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Seznam zkratek
ASŘD Automatický systém řízení dopravy
B(a)P Benzo[a]pyren – polycyklický aromatický uhlovodík
C6H6 Benzen
CO Oxid uhelnatý
CZT Centrální zdroj tepla
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ČSÚ Český statistický úřad
GIS Geografický informační systém
IAD Individuální automobilová doprava
IDW Inverse distance weighing – základní interpolační metoda
IH1h Imisní limit pro průměrné 1hodinové koncentrace
IH8h Imisní limit pro klouzavé průměrné 8hodinové koncentrace
IH24h Imisní limit pro průměrné 24hodinové koncentrace
IHr Imisní limit pro průměrné roční koncentrace
IHre Imisní limit pro průměrné roční koncentrace pro ochranu ekosystémů a vegetace
ISKO Informační systém kvality ovzduší
MD Ministerstvo dopravy České republiky
MMP Magistrát města Plzně
MO Městský obvod
MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky
NH3 Amoniak
NO Oxid dusnatý
NO2 Oxid dusičitý
NOX Oxidy dusíku - především směs NO a NO2

OZE Obnovitelný zdroj energie
OZKO Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
OŽP Odbor životního prostředí
PAHs Polycyklické aromatické uhlovodíky
PM10 Suspendované částice respirabilní frakce 10 µm a menší
PM2,5 Suspendované částice jemné respirabilní frakce 2,5 µm a menší
REZZO Registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší
SO2 Oxid siřičitý
SPM Suspendované částice (tuhé částice)
SZÚ Státní zdravotní ústav
SŽDC Správa železniční dopravní cesty
TOC Organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík
TZL Tuhé znečišťující látky
ÚMO Úřad městského obvodu
ÚPD Územně plánovací dokumentace
VOC Volatile organic compounds - těkavé organické látky
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I Úvod  
Rada  města  Plzně  se  dne  14. 9. 2006  usnesla,  v  souladu  s ustanoveními  § 7,  odstavec 6  zákona 
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), na 
přípravě dokumentu „Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně“, dále jen „Program“.

Důvodem pro toto rozhodnutí byla skutečnost, že na území města byly v předchozích pěti letech 
opakovaně překračovány platné imisní limity pro ochranu zdraví pro suspendované částice velikostní 
frakce PM10. Zvýšené koncentrace suspendovaných částic velikostních frakcí PM10 a zejména PM2,5 (které 
jsou součásti frakce PM10) mají závažné dopady na lidské zdraví. Podle zjištění Evropské komise je počet 
předčasných úmrtí, vyvolaných expozicí populace částicemi frakce PM2,5, vyšší, než počet předčasných 
úmrtí vlivem dopravních nehod.

Kromě suspendovaných částic frakce PM10 byly na území města Plzně rovněž opakovaně překroče-
ny cílové imisní limity pro ochranu zdraví pro polycyklické aromatické uhlovodíky PAHs, vyjádřené jako 
benzo[a]pyren a v minulých letech i pro přízemní ozón O3. Tyto znečišťující látky rovněž vykazují výrazný 
negativní vliv na lidské zdraví. Ojediněle bylo zjištěno také překračování imisního limitu pro ochranu 
zdraví pro oxid dusičitý NO2.

Na území, kde byla v období 2004 až 2006 alespoň jednou vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou 
ovzduší vzhledem k suspendovaným částicím PM10 a nebo k benzo[a]pyrenu, žilo cca 103 tisíc obyvatel 
města Plzně, tj. cca 63 % všech obyvatel.
Cílem dokumentu „Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně“ bylo:

• Analyzovat příčiny dosavadního překračování imisních limitů.

• Predikovat 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.
Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně, zpracovaný firmou DHV spol. s r.o., byl projednán Ra-
dou města Plzně na jejím zasedání dne 24. 4. 2008 a následně projednán i Zastupitelstvem města Plzně 
dne  11. 12. 2008.  Na  obou  zasedáních  byla  přijata  usnesení  k realizaci  navrhovaných  opatření  ke 
zlepšení kvality ovzduší v Plzni. 

V roce 2010 byla zpracována 1. aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Poté 
až v roce 2016 byla zpracována 2. aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Tato 
druhá aktualizace je strukturována následovně:
Analytická část

• Základní údaje (rozptylové podmínky, energetika, průmysl, doprava).
• Emisní analýza (makroemisní analýza – stacionární zdroje, mikroemisní analýza – stacionární 

zdroje, emise z dopravy, emise z otěrů pneumatik, brzd a vozovky, dálkový přenos znečištění).

• Imisní analýza (makroimisní analýza – oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, nyní oblasti s pře-
kročenými imisními limity, mikroimisní analýza – výsledky staničních měření).

• Posouzení vztahu mezi emisemi a imisní zátěží (základní analýza, interpretace výsledků roz-
ptylové studie).

• Zhodnocení  postupu  realizace  cílů  a  opatření navržených  v Programu  ke  zlepšení  kvality 
ovzduší města Plzně  a jeho 1. aktualizace v roce 2010.

• Predikce emisního a imisního vývoje (očekávaný vývoj emisní a imisní situace, relevantní zámě-
ry již schválených programových dokumentů, očekávaný vývoj právní úpravy).
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Vyhodnocení navržených opatření Programu a jeho 1. aktualizace 2010 

• Stanovené a aktualizací upravené cíle (v oblasti snížení imisní zátěže) – postup jejich realizace.
• Stanovené priority a aktualizací  upravené priority (prioritní  znečišťující  látky,  prioritní  zdroje, 

skupiny zdrojů) – úspěšnost plnění.

• Doporučené nástroje a opatření (obecná a konkrétní opatření ke snížení emisí z relevantních 
zdrojů a jejich skupin) – postup jejich realizace a plnění.

• Další kroky doporučené k naplnění priorit Programu - postup jejich realizace a plnění.

• Časový horizont.
• Financování (tuzemské i „evropské“) – využití.

• Monitoring a aktualizace programu.
Aktualizace  programu svým rozsahem odpovídá  rozsahu přílohy  č. 3  původního zákona o ochraně 
ovzduší č. 86/2002 Sb.  Jeho formální struktura je však poněkud odlišná.  Současný zákon o ochraně 
ovzduší č. 201/2012 Sb. nespecifikuje rozsah programu zlepšování kvality ovzduší pro obce.

Metodická poznámka:

• Vzhledem k postupným procesům získávání a verifikace relevantních dat byl jako výchozí zvolen 
rok 2014 (pro který je již k dispozici komplexní soubor dat a informací včetně výsledků sčítání 
dopravy) s tím, že všude, kde je to možné, budou brána v potaz data za rok 2014 a částečně za 
rok 2015.

• Dokument je pojat jako hodnotící a další programový dokument (nikoliv jako technicko-analy-
tická studie) a je proto formulován jako odborný podklad pro politické rozhodování. Z tohoto 
důvodu je formulován stručně a technické podrobnosti jsou uváděny pouze v nezbytně nutné 
míře.

• Vzhledem k novele zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší uskutečněné přijetím nového zá-
kona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší lze jen obtížně u některých parametrů kvality ovzduší 
dodržet kontinuitu datových řad, zejména proto, že některé pojmy jsou dnes odlišně definová-
ny od pojmů používaných v minulosti.
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II Analytická část  
II.1 Základní údaje

II.1.1 Obecné údaje
Město  Plzeň  zaujímá rozlohu 137,7 km2 a  počet  obyvatel  činí  téměř  170 000.  Je  čtvrtým největším 
městem České republiky a krajským městem Plzeňského kraje. Představuje cca 1,7 % území kraje a žije 
v něm cca 30 % obyvatel Plzeňského kraje. Město Plzeň se rozkládá v Plzeňské kotlině na soutoku čtyř 
řek - Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy, jejichž splynutím vzniká řeka Berounka. Území města Plzně leží 
v nadmořské výšce 293 až 452 m n. m. a zeměpisné souřadnice centra města s nadmořskou výškou 
311 m n. m. jsou 49° 44' s.š. a 13° 23' v.d. 

Město Plzeň je administrativně členěno na 10 městských obvodů, jejichž základní údaje jsou uvede-
ny v následující tabulce Tab. 1.

Tab. 1: Administrativní členění města Plzně

Městský obvod
Rozloha 

[km2]
Počet obyvatel

Hustota osídlení 
[obyvatel·km-2]

Kumulativní podíl 
obyvatel [%]

Plzeň 1 24,9 51 898 2 084 30,6
Plzeň 2 – Slovany 18,6 35 375 1 902 51,4

Plzeň 3 34,9 48 618 1 393 80,0
Plzeň 4 18,6 25 140 1 352 94,8

Plzeň 5 – Křimice 7,8 2 043 262 96,0
Plzeň 6 – Litice 11,8 1 984 168 97,2

Plzeň 7 – Radčice 4,1 1 069 261 97,8
Plzeň 8 – Černice 5,5 1 635 297 98,8

Plzeň 9 – Malesice 7,6 845 111 99,3
Plzeň 10 – Lhota 3,9 1 251 321 100,0

Plzeň celkem 137,7 169 858 1 234 100,0

Zdroj: Magistrát města Plzně a ČSÚ ze dne 31. 12. 2015

Z údajů, uvedených v tabulce Tab. 1 vyplývá, že prakticky všichni obyvatelé města, cca 95 %, trvale žijí 
v městských obvodech Plzeň 1 až Plzeň 4 (které představují  necelých 57 % celkového území města). 
Tyto  městské  obvody  jsou  proto z hlediska  ochrany  ovzduší  prioritní.  Rozložení  městských obvodů 
města Plzně je uvedeno na Obr. 1 níže. 
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II.1.2 Specifické údaje
V této kapitole jsou uvedeny pouze informace relevantní z hlediska kvality ovzduší. Hlavním zdrojem 
informací v této kapitole je Magistrát města Plzně. Zejména publikace „Životní prostředí města Plzně“ 
díl 1 až 5, Roční zpravodaje o znečištění ovzduší v Plzni a Informace o dopravě v Plzni za rok 2015. 

