke zpevnění povrchů dosud nezpevněných komunikací,

- při provádění stavebních prací na území města vyžadovat důslednou aplikaci opatření proti 

prašnosti (např. zaplachtování staveb, oplachování vozidel vyjíždějících ze stavebních 

areálů), 

- v součinnosti s krajským úřadem prosazovat pravidelné čištění soukromých areálů 

(zejména výrobních),

- navrhnout systém zeleně města včetně vhodně vybraných dřevin (s důrazem na zelené pásy 

podél exponovaných komunikací a na zatravnění nevyužívaných ploch).

Konkrétní projekty
Seznam konkrétních projektů – již obsažených ve schválených programových dokumentech i nově 

navrhovaných – je uveden v příloze č.2 k tomuto Programu. Orgán odpovědný za realizaci tohoto Programu 

– Rada města Plzně - může rozhodnout o doplnění seznamu v příloze č.2 o další konkrétní projekty. 

Časový horizont
Časový horizont aplikace opatření a kroků doporučených k naplnění priorit Programu ke zlepšení kvality 

ovzduší města Plzně je v zásadě dán časovým horizontem povinností, které jsou právními předpisy v oblasti 

ochrany ovzduší uloženy. Vzhledem k tomu, že imisní limity pro ochranu lidského zdraví pro suspendovaná 

částice PM10 musí být plošně dodržovány již od roku 2005 a že nejvýznamnějším zdrojem emisí je doprava 

(u které je navíc očekáván nárůst), je doporučeno zahájit co nejdříve aktivity v rámci priority A a C. Stejně 

tak je nutno co nejdříve zahájit aktivity v rámci priority B. Aktivity v rámci priority B by měly být dokončeny

k roku 2012, kdy bude nutno dodržovat cílový imisní limit pro benzo(a)pyren.  

Financování

Kromě vlastních prostředků města a prostředků ze státního rozpočtu nebo státních fondů lze získat 

prostředky na realizaci priorit Programu ke zlepšení kvality  ovzduší města Plzně z „evropských fondů“.

Operační program Životní prostředí umožňuje podporu v následujících oblastech: 

Prioritní osa 3: Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

- Oblast podpory: Zlepšení kvality ovzduší (pořízení nízkoemisních spalovacích zdrojů, plynofikace, rozvoj sítě 

CZT, omezení plošné prašnosti),

Prioritní osa 3: Udržitelné využívání zdrojů energie

- Oblast podpory: Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE.

Regionální operační program NUTSII Jihozápad umožňuje, v rámci Prioritní osy 1 (Dostupnost center) podporu 

budování či rekonstrukce silnic II a III.třídy a místních komunikací a modernizaci vozidel veřejné dopravy).

Operační program Doprava (umožňuje podporu v oblasti budování či rekonstrukce silnic I.třídy).
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Z výše uvedených informací vyplývá, že:

- konkrétní akce v rámci priority A Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně by 

mohly být z významné části spolufinancovány prostřednictvím Operačního programu 

Doprava a Regionálního operačního programu,

- konkrétní akce v rámci priority B Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně by 

mohly být spolufinancovány prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí,

- aktivity v rámci Priority C Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně bude nutno 

financovat především z vlastních zdrojů města. 

Monitoring a aktualizace Programu
Plnění Programu by mělo být vyhodnocováno každoročně s tím, že hlavním kriteriem bude míra dodržování 

/ nedodržování imisních limitů pro suspendované částice PM10 a míra překračování imisních limitů pro  oxid 

dusičitý a cílových imisních limitů pro ozón a benzo(a)pyren. Řádná aktualizace Programu by měla být 

prováděna, v souladu s ustanovením zákona o ochraně ovzduší, jedenkrát za tři roky v návaznosti na 

aktualizaci „nadřazeného“ Programu ke zlepšení kvality ovzduší Plzeňského kraje. Mimořádnou aktualizaci 

bude nutno provést vždy, dojde-li k významnější změně právní úpravy kvality ovzduší.

Závěr
Kvalita ovzduší města Plzně, která je sice výrazně lepší než v případě Prahy, Brna či Ostravy, není 

vyhovující ani z hlediska požadavků platných právních předpisů, ani z hlediska kvality života obyvatel. 

Naplnění priorit tohoto Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně by mohlo vést ke zlepšení.

Největší pozornost je nutno věnovat naplňování priority A: Omezení imisní zátěže suspendovanými 

částicemi PM10, oxidem dusičitým a benzo(a)pyrenem ze silniční dopravy, která obsahuje 3 kategorie 

opatření:

- A1: Zvýšení plynulosti dopravy ve městě

- A2: Vymístění dopravy z hustěji obydlených lokalit města

- A3: Omezení dopravy ve městě

Vzhledem k tomu, že opatření A2 a A3 se zřejmě nepodaří realizovat v rozsahu dostačujícím 

k nutnému snížení imisní zátěže (významný podíl dopravy ve městě vždy zůstane) je nutno věnovat 

zvýšenou pozornost realizaci opatření A1.

Zvýšená plynulost dopravy vede k významnému snížení emisí tuhých znečišťujících látek i oxidů 

dusíku z výfukových systémů vozidel (které se snižují i postupným zkvalitňováním vozidlového 

parku) a je prakticky jediným nástrojem alespoň určitého snížení emisí tuhých znečišťujících látek 

z otěrů pneumatik, brzd a povrchů komunikací (které jsou v současné době na úrovni celkových emisí 

z malých zdrojů znečišťování ovzduší – lokálních topenišť a tvoří zhruba čtvrtinu všech emisí z dopravy; 

s přirozenou obnovou vozidlového parku však význam emisí z otěrů výrazně poroste).

Žádoucím vedlejším efektem zvýšení plynulosti dopravy je také omezení emisí hlavního 

skleníkového plynu – oxidu uhličitého. 

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně je v plném souladu s Programem rozvoje města Plzně, 

Krajským programem snižování emisí Plzeňského kraje i s Národním programem snížení emisí České 

republiky.

Osoby odpovědné za realizaci Programu
Rada města Plzně.