II.1.2.1 Rozptylové podmínky
Plzeňská kotlina leží v mírně teplé oblasti (MT111). V celé plzeňské aglomeraci převládá v průměru jiho-
západní a západní směr větru (četnost cca 20 – 25 %), četnost bezvětří je ročně cca 15 – 20 %. Roz -
ptylové podmínky jsou nejčastěji mírně nepříznivé – přechodně cca 46 % dní v roce (četněji v letních 
měsících), trvale mírně nepříznivé jsou v cca 9 % dní v roce. Dobré rozptylové podmínky se vyskytují cca 
42 % dní v roce. Nepříznivé rozptylové podmínky se vyskytují cca 3 % dní v roce, zejména v zimním ob-
dobí. Z převažujícího směru větru vyplývá, že riziku vyšší imisní zátěže jsou vystaveny zejména městské 
obvody Plzeň 3 a Plzeň 4. 
II.1.2.2 Doprava
Město Plzeň leží v těsné blízkosti jedné z nejvýznamnějších českých pozemních komunikací a to dálnice 
D5. Vzhledem k průtahům s dobudováním obchvatu města byla Plzeň v uplynulých letech extrémně za-
tížena tranzitní dopravou, zejména nákladní. Město Plzeň je, vzhledem ke své velikosti, také význam-
ným zdrojem i cílem pozemní automobilové dopravy. Ve správním obvodu Plzeň2 bylo k 31. 12. 2015 
registrováno 211 152  vozidel,  provozováno je  133 026  vozidel,  osobních aut  je  pak  90 456.  Stupeň 
motorizace k 31. 12. 2015 činil 707 vozidel na 1000 obyvatel, stupeň automobilizace pak 480 osobních 
automobilů na 1000 obyvatel. Po prudkém nárůstu obou parametrů, jak motorizace, tak automobiliza-
ce v závěru 20. století a v prvních letech století 21. dochází za posledních 5 let jen k velmi malému ná-
růstu obou parametrů (motorizace 6,3 %, automobilizace 4,8 %).

1 Klimatická klasifikace dle Quitta.
2 Pod správní obvod Plzeň jsou v současné době zahrnuty i obce Dýšina, Chrást, Chválenice, Kyšice, 

Letkov, Lhota, Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice, Nová Huť, Starý Plzenec, Šťáhlavy, 
Štěnovický Borek a Tymákov.

Obr. 1: Schématické znázornění městských obvodů města Plzně

Plzeň 1

Plzeň 2 - Slovany
Plzeň 3

Plzeň 4

Plzeň 5 - Křimice

Plzeň 6 - Litice

Plzeň 7 - Radčice

Plzeň 8 - Černice

Plzeň 9 - Malesice

Plzeň 10 - Lhota
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Průměrné složení dopravního proudu na komunikační síti města Plzně (bez dálničního obchvatu) 
se za posledních 5 let prakticky nemění a činilo cca 90 % osobních automobilů včetně dodávek a 8 % ná-
kladních vozidel (včetně autobusů) a 1 až 2 % ostatních vozidel (včetně motocyklů). 

Komunikační síť města Plzně zahrnuje 5,7 km dálnice D5, 55,1 km silnic I. třídy, 25,7 km silnic II. tří-
dy a 55,6 km silnic III. třídy. Nejvíce exponovanými profily automobilové dopravy v roce 2014 byly na ná-
sledujících úsecích:

• Karlovarská, úsek mezi křížením s ulicí Lidická a křížením s ulicí Bolevecká (cca 54 500 vozidel za 
den)

• Karlovarská, most gen. Pattona (cca 42 800 vozidel za den)

• Tyršova, úsek mezi křížením s ulicemi U Prazdroje a sirková a křížení s ulicí Sady 5. května (cca  
38 200 vozidel za den)

• U Prazdroje, úsek mezi křížením s ulicí Lobezská a ulicí Rokycanská (cca 40 900 vozidel za den)

• U Prazdroje, úsek mezi křížením s ulicí Lobezská a ulicemi Tyršova, Sirková (cca 34 500 vozidel 
za den)

Nejvýznamnějším faktorem z hlediska kvality ovzduší města Plzně bylo postupné budování a konečně 
úplné dokončení dálničního obchvatu D5 (ke dni 6. 10. 2006), jehož přínosem bylo odklonění významné 
části tranzitní i regionální dopravy z města a absorpce většiny nárůstu dopravy ve směru západ-východ 
z let na přelomu 20. a 21. století. Dalším příznivým faktorem je postupné budování obchvatu města, je-
hož významný přínos se projeví až po jeho úplném dokončení.

II.1.2.3 Energetika
Na území města není provozována žádná velká tepelná elektrárna. Ve struktuře vytápění domácností  
převažuje ústřední vytápění, v případě přímého vytápění převažuje zemní plyn, ale ve větší míře se začí-
nají uplatňovat obnovitelné zdroje energie.

V roce 2013 byla struktura paliv a energií  na výrobu tepla následující:  Přibližně 50 % CZT, 39 % 
zemní plyn, téměř 8 % elektrická energie, téměř 2 % obnovitelné zdroje.

Palivová základna centrálních zdrojů tepla je tvořena především hnědým uhlím a biomasou, do-
plněné alternativním palivem či topným olejem. Jako stabilizační palivo slouží zemní plyn. Druhá polovi-
na tepla  je  v Plzni  produkována v oblasti  individuálního a lokálního vytápění  a  přípravy teplé vody, 
z toho se zemní plyn podílí 77 %, elektrická energie 16 %, obnovitelné zdroje téměř 3 % a ostatní paliva 
4 %. Centrální vytápění je převážně realizováno ze dvou zdrojů (Plzeňská teplárenská a.s. – CZT a Plzeň-
ská  energetika  a.s.),  které  oba  podle  zákona  č. 201/2012 Sb.  spadají  do  kategorie  zvláště  velkých 
spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší.
II.1.2.4 Průmysl
Plzeň je historicky městem průmyslovým s důrazem na těžké strojírenství (Škoda). V závěru 20. a na 
začátku 21. století však dochází k posunu směrem ke zpracovatelskému průmyslu a k sektoru služeb. 
Nejvýznamnějšími průmyslovými podniky z hlediska emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší jsou 
PILSEN STEEL s.r.o. (bývalé ŠKODA, Kovárny, s.r.o. a ŠKODA, Hutě, Plzeň, s.r.o.).
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II.2 Emisní analýza
V emisní analýze jsou sledovány všechny znečišťující látky, které jsou v ČR právními předpisy regulovány 
a pro které jsou zároveň k dispozici data na úrovni města Plzně. V případě, že nejsou k dispozici vali-
dovaná data, jsou všude kde je to možné využívány kvalifikované odhady. 

Přesnost údajů o emisích znečišťujících látek je pro jednotlivé kategorie stacionárních zdrojů a pro 
jednotlivé znečišťující látky značně rozdílná. Obecně jsou nejpřesnější inventury emisí ze zvláště velkých 
a velkých zdrojů (REZZO1), které se opírají o měření emisí, velmi často kontinuální. Nejméně přesné 
jsou naopak inventury emisí z malých zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO3), které se opírají pouze o vý-
počet  pomocí  emisních  faktorů,  založený  částečně  na  datech  o  spotřebě  paliv  či  jiných  materiálů, 
částečně na dalších více či méně přesných předpokladech.

Z hlediska znečišťujících látek jsou nejpřesnější údaje o emisích oxidu siřičitého, nejméně přesné 
údaje o emisích tuhých znečišťujících látek, těkavých organických látek a amoniaku. Avšak emisní bilan-
ce od rok 2013 jsou prezentovány v nové struktuře stacionárních zdrojů, navazující na přílohu č. 2 k zá-
konu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Sběr a vyhodnocení údajů souhrnné provozní evidence (SPE), 
která je základem pro emisní bilanci bodově sledovaných stacionárních zdrojů REZZO1 a REZZO2, byl  
proveden podle  náležitostí  přílohy č. 11  k  vyhlášce č. 415/2012 Sb.  Jednotlivě  sledované stacionární 
zdroje REZZO1 a REZZO2 jsou poprvé rozděleny v návaznosti na úvodní text přílohy č. 11 na zdroje, pro 
něž platí povinnost úplného ohlášení SPE (REZZO1), a zdroje využívající zjednodušené ohlášení (REZZO2 
– plynové a olejové kotelny do 5 MW příkonu a čerpací stanice).

II.2.1 Makroemisní analýza – stacionární zdroje 
Vývoj emisí hlavních znečišťujících látek, tj. tuhé znečišťující látky TZL, oxid siřičitý SO2, oxidy dusíku NOX, 
oxid uhelnatý CO, těkavé organické látky VOC a amoniak NH3,  ze stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší (kategorie REZZO1 – REZZO3) na území města Plzně nebo okresu Plzeň-město, jak je v  databázi 
ISKO v letech 2000 až 2014 je uvedena v tabulkách Tab. 2 a Tab. 3 a porovnán s vývojem emisí na území 
Plzeňského kraje a celé České republiky.

Tab. 2: Vývoj emisí TZL, SO2 a NOX ze stacionárních zdrojů

TZL [t·rok-1] SO2 [t·rok-1] NOX [t·rok-1]
Rok ČR Kraj Plzeň ČR Kraj Plzeň ČR Kraj Plzeň

2000 60 082 4 345 424 220 104 9 350 6 421 153 231 4 118 2 498
2001 61 946 4 429 431 221 601 11 510 7 987 158 571 4 468 2 575

2002 56 745 4 020 595 217 344 11 222 7 716 154 489 4 656 2 760
2003 56 483 4 103 566 212 527 10 613 7 279 153 006 4 552 2 856

2004 54 509 3 533 308 208 658 10 415 7 664 155 086 4 776 3 015
2005 53 262 3 507 318 207 529 10 927 8 339 151 075 4 678 3 078

2006 51 572 3 285 274 202 547 10 288 7 926 150 731 4 649 2 876
2007 51 063 3 194 279 208 001 9 784 8 036 152 871 4 240 2 939

2008 48 900 3 162 249 167 927 8 641 6 874 142 896 3 943 2 686
2009 43 581 2 774 191 165 582 10 108 8 264 131 258 2 946 1 952

2010 44 834 2 967 226 160 122 6 851 4 827 132 669 3 496 2 364
2011 40 236 2 552 189 160 258 6 574 4 738 122 482 3 117 2 019

2012 40 060 2 677 199 154 537 7 000 4 994 113 561 3 432 2 071
2013 40 139 2 804 264 138 977 6 916 4 774 104 118 3 145 1 754

2014 36 722 2 471 206 127 054 6 504 4 766 98 534 2 679 1 441

Zdroj: ČHMÚ – databáze REZZO – aktuální údaje k 16. 9. 2016
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Tab. 3: Vývoj emisí CO, VOC a NH3 ze stacionárních zdrojů

CO [t·rok-1] VOC [t·rok-1] NH3 [t·rok-1]
Rok ČR Kraj Plzeň ČR Kraj Plzeň ČR Kraj Plzeň

2000 403 678 23 484 1 685 170 127 9 612 567 83 193 7 652 0,0
2001 431 370 25 622 1 824 170 842 9 922 623 83 874 7 761 0,0

2002 418 364 24 111 1 759 162 204 8 843 617 81 767 7 470 0,0
2003 440 465 25 707 2 052 158 678 8 706 614 77 619 6 974 0,1

2004 441 566 24 860 1 698 154 806 8 478 557 75 351 6 972 0,1
2005 421 436 23 857 1 766 151 962 8 046 444 72 955 6 515 0,0

2006 418 281 22 521 1 534 150 169 7 867 487 72 544 6 374 0,0
2007 436 271 22 160 1 476 147 002 7 639 430 73 695 6 626 0,0

2008 403 217 23 230 1 603 142 140 7 465 455 72 338 6 711 0,6
2009 386 414 21 480 1 453 136 713 7 433 537 66 949 6 259 0,4

2010 443 762 25 358 1 711 138 503 7 686 748 65 582 6 159 0,5
2011 404 517 21 422 1 550 125 176 6 655 570 64 646 6 246 0,3

2012 415 611 23 006 1 527 122 047 6 683 581 64 497 6 318 0,4
2013 431 092 24 440 1 646 119 711 6 703 400 66 435 6 457 0,3

2014 376 166 20 235 1 472 114 286 6 326 362 67 111 6 475 0,4

Zdroj: ČHMÚ – databáze REZZO – aktuální údaje k 16. 9. 2016

U skupiny REZZO3 na úrovni města Plzně nejsou zahrnuty emise TZL ze stavebních činností, emise NH3 

z chovů hospodářských zvířat a aplikace minerálních hnojiv a emise VOC u nesledovaných zdrojů použi-
tí rozpouštědel.

Emisní bilance od rok 2013 jsou prezentovány v nové struktuře stacionárních zdrojů, navazující na 
Přílohu č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Sběr a vyhodnocení údajů souhrnné provozní 
evidence (SPE), která je základem pro emisní bilanci bodově sledovaných stacionárních zdrojů REZZO1 a 
2, byl proveden podle náležitostí přílohy č. 11 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Jednotlivě sledované stacio-
nární zdroje REZZO1 a REZZO2 jsou poprvé rozděleny v návaznosti  na úvodní text přílohy č.  11 na 
zdroje, pro něž platí povinnost úplného ohlášení SPE (REZZO1), a zdroje využívající zjednodušené ohlá-
šení (REZZO2 – plynové a olejové kotelny do 5 MW příkonu a čerpací stanice).

Z údajů,  uvedených v tabulce  Tab.  2 a  Tab.  3,  vyplývají  pro emise znečišťujících látek ze stacio-
nárních zdrojů na území města Plzně v letech 2000 až 2014 následující závěry:

• Podíl města Plzně na republikových emisích TZL činí cca 0,6 %, na krajských emisích cca 8,3 %.
• Podíl města Plzně na republikových emisích SO2 činí cca 3,8 %, na krajských emisích cca 73,3 %.

• Podíl města Plzně na republikových emisích NOX činí cca 1,5 %, na krajských emisích cca 53,8 %.
• Podíl města Plzně na republikových emisích CO činí cca 0,4 %, na krajských emisích cca 7,3 %,

• Podíl města Plzně na republikových emisích VOC činí cca 0,3 %, na krajských emisích cca 5,7 %,
• Podíl města Plzně na republikových emisích NH3 činí cca 0,0006 %, na krajských emisích cca 

0,006 %.

• Trend vývoje emisí města Plzně v případě TZL byl v období 2000 až 2014 mírně klesající i přes 
některé výkyvy, kdy např. v posledních dvou letech došlo k mírnému nárůstu. V posledních pěti 
letech činí průměrná emise cca 217 tun ročně.
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• Trend vývoje emisí města Plzně v případě SO2 byl v období 2000 až 2014 spíše mírně klesající. 
V posledních pěti letech činí průměrná emise 4 820 tun ročně.

• Trend vývoje emisí města Plzně v případě NOX byl v období 2000 až 2014 velmi mírně klesající i 
přes nárůst v některých letech. V posledních pěti letech činí průměrná emise 1 930 tun ročně.

• Trend vývoje emisí města Plzně v případě CO byl v období 2000 až 2014 velmi mírně klesající i 
přes  nárůst  v některých letech.  V posledních pěti  letech činí  průměrná emise  cca 1 581 tun 
ročně.

• Trend vývoje emisí města Plzně v případě VOC byl v období 2000 až 2014 velmi mírně klesající, s 
výraznými nárůsty v některých letech. V posledních pěti letech činí průměrná emise cca 532 tun 
ročně.

• Trend vývoje emisí města Plzně v případě NH3 není při téměř nulových hodnotách do roku 2007 
patrný,  ale  v roce 2008 emise poněkud stoupla  a v dalších letech kolísá  na přibližně stejné 
úrovni. V posledních pěti letech činí průměrná emise cca 0,4 tun ročně.

II.2.1.1 Zdrojová struktura emisí – stacionární zdroje
Zdrojová struktura emisí hlavních znečišťujících látek, TZL, SO2, NOX, CO a VOC, ze stacionárních zdrojů 
(REZZO1 až REZZO3) na území města Plzně v roce 2014 je uvedena v tabulkách Tab. 4 a Tab. 5 a srovná-
na se zdrojovou strukturou emisí roku 2014 na úrovni České republiky a Plzeňského kraje.

Tab. 4: Zdrojová struktura emisí TZL, SO2 a NOX v roce 2014

TZL [%] SO2 [%] NOX [%]

REZZO1 REZZO2* REZZO3* REZZO1 REZZO2* REZZO3* REZZO1 REZZO2* REZZO3*
ČR 26,0 0,0 74,0 89,3 0,0 9,7 92,6 0,6 6,8

Kraj 19,1 0,1 80,8 91,3 0,0 18,7 81,5 1,1 17,4
Plzeň 70,7 0,1 29,2 98,5 0,0 1,5 95,6 0,3 4,1

Zdroj: ČHMÚ – databáze REZZO – aktuální data z 16. 9. 2016
*:  V roce 2012 byla  novelou zákona o ochraně ovzduší  (zákon č.  201/2012 Sb.)  změněna struktura 
zdrojů emisí.

Tab. 5: Zdrojová struktura emisí CO a VOC v roce 2014

CO [%] VOC [%]

REZZO1 REZZO2* REZZO3* REZZO1 REZZO2* REZZO3*
ČR 38,4 0,00 61,6 18,4 0,1 81,5

Kraj 7,5 0,10 92,4 17,4 0,0 82,6
Plzeň 33,6 0,10 66,3 73,5 0,1 26,5

Zdroj: ČHMÚ – databáze REZZO – aktuální data z 16. 9. 2016
*:  V roce 2012 byla  novelou zákona o ochraně ovzduší  (zákon č.  201/2012 Sb.)  změněna struktura 
zdrojů emisí.

Z údajů, uvedených v tabulkách Tab. 4 a Tab. 5, vyplývá, že:
• Emisní bilance od roku 2013 je prezentována v nové struktuře stacionárních zdrojů, navazující 

na Přílohu č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Sběr a vyhodnocení údajů souhrnné 
provozní evidence (SPE), která je základem pro emisní bilanci bodově sledovaných stacionárních 
zdrojů REZZO1 a REZZO2, byl proveden podle náležitostí přílohy č. 11 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. 
Jednotlivě sledované stacionární zdroje REZZO1 a REZZO2 jsou poprvé rozděleny v návaznosti 
na úvodní text přílohy č. 11 na zdroje, pro něž platí povinnost úplného ohlášení SPE (REZZO1), a  
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zdroje využívající zjednodušené ohlášení (REZZO2 – plynové a olejové kotelny do 5 MW příkonu 
a čerpací stanice).

• Skupina  zdrojů  REZZO2  je  v důsledku  výše  uvedených  změn  vyplývajících  ze  zákona 
č. 201/2012 Sb. v posledních dvou letech zanedbatelná vůči ostatním stacionárním zdrojům.

• Město Plzeň vykazuje oproti kraji i ČR (kromě CO) výrazně vyšší podíl zdrojů kategorie REZZO1 
(zvláště velké a velké stacionární zdroje) na celkových emisích TZL a také vyšší  podíl na cel-
kových emisích SO2, NOX a CO.

• Město Plzeň vykazuje oproti kraji i ČR (kromě CO) nižší podíl zdrojů kategorie REZZO3 (malé sta-
cionární zdroje) na celkových emisích TZL, SO2, NOX a CO.

• Zdrojovou strukturu emisí VOC nelze dost dobře srovnat s republikovou a krajskou úrovní, pro-
tože emisní data v kategorii REZZO3 nezahrnují na úrovni města Plzně sektor užívání rozpouště-
del, kdežto na republikové a krajské úrovni ano.

V tabulkách Tab. 6 až Tab. 10 je uveden vývoj zdrojové struktury emisí TZL, SO2, NOX, CO a VOC ze staci-
onárních zdrojů na území města Plzně v letech 2000 až 2014 (v tunách za rok a v %).

Tab. 6: Vývoj zdrojové struktury emisí TZL na území města Plzně

TZL REZZO1 REZZO2 REZZO3**

Rok [t·rok-1] [%] [t·rok-1] [%] [t·rok-1] [%]
2000 262 62 53 13 109 26

2001 274 64 38 9 120 28
2002 453 76 37 6 104 18

2003 424 75 37 7 105 19
2004 189 61 24 8 95 31

2005 211 66 21 6 86 27
2006 174 63 22 8 78 29

2007 179 64 26 9 73 26
2008 145 58 27 11 77 31

2009 109 57 13 7 70 37
2010 125 55 18 8 82 37

2011 103 54 20 11 66 35
2012 114 57 15 8 70 35

2013* 190 72 0 0 74 28
2014* 146 71 0 0 60 29

Zdroj: ČHMÚ – databáze REZZO – aktuální data z 16. 9.2016
*:  V roce 2012 byla  novelou zákona o ochraně ovzduší  (zákon č.  201/2012 Sb.)  změněna struktura 
zdrojů emisí.
**: U skupiny REZZO3 na úrovni města Plzně nejsou zahrnuty emise TZL ze stavebních činností.

Tab. 7: Vývoj zdrojové struktury emisí SO2 na území města Plzně

SO2 REZZO1 REZZO2 REZZO3

Rok [t·rok-1] [%] [t·rok-1] [%] [t·rok-1] [%]
2000 6 290 98 49 1 82 1

2001 7 862 98 34 0 90 1
2002 7 571 98 47 1 98 1
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SO2 REZZO1 REZZO2 REZZO3
Rok [t·rok-1] [%] [t·rok-1] [%] [t·rok-1] [%]

2003 7 147 98 38 1 94 1
2004 7 545 98 35 0 84 1

2005 8 225 99 30 0 83 1
2006 7 841 99 10 0 75 1

2007 7 965 99 10 0 61 1
2008 6 804 99 9 0 61 1

2009 8 179 99 7 0 77 1
2010 4 715 98 16 0 96 2

2011 4 642 98 13 0 83 2
2012 4 890 98 11 0 93 2

2013* 4 677 98 0 0 97 2
2014* 4 696 99 0 0 70 1

Zdroj: ČHMÚ – databáze REZZO – aktuální data z 16. 9.2016
*:  V roce 2012 byla  novelou zákona o ochraně ovzduší  (zákon č.  201/2012 Sb.)  změněna struktura 
zdrojů emisí.

Tab. 8: Vývoj zdrojové struktury emisí NOX na území města Plzně

NOX REZZO1 REZZO2 REZZO3

Rok [t·rok-1] [%] [t·rok-1] [%] [t·rok-1] [%]
2000 2 347 94 93 4 59 2

2001 2 468 96 41 2 66 3
2002 2 636 96 59 2 64 2

2003 2 728 96 59 2 69 2
2004 2 891 96 57 2 67 2

2005 2 956 96 55 2 66 2
2006 2 771 96 42 1 64 2

2007 2 833 96 44 2 62 2
2008 2 575 96 45 2 66 2

2009 1 854 95 33 2 65 3
2010 2 185 92 103 4 77 3

2011 1 862 92 94 5 63 3
2012 1 954 94 49 2 68 3

2013* 1 679 96 3 0 72 4
2014* 1 377 96 5 0 59 4

Zdroj: ČHMÚ – databáze REZZO – aktuální data z 16. 9.2016
*:  V roce 2012 byla  novelou zákona o ochraně ovzduší  (zákon č.  201/2012 Sb.)  změněna struktura 
zdrojů emisí.
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Tab. 9: Vývoj zdrojové struktury emisí CO na území města Plzně

CO REZZO1 REZZO2 REZZO3
Rok [t·rok-1] [%] [t·rok-1] [%] [t·rok-1] [%]

2000 413 25 136 8 1 136 67
2001 451 25 120 7 1 253 69

2002 505 29 97 6 1 158 66
2003 742 36 97 5 1 213 59

2004 456 27 85 5 1 156 68
2005 588 33 61 3 1 117 63

2006 437 28 20 1 1 077 70
2007 390 26 18 1 1 068 72

2008 447 28 18 1 1 138 71
2009 352 24 17 1 1 084 75

2010 326 19 78 5 1 308 76
2011 423 27 66 4 1 061 68

2012 305 20 85 6 1 137 74
2013* 443 27 1 0 1 202 73

2014* 495 34 1 0 976 66

Zdroj: ČHMÚ – databáze REZZO – aktuální data z 16. 9.2016
*:  V roce 2012 byla  novelou zákona o ochraně ovzduší  (zákon č.  201/2012 Sb.)  změněna struktura 
zdrojů emisí.

Tab. 10: Vývoj zdrojové struktury emisí VOC na území města Plzně

VOC REZZO1 REZZO2 REZZO3**
Rok [t·rok-1] [%] [t·rok-1] [%] [t·rok-1] [%]

2000 361 64 69 12 137 24
2001 352 57 119 19 152 24

2002 376 61 104 17 137 22
2003 367 60 104 17 143 23

2004 319 57 103 18 135 24
2005 256 58 59 13 128 29

2006 302 62 63 13 122 25
2007 302 70 9 2 119 28

2008 278 61 56 12 122 27
2009 376 70 47 9 114 21

2010 431 58 184 25 134 18
2011 415 73 51 9 104 18

2012 441 76 28 5 112 19
2013* 281 70 0 0 119 30

2014* 266 73 0 0 96 26

Zdroj: ČHMÚ – databáze REZZO – aktuální data z 16. 9.2016
*:  V roce 2012 byla  novelou zákona o ochraně ovzduší  (zákon č.  201/2012 Sb.)  změněna struktura 
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zdrojů emisí.
**: U skupiny REZZO3 na úrovni města Plzně nejsou zahrnuty emise VOC z nesledovaných zdrojů použi-
tí rozpouštědel.

Z údajů, uvedených v tabulkách Tab. 6 až Tab. 10 zřetelně vyplývají následující závěry: 
• Zdrojová struktura emisí ze stacionárních zdrojů je u všech uvedených látek ve sledovaném ob-

dobí zhruba konstantní, vyjma posledních dvou let, což je způsobeno změnou zákona o ochraně 
ovzduší.

• U všech sledovaných látek, s výjimkou VOC, i u jednotlivých kategorií stacionárních zdrojů, je 
patrný, i přes některé roční výkyvy, mírně klesající trend.

• Emisní význam kategorie malých a středních stacionárních zdrojů je v případě oxidu siřičitého a 
oxidů dusíku zanedbatelný. U středních zdrojů v posledních dvou letech to platí pro všechny 
znečišťující látky.

• V případě tuhých znečišťujících látek byl podíl zvláště velkých a velkých zdrojů cca 55 %, podíl  
středních zdrojů cca 10 % a podíl malých zdrojů cca 35 %. V posledních dvou letech v důsledku 
změny legislativy se poměry mění na cca 70% u zvláště velkých a velkých zdrojů 0% u středních 
zdrojů a cca 30% činí podíl malých zdrojů. 

II.2.2 Mikroemisní analýza – stacionární zdroje
Nejvýznamnější zvláště velké a velké stacionární zdroje (REZZO1) emisí NOX, SO2, TZL , CO a TOC na úze-
mí města Plzně v roce 2014 jsou uvedeny v tabulkách Tab. 11 až Tab. 15.

Tabulky obsahují vždy 5 nejvýznamnějších emisních zdrojů na území města Plzně. Pokud se v okolí  
do 5 km od hranice města Plzně nachází emisní zdroj, který vypustil do ovzduší více emisí než pátý nej-
významnější zdroj z území Plzně, je také uveden.

Tab. 11: Nejvýznamnější stacionární zdroje TZL v kategorii REZZO1

Název emisního zdroje Emise [t·rok-1]
Kumulativní 

podíl [%]

Plzeňská teplárenská, a.s. - centrální zdroj tepla 72,7 54,2
Plzeňská energetika a.s. - teplárna ELU III 32,6 78,5

Eurovia Kamenolomy, a.s. - kamenolom Litice 16,0 90,5
Pilsen Steel s.r.o. - obrábění kovů 5,4 94,5

Václav Bouzek 1,9 95,9

Zdroj: ČHMÚ – databáze REZZO

Tab. 12: Nejvýznamnější stacionární zdroje SO2 v kategorii REZZO1

Název emisního zdroje Emise [t·rok-1]
Kumulativní 

podíl [%]

Plzeňská teplárenská, a.s. - centrální zdroj tepla 3181,4 67,8
Plzeňská energetika a.s. - teplárna ELU III 1475,5 99,3

Pilsen Steel s.r.o. - obrábění kovů 10,7 99,5
Vodárna Plzeň a.s. - ČOV, kogenerační jednotka 7,6 99,6

Západočeská obalovna s.r.o. - obalovna živič. směsí Plzeň-Koterov 7,1 99,8
Armádní Servisní - kotelna Líně 12,2 *

Zdroj: ČHMÚ – databáze REZZO
*: Emisní zdroj z okolí do 5 km od území města Plzně. Emise z tohoto zdroje nejsou zahrnuty do cel-
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kových emisí z území města Plzně.

Tab. 13: Nejvýznamnější stacionární zdroje NOX v kategorii REZZO1

Název emisního zdroje Emise [t·rok-1]
Kumulativní 

podíl [%]

Plzeňská teplárenská, a.s. - centrální zdroj tepla 756,9 55,4
Plzeňská energetika a.s. - teplárna ELU III 454,3 88,6

Vodárna Plzeň a.s. - ČOV, kogenerační jednotka 93,1 95,4
Pilsen Steel s.r.o. - obrábění kovů 33,4 97,8

Suez Využití zdrojů a.s. 4,8 98,2
Terba s.r.o. - plynový zážehový motor 26,2 *

Třemošenská a.s. - kogenerační jednotka 9,9 *
Berger Bohemia a.s. - obalovna živičných směsí Nová Hospoda 5,0 *

Zdroj: ČHMÚ – databáze REZZO
*: Emisní zdroj z okolí do 5 km od území města Plzně. Emise z tohoto zdroje nejsou zahrnuty do cel-
kových emisí z území města Plzně.

Tab. 14: Nejvýznamnější stacionární zdroje CO v kategorii REZZO1

Název emisního zdroje Emise [t·rok-1]
Kumulativní 

podíl [%]

Plzeňská teplárenská, a.s. - centrální zdroj tepla 296,1 61,4

Pilsen Steel s.r.o. - obrábění kovů 59,1 73,6

Vodárna Plzeň a.s. - ČOV, kogenerační jednotka 55,5 85,1

Plzeňská energetika a.s. - teplárna ELU III 47,2 94,9

Masokombinát Plzeň s.r.o. - plynová kotelna 4,9 95,9

Terba s.r.o. - plynový zážehový motor 41,9 *

Třemošenská a.s. - kogenerační jednotka 15,3 *

Agro Energy CZ spol. s r.o. - kogenerační jednotka 10,6 *

Rexam Beverage Can CR s.r.o. - ohřívač vody pro myčku 9,0 *

Zdroj: ČHMÚ – databáze REZZO
*: Emisní zdroj z okolí do 5 km od území města Plzně. Emise z tohoto zdroje nejsou zahrnuty do cel-
kových emisí z území města Plzně.

Tab. 15: Nejvýznamnější stacionární zdroje TOC v kategorii REZZO1

Název emisního zdroje Emise [t·rok-1]
Kumulativní 

podíl [%]

Plzeňská energetika a.s. - teplárna ELU III 45,7 33,6
Plzeňská teplárenská, a.s. - centrální zdroj tepla 45,4 67,0

Typos, tiskařské závody, s.r.o. 17,0 79,5
HP-Pelzer s.r.o. 9,2 86,2

Vodárna Plzeň a.s. 4,5 89,5
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Zdroj: ČHMÚ – databáze REZZO

Z údajů, uvedených v tabulkách Tab. 11 až Tab. 15 vyplývá, že cca 83 % celkových emisí tuhých znečišťu-
jících látek TZL, téměř 100 % emisí oxidu siřičitého SO2, cca 91 % emisí oxidů dusíku NOX a cca 83 % oxi-
du uhelnatého CO v kategorii REZZO1 je emitováno skupinou 3 zdrojů: 

• Plzeňská teplárenská, a.s. - centrální zdroj tepla

• Plzeňská energetika a.s. - teplárna ELU III
• Pilsen Steel s.r.o. - obrábění kovů

Nejvýznamnější střední stacionární zdroje (REZZO2) emisí NOX, SO2, TZL , CO a TOC na území města Plz-
ně v roce 2014 jsou uvedeny v tabulkách Tab. 16 až Tab. 20.

V roce 2012 byla novelou zákona o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.) změněna struktura 
zdrojů emisí, která se významně podílí na změnách v seznamu nejvýznamnějších stacionárních zdrojů.

Tab. 16: Nejvýznamnější stacionární zdroje TZL v kategorii REZZO2

Název emisního zdroje Emise [t·rok-1]
Kumulativní 

podíl [%]

Ing. Jaroslav Lobkowicz 0,026 27,1
Zamos Plzeň v.o.s. 0,006 33,3

Bammer trade a.s. 0,005 38,5
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň 0,004 42,7

Fakultní nemocnice Plzeň 0,004 46,9
Centrum Olympia Plzeň s.r.o. 0,004 51,0

Komerční banka, a.s. 0,004 55,2

Zdroj: ČHMÚ – databáze REZZO

Tab. 17: Nejvýznamnější stacionární zdroje SO2 v kategorii REZZO2

Název emisního zdroje Emise [t·rok-1]
Kumulativní 

podíl [%]
Ing. Jaroslav Lobkowicz 0,049 54,4

Zamos Plzeň v.o.s. 0,012 67,8
Komerční banka, a.s. 0,003 71,1

Bammer trade a.s. 0,002 73,3
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň 0,002 75,6

Fakultní nemocnice Plzeň 0,002 77,8
Centrum Olympia Plzeň s.r.o. 0,002 80,0

Vodárna Plzeň a.s. 0,002 82,2

Zdroj: ČHMÚ – databáze REZZO
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Tab. 18: Nejvýznamnější stacionární zdroje NOX v kategorii REZZO2

Název emisního zdroje Emise [t·rok-1]
Kumulativní 

podíl [%]
Bammer trade a.s. 0,332 8,3

Fakultní nemocnice Plzeň 0,280 15,3
Centrum Olympia Plzeň s.r.o. 0,280 22,3

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň 0,252 28,7
Vodárna Plzeň a.s. 0,205 33,8

Zdroj: ČHMÚ – databáze REZZO

Tab. 19: Nejvýznamnější stacionární zdroje CO v kategorii REZZO2

Název emisního zdroje Emise [t·rok-1]
Kumulativní 

podíl [%]

Bammer trade a.s. 0,082 8,3

Fakultní nemocnice Plzeň 0,069 15,3

Centrum Olympia Plzeň s.r.o. 0,069 22,2

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň 0,062 28,5

Vodárna Plzeň a.s. 0,051 33,7

Zdroj: ČHMÚ – databáze REZZO

Tab. 20: Nejvýznamnější stacionární zdroje TOC v kategorii REZZO2

Název emisního zdroje Emise [t·rok-1]
Kumulativní 

podíl [%]

Bammer trade a.s. 0,016 8,0
Fakultní nemocnice Plzeň 0,014 15,0

Centrum Olympia Plzeň s.r.o. 0,014 22,0
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň 0,012 28,0

Vodárna Plzeň a.s. 0,010 33,0

Zdroj: ČHMÚ – databáze REZZO

Z údajů, uvedených v tabulkách Tab. 16 až Tab. 20 vyplývá, že v kategorii středních zdrojů znečišťování 
ovzduší (REZZO 2) má rozhodující podíl emisí NOX, TZL, CO a VOC pět středních zdrojů.

• Bammer trade a.s.
• Fakultní nemocnice Plzeň

• Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň
• Centrum Olympia Plzeň s.r.o.

• Vodárna Plzeň a.s.
V  případě  emisí  oxidu  siřičitého  SO2,  má  v  kategorii  REZZO2  nejvýznamnější  podíl  Ing.  Jaroslav 
Lobkowicz.

I když podíl zdrojů kategorie REZZO2 na celkových emisích města Plzně není díky změnám legisla-
tivy významný, mohou díky nízké emisní výšce ovlivnit imisní situaci ve svém bezprostředním okolí.
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V následujících tabulkách Tab. 21 a Tab. 22 je uveden odhad celkových emisí hlavních znečišťujících lá-
tek  z velkých  zdrojů  emisí  REZZO1  v členění  dle  stavebních  úřadů  jednotlivých  městských  obvodů 
v Plzni.

Tab. 21: Emisní zátěž REZZO1 podle stavebních úřadů městských obvodů

Emise [t·rok-1] TZL SO2 NOX

Stavební úřad 2007 2014 2007 2014 2007 2014

Magistrát města Plzně 1,090 0,303 0,940 2,013 0,490 3,573
ÚMO Plzeň 1 0,030 2,167 0,020 9,790 2,490 95,814

ÚMO Plzeň 2 – Slovany 0,270 0,367 0,020 7,426 1,100 6,684
ÚMO Plzeň 3 111,590 42,222 4505,800 1492,733 1688,400 502,508

ÚMO Plzeň 4 49,270 72,744 3361,900 3181,731 1125,100 760,137
ÚMO Plzeň 5 – Křimice 0,000 0,491 0,000 0,009 0,000 1,834

ÚMO Plzeň 6 – Litice 0,000 16,047 0,000 0,000 0,000 0,018
ÚMO Plzeň 7 – Radčice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ÚMO Plzeň 8 – Černice 0,140 0,014 0,010 0,100 0,930 0,160
ÚMO Plzeň 9 – Malesice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ÚMO Plzeň 10 – Lhota 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Zdroj: ČHMÚ – databáze REZZO

Tab. 22: Emisní zátěž REZZO1 podle stavebních úřadů městských obvodů

Emise [t·rok-1] CO VOC TOC
Stavební úřad 2007 2014 2007 2014

Magistrát města Plzně 12,400 9,611 7,290 0,383
ÚMO Plzeň 1 0,080 59,310 0,070 5,540

ÚMO Plzeň 2 – Slovany 0,080 5,257 3,780 2,566
ÚMO Plzeň 3 267,080 120,335 168,050 73,249

ÚMO Plzeň 4 105,110 296,814 92,070 45,416
ÚMO Plzeň 5 – Křimice 0,000 0,717 0,000 9,169

ÚMO Plzeň 6 – Litice 0,000 0,004 0,000 0,000
ÚMO Plzeň 7 – Radčice 0,000 0,000 0,000 0,000

ÚMO Plzeň 8 – Černice 0,160 0,026 1,090 0,012
ÚMO Plzeň 9 – Malesice 0,000 0,000 0,000 0,000

ÚMO Plzeň 10 – Lhota 0,000 0,000 0,000 0,000

Zdroj: ČHMÚ – databáze REZZO
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V následující tabulkách Tab. 23 a Tab. 24 je uveden odhad celkových emisí hlavních znečišťujících látek 
ze  středních  zdrojů  emisí  REZZO2  v členění  dle  stavebních  úřadů  jednotlivých  městských  obvodů 
v Plzni.

Tab. 23: Emisní zátěž REZZO2 podle stavebních úřadů městských obvodů

Emise [t·rok-1] TZL SO2 NOX

Stavební úřad 2007 2014 2007 2014 2007 2014

Magistrát města Plzně 2,020 0,002 3,130 0,000 1,520 0,071
ÚMO Plzeň 1 1,590 0,011 0,730 0,004 5,600 0,702

ÚMO Plzeň 2 – Slovany 0,070 0,013 0,210 0,003 2,740 0,785
ÚMO Plzeň 3 3,000 0,026 4,160 0,014 26,820 1,515

ÚMO Plzeň 4 0,850 0,005 1,360 0,003 4,050 0,372
ÚMO Plzeň 5 – Křimice 0,060 0,036 0,550 0,063 0,570 0,297

ÚMO Plzeň 6 – Litice 15,820 0,002 0,000 0,002 0,240 0,158
ÚMO Plzeň 7 – Radčice 0,020 0,004 0,000 0,001 0,150 0,219

ÚMO Plzeň 8 – Černice 0,010 0,000 0,000 0,000 0,210 0,010
ÚMO Plzeň 9 – Malesice 0,060 0,000 1,650 0,000 0,040 0,000

ÚMO Plzeň 10 – Lhota 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Zdroj: ČHMÚ – databáze REZZO

Tab. 24: Emisní zátěž REZZO2 podle stavebních úřadů městských obvodů

Emise [t·rok-1] CO VOC TOC
Stavební úřad 2007 2014 2007 2014

Magistrát města Plzně 5,620 0,017 5,690 0,004
ÚMO Plzeň 1 1,850 0,172 13,080 0,034

ÚMO Plzeň 2 – Slovany 1,490 0,195 3,400 0,039
ÚMO Plzeň 3 13,260 0,376 23,610 0,074

ÚMO Plzeň 4 1,120 0,091 1,510 0,018
ÚMO Plzeň 5 – Křimice 0,130 0,075 0,180 0,018

ÚMO Plzeň 6 – Litice 0,040 0,039 0,020 0,008
ÚMO Plzeň 7 – Radčice 0,010 0,054 0,070 0,011

ÚMO Plzeň 8 – Černice 0,070 0,003 0,010 0,001
ÚMO Plzeň 9 – Malesice 0,630 0,000 1,300 0,000

ÚMO Plzeň 10 – Lhota 0,000 0,000 0,000 0,000

Zdroj: ČHMÚ – databáze REZZO
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V následující tabulkách Tab. 25 a Tab. 26 je uveden odhad celkových emisí hlavních znečišťujících látek 
z malých zdrojů emisí REZZO3 v členění dle stavebních úřadů jednotlivých městských obvodů v Plzni.

Tab. 25: Emisní zátěž REZZO3 podle stavebních úřadů městských obvodů

Emise [t·rok-1] TZL SO2 NOX

Stavební úřad 2007 2014 2007 2014 2007 2014

Magistrát města Plzně 7,240 5,977 8,190 7,278 4,720 4,045
ÚMO Plzeň 1 9,070 3,129 10,670 3,647 7,730 5,563

ÚMO Plzeň 2 – Slovany 9,060 4,688 10,670 5,570 16,550 13,046
ÚMO Plzeň 3 11,040 5,427 12,670 6,947 17,400 11,821

ÚMO Plzeň 4 7,780 5,550 8,910 6,809 9,650 8,612
ÚMO Plzeň 5 – Křimice 1,980 1,338 2,090 1,737 1,490 1,183

ÚMO Plzeň 6 – Litice 0,130 0,884 0,120 1,069 1,350 1,180
ÚMO Plzeň 7 – Radčice 0,390 0,310 0,270 0,291 0,880 0,683

ÚMO Plzeň 8 – Černice 0,640 0,400 0,830 0,361 0,870 1,184
ÚMO Plzeň 9 – Malesice 0,000 1,780 0,000 2,400 0,000 0,872

ÚMO Plzeň 10 – Lhota 0,000 1,248 0,000 1,343 0,000 1,112

Zdroj: ČHMÚ – databáze REZZO

Tab. 26: Emisní zátěž REZZO3 podle stavebních úřadů městských obvodů

Emise [t·rok-1] CO VOC TOC

Stavební úřad 2007 2014 2007 2014
Magistrát města Plzně 32,090 104,852 29,160 10,444

ÚMO Plzeň 1 42,220 57,897 38,180 5,942
ÚMO Plzeň 2 – Slovany 44,130 81,366 39,810 8,344

ÚMO Plzeň 3 51,580 85,806 46,730 8,518
ÚMO Plzeň 4 35,790 95,716 32,450 9,622

ÚMO Plzeň 5 – Křimice 8,110 21,383 7,450 2,082
ÚMO Plzeň 6 – Litice 0,710 15,405 0,650 1,547

ÚMO Plzeň 7 – Radčice 1,130 7,223 1,100 0,781
ÚMO Plzeň 8 – Černice 3,400 9,546 3,040 1,043

ÚMO Plzeň 9 – Malesice 0,000 25,975 0,000 2,435
ÚMO Plzeň 10 – Lhota 0,000 25,959 0,000 2,703

Zdroj: ČHMÚ – databáze REZZO

Z údajů uvedených v tabulkách Tab. 21 až Tab. 26 vyplývá, že z hlediska celkových emisí 
ze stacionárních emisních zdrojů:

• Nejvíce emisí TZL, SO2, NOX a CO je emitováno na území městského obvodu Plzeň 4.

• Nejvíce emisí organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík TOC je emitováno na 
území městského obvodu Plzeň 3. 

• Nejvýznamnějšími  emisními  zdroji  jsou  dle  očekávání  velké  a  zvláště  velké  emisní  zdroje 
REZZO1. Z uvedených tabulek však také vyplývá, že střední zdroje REZZO2 jsou menšími emiten-
ty škodlivých látek než malé zdroje REZZO3.
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II.2.3 Emise z dopravy
Numerické výsledky odhadů emisí znečišťujících látek z dopravy je vždy nutno brát s vysokou rezervou, 
protože prakticky všechny vstupy užívané v emisních inventurách jsou zatíženy velmi vysokou mírou ne-
jistoty.

Emise z výfukových systémů vozidel závisejí, kromě proběhu3 vozidla, tj. počtu ujetých kilometrů za 
sledovanou jednotku času, také na druhu pohonné hmoty, emisním standardu, který vozidlo splňuje, 
na průměrné rychlosti vozidla, na sklonu vozovky, na vytíženosti vozidla, na celkovém počtu kilometrů, 
které vozidlo od uvedení  do provozu najelo (např.  efekt  „stárnutí“  katalyzátoru),  na ročním období 
(efekt zimních pneumatik), na délce jízdy od startu (efekt studených startů) a také na stylu jízdy. Je zřej-
mé, že ani sebepodrobněji provedený dopravní průzkum nezajistí získání všech výše uvedených infor-
mací v dostatečné přesnosti tak, aby bylo možno jeho výsledek extrapolovat. Numerické odhady emisí 
jsou proto uváděny ve formě širšího rozmezí pravděpodobných hodnot a pozornost je soustředěna spí-
še na odhady trendů.

Z výběrových dopravních průzkumů (a z logiky věci) je zřejmé, že dynamické složení dopravního 
proudu (proběh vozidel jednotlivých kategorií) je téměř s jistotou výrazně odlišné od složení statického 
(počet  vozidel  v jednotlivých  kategoriích).  Proběh novějších  vozidel,  vyhovujících  některému z EURO 
standardů, je významně vyšší než by odpovídalo jejich podílu na celkovém počtu vozidel a tento efekt je 
výraznější v případě vozidel osobních, jejichž vozidlový park je v průměru „starší“, než je tomu u vozidel 
nákladních.

Emise z dopravy (součást registru REZZO4, který navíc obsahuje i emise z nesilniční mobilní tech-
niky) zahrnují jednak emise jednotlivých znečišťujících látek z výfukových systémů vozidel, jednak emise 
tuhých znečišťujících látek z otěrů pneumatik a brzdových systémů vozidel, emise z otěrů komunikaci 
apod.  (nespalovací  emise).  Databáze REZZO obsahuje emise  z mobilních zdrojů  (REZZO4)  pouze na 
republikové a krajské úrovni. Emise z dopravy, na úrovni města Plzně, tuhých znečišťujících látek a oxi-
dů dusíku z výfukových systémů vozidel, byly proto odhadnuty na základě údajů o dopravních výkonech 
na komunikační síti města Plzně v roce 2016 a za předpokladu dynamické skladby vozového parku od-
povídající roku 2016, který je interně zabudován do metodiky MEFA 134. 
Z výše uvedených výpočtů a úvah vyplývají pro rok 2008 následující skutečnosti:

• Emise oxidů dusíku NOX a suspendovaných částic PM10 z výfukových systémů osobních vozidel 
velmi silně závisejí na průměrné rychlosti vozidla – tedy v městských podmínkách na plynulosti 
provozu.

• Reálné emise oxidů dusíku NOX z výfukových systémů vozidel na území města Plzně se mohou 
pohybovat v rozmezí 1 500 až 2 000 tun·rok-1.  Hodnota je závislá na intenzitách a plynulosti 
provozu. Dále na dynamické struktuře vozového parku, vytíženosti nákladních vozidel apod. Pro 
rok 2016 byla emise z automobilové dopravy na území města Plzně vypočítána o hodnotě 1 840 
tun·rok-1.

• Reálné emise tuhých znečišťujících látek TZL, resp. suspendovaných částic PM10, z výfukových 
systémů vozidel na území města Plzně se mohou pohybovat v rozmezí 100 až 200 tun·rok-1. 
Hodnota je závislá na intenzitách a plynulosti provozu. Dále na dynamické struktuře vozového 
parku, technickém stavu výfukových filtrů prachových části, vytíženosti nákladních vozidel apod. 
Pro rok 2016 byla emise z automobilové dopravy na území města Plzně vypočítána o hodnotě 
175 tun·rok-1.

V případě tuhých znečišťujících látek se na emisích z mobilních zdrojů znečišťování ovzduší významně 
podílejí, kromě emisí z výfukových systémů, také nespalovací emise, které zahrnují kromě frakce PM10 

také frakci hrubší.
 

3 Počet ujetých kilometrů za sledovanou jednotku času.
4 Metodika programu MEFA 13 je schválena Ministerstvem životního prostředí pro výpočet emisí z 

dopravy.
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Hrubý odhad velikosti nespalovacích emisí tuhých znečišťujících látek a suspendovaných částic velikost-
ní frakce PM10 pro území města Plzně v roce 2016 byl vypočítán v poměru 1:2,5 ve prospěch nespalova-
cích emisí. Tzn., že celkové emise suspendovaných částic PM10 z automobilové dopravy, vypuštěné do 
ovzduší na území města Plzně, byly vypočítány pro rok 2016 na úrovni 444 tun·rok-1.

V následujících tabulkách je uveden odhad celkových emisí hlavních znečišťujících látek z automo-
bilové  dopravy,  tj.  součást  REZZO4,  v členění  dle  stavebních  úřadů jednotlivých  městských  obvodů 
v Plzni.

Tab. 27: Emisní zátěž REZZO4 podle stavebních úřadů městských obvodů

Emise [t·rok-1] TZL vše* TZL výf.** SO2

Stavební úřad 2007 2016 2016 2007 2016

Magistrát města Plzně 16,620 16,609 7,134 0,180 0,344
ÚMO Plzeň 1 100,510 47,501 16,177 0,920 0,790

ÚMO Plzeň 2 – Slovany 58,010 73,766 34,210 0,740 1,045
ÚMO Plzeň 3 101,480 122,341 46,874 1,090 1,960

ÚMO Plzeň 4 59,420 34,804 10,362 0,570 0,479
ÚMO Plzeň 5 – Křimice 6,840 6,338 1,880 0,110 0,099

ÚMO Plzeň 6 – Litice 26,850 76,067 31,978 0,400 0,938
ÚMO Plzeň 7 – Radčice 6,040 2,231 0,412 0,100 0,025

ÚMO Plzeň 8 – Černice 3,860 74,310 31,353 0,060 0,827
ÚMO Plzeň 9 – Malesice 1,420 4,518 1,460 0,050 0,069

ÚMO Plzeň 10 – Lhota 5,330 2,141 0,340 0,090 0,022

Zdroj: ČHMÚ – Plzeň
*: Emise pro rok 2007 byla vypočítána programem MEFA 02 ze spalovacích emisí a hrubým odhadem 
nespalovacích emisí. Pro rok 2016 byly celkové emise TZL z dopravy počítány programem MEFA 13.
**: Emise pouze z výfuků, tj. bez uvažování emisí z otěrů a reemise z povrchů.

Tab. 28: Emisní zátěž REZZO4 podle stavebních úřadů městských obvodů

Emise [t·rok-1] NOX CO VOC

Stavební úřad 2007 2016 2007 2016 2007 2016
Magistrát města Plzně 60,930 91,487 119,330 87,191 25,410 23,892

ÚMO Plzeň 1 314,720 175,510 769,670 209,620 163,870 57,425
ÚMO Plzeň 2 – Slovany 222,860 316,454 468,740 457,135 99,800 104,839

ÚMO Plzeň 3 364,370 476,831 861,950 600,825 183,520 152,882
ÚMO Plzeň 4 203,160 113,835 483,670 134,570 102,980 35,687

ÚMO Plzeň 5 – Křimice 37,330 21,712 88,590 20,728 18,860 6,056
ÚMO Plzeň 6 – Litice 131,560 364,787 233,990 399,661 49,820 80,686

ÚMO Plzeň 7 – Radčice 34,390 4,982 72,900 4,802 15,520 1,434
ÚMO Plzeň 8 – Černice 16,530 344,315 37,750 392,626 8,040 78,025

ÚMO Plzeň 9 – Malesice 7,160 17,792 12,330 18,621 2,620 4,896
ÚMO Plzeň 10 – Lhota 24,740 4,083 38,430 4,007 8,180 1,294

Zdroj: ČHMÚ – Plzeň
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V následující tabulce je uveden souhrn vlivů jednotlivých kategorií emisních zdrojů na celkových emisích 
na území města Plzně.

Tab. 29: Podíly kategorií emisních zdrojů na emisích v Plzni

TZL [%] SO2 [%] NOX [%] CO [%] TOC [%]*
REZZO1 21,469 99,068 40,845 14,671 18,496

REZZO2 0,016 0,002 0,123 0,030 0,028
REZZO3 4,911 0,790 1,469 15,836 7,253

REZZO4 73,605 0,139 57,563 69,463 74,223

*: U kategorie REZZO4 se jedná o těkavé organické látky VOC

II.2.4 Závěry emisní analýzy
Na základě informací, uvedených v kapitole emisní analýzy, lze pro město Plzeň učinit následující závě-
ry:

• Trend vývoje emisí města Plzně v případě TZL byl i přes meziroční výkyvy v období 2000 – 2014 
mírně klesající. V posledních pěti letech průměrná emise činí cca 217 tun ročně.

• Trend vývoje emisí města Plzně v případě SO2 byl i přes meziroční výkyvy v období 2000 – 2014 
mírně klesající. V posledních pěti letech průměrná emise činí 4 820 tun ročně.

• Trend vývoje emisí města Plzně v případě NOX byl v období 2000 – 2014 přes počáteční mírný 
nárůst mírně klesající. V posledních pěti letech průměrná emise činí 1 930 tun ročně.

• Trend vývoje emisí města Plzně v případě CO byl v období 2000 – 2014 velmi mírně klesající, 
v posledních pěti letech průměrná emise činí cca 1 581 tun ročně.

• Trend vývoje emisí města Plzně v případě VOC byl i přes značné meziroční výkyvy v období 2000 
– 2014 velmi mírně klesající. V posledních pěti letech průměrná emise činí cca 532 tun ročně.

• Trend vývoje emisí města Plzně v případě NH3 není do roku 2007 patrný, ale v roce 2008 emise 
NH3 stoupla a přes meziroční výkyvy je téměř konstantní. V posledních pěti letech průměrná 
emise činí necelou 1 tunu ročně.

• Rozhodující podíl emisí ze skupiny zvláště velkých a velkých zdrojů REZZO1 je u většiny sle-
dovaných  hlavních  znečišťujících  látek  produkován  třemi  zdroji.  Plzeňská  teplárenská,  a.s.  - 
centrální zdroj tepla, Plzeňská energetika a.s. - teplárna ELU III a Pilsen Steel s.r.o.

• Emise ze středních zdrojů (REZZO2) se na celkových „městských“ emisích podílejí jen velmi níz-
kou měrou. 

• Na celkových emisích sledovaných znečišťujících látek ze skupiny středních zdrojů (REZZO2, kte-
ré jsou sice z hlediska podílu na celkových „městských“ emisích malé, mohou však mít vyšší 
imisní význam) se rozhodujícím způsobem podílí skupina několik málo středních zdrojů. Pře-
devším Bammer trade a.s., Fakultní nemocnice Plzeň, Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, 
Centrum Olympia Plzeň s.r.o. a Vodárna Plzeň a.s. V emisích oxidu siřičitého SO2 se jedná pře-
devším o provoz Ing. Jaroslava Lobkowicze.

• Emise z malých zdrojů (REZZO3) se na celkových „městských“ emisích ze stacionárních zdrojů 
v posledních letech podílejí téměř 20 % v případě TZL a cca 52 % v případě CO. V případě NOX je 
podíl malých zdrojů velmi malý (cca 3,5 %) a v případě SO2 zanedbatelný (necelé 1 %).

• Příspěvek malých zdrojů k emisím VOC nelze vyhodnotit,  protože nejsou k dispozici  údaje o 
emisích ze sektoru používání rozpouštědel, 

• Nejvíce emisí  všech sledovaných znečišťujících látek z malých zdrojů je pravděpodobně emi-
továno na území městského obvodu Plzeň 3.
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• Velikostní frakce PM10 se podílí na celkových emisích TZL cca z 85 % a frakce PM2,5 cca z 60 %.

• Nejvíce emisně zatíženou částí města Plzně (z hlediska nízko emitujících stacionárních zdrojů 
REZZO3) je pravděpodobně městský obvod Plzeň 3, následovaný s výrazným odstupem měst-
skými obvody Plzeň 2 – Slovany a Plzeň 4.

• Emise oxidů dusíku, CO, VOC a suspendovaných částic PM10 z výfukových systémů osobních vo-
zidel velmi silně závisejí na průměrné rychlosti vozidla – tj. v městských podmínkách zejména na 
plynulosti provozu.

• Zvýšení průměrné rychlosti a plynulosti může vést ke snížení emisí oxidů dusíku a PM10 z výfu-
kových systémů o více než 30 %.

• Emise oxidů dusíku z výfukových systémů vozidel se mohou pohybovat v rozmezí 1 500 – 2 000 
tun za rok v závislosti na plynulosti provozu (a dále zejména na dynamickém složení dopravního 
proudu, vytíženosti nákladních vozidel a sklonu a kvalitě povrchu komunikací).

• Emise částic PM10 z výfukových systémů vozidel se mohou pohybovat v rozsahu 100 až 200 tun 
za rok v závislosti na plynulosti provozu (a dále zejména na dynamickém složení dopravního 
proudu, vytíženosti nákladních vozidel a sklonu komunikací).

• Celkové emise tuhých znečišťujících látek frakce PM10 z otěrů pneumatik, brzdových systémů vo-
zidel a povrchů komunikací se na území města Plzně pohybují na úrovni 250 až 300 tun za rok. 
Představují až 60 % celkových emisí PM10 ze silniční dopravy a jsou významnější než suma emisí 
částic PM10 z malých a středních stacionárních zdrojů (REZZO2 + REZZO3).

• Emise částic PM10 z otěrů závisí na průměrné rychlosti vozidel (tedy na plynulosti provozu).
• Emisní význam emisí PM10 z otěrů pneumatik, brzdových systémů a povrchů komunikací bude i 

nadále růst s vývojem statické i dynamické struktury dopravních výkonů a lze předpokládat, že 
ve střednědobém horizontu emise z otěrů osobních vozidel významně převýší  emise z výfu-
kových systémů.

• Na imisní zátěž města Plzně znečišťujícími látkami mají vliv i některé významnější stacionární 
zdroje lokalizované mimo jeho území.
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II.3 Imisní analýza

II.3.1 Makroimisní analýza
Rozlohy  oblastí  s překročenými  hodnotami  imisních  limitů  jsou  zjišťovány  pomocí  matematického 
modelování, které se opírá o limitovaný počet přesných experimentálních dat, tj. výsledků staničních 
měření. Hodnoty uvedené v tabulce Tab. 30 jsou proto zatíženy určitou mírou nejistoty.

Český  hydrometeorologický  ústav  od roku 2001  každoročně  provádí,  na  základě modelové  in-
terpretace výsledků staničních měření, odhad vymezení oblastí, na kterých byly překračovány imisní li-
mity nebo cílové imisní limity. V tabulce Tab. 30 je procentuálně uveden rozsah území města Plzně, na 
němž bylo modelovými výpočty v období 2001 až 2015 indikováno překročení imisních limitů nebo cí-
lových imisních limitů pro ochranu zdraví lidí.

Tab. 30: Rozsah území s překročením imisních limitů pro ochranu zdraví lidí

% území města Plzně
Rok PM10 – 24h PM2,5 – rok Ni – rok B(a)P – rok O3 – 8h

2001 0,00 --- * 27,27 75,76 0,00
2002 3,03 --- 0,00 18,18 0,00

2003 47,22 --- 0,00 ** 0,00
2004 18,79 --- 0,00 47,86 11,00

2005 4,60 --- 0,00 26,10 69,00
2006 0,00 --- 0,00 49,00 76,00

2007 0,00 --- 0,00 24,00 72,00
2008 0,00 --- 0,00 27,80 56,70

2009 0,00 --- 0,00 25,44 0,00
2010 0,00 --- 0,00 68,33 0,00

2011 1,45 2,18 0,00 58,15 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 58,88 0,00

2013 0,00 0,00 0,00 52,34 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 58,15 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 31,98 0,00

*: Údaje o překročení cílového imisního limitu pro nikl se později prokázaly jako nevěrohodné.
**: Nedostatek dat pro vyhodnocení.
---: Nesledovalo se.

V roce 2015 nebylo na žádné měřící stanici na území města Plzně indikováno překročení ročního imisní-
ho limitu pro PM10, stejně jako nebyl indikován vyšší než povolený počet překročení 24hodinového limi-
tu pro PM10. Imisní limit pro benzo[a]pyren byl na dvou stanicích (Plzeň-Slovany a Plzeň-Roudná) v roce 
2015 mírně překročen. Cílový imisní limit pro přízemní ozón byl prakticky na všech čtyřech stanicích 
překračován, avšak nedošlo k překročení povoleného průměrného počtu překročení tohoto limitu.

Na základě hodnocení ČHMÚ vyhlašovalo Ministerstvo životního prostředí ČR, v souladu s ustano-
vením § 7 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, do roku 2012 „oblasti se zhoršenou kvalitou ovzdu-
ší“ (OZKO) a od roku 2013 podle zákona č. 201/2012 Sb. „oblasti s překročením imisních limitů“. Tyto 
oblasti dosud byly vyhlašovány ve Věstníku MŽP ČR v roce 2004 na základě vyhodnocení dat z roku 
2002 (v členění dle okresů),  v roce 2005 na základě vyhodnocení dat za rok 2004 (na úrovni území 
stavebních úřadů),  v roce 2006 až  2011 na základě vyhodnocení  dat  vždy za  předchozí  období  (na 
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úrovni území stavebních úřadů). Od roku 2013 nejsou OZKO ani oblasti s překročením limitů ve Věst-
níku MŽP ČR vyhlašovány.

Pro rok 2003 byla pro okres Plzeň-město bez podrobnějšího územního členění vyhlášena oblast se 
zhoršenou kvalitou ovzduší pro suspendované částice PM10 na 47,2 % území. V dalších letech již jsou 
oblasti vyhlašovány v podrobnějším územním členění. Údaje o oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší, 
vyhlášených pro suspendované částice velikostní frakce PM10 (24hodinový limit) a pro benzo[a]pyren 
(nejprve cílový imisní limit, po roce 2012 roční imisní limit) v letech 2005 až 2014 jsou uvedeny v členění 
dle území jednotlivých stavebních úřadu. 

Od roku 2013 nebyly pro okres Plzeň – město v členění na jednotlivé stavební úřady vyhlašovány 
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, ale oblasti s překročením imisních limitů pro benzo[a]pyren.
Z údajů, uvedených v této kapitole vyplývá:

• Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší,  resp.  oblast s  překročením imisních limitů,  z hlediska 
suspendovaných částic PM10, byla naposledy vyhlášena na základě dat z roku 2011. Od té doby 
nebyla oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší, popř. oblast s překročením imisních limitů, z hle-
diska suspendovaných částic PM10, na území města Plzně vyhlášena.

• Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší,  popř.  oblast s překročením imisních limitů,  z hlediska 
benzo[a]pyrenu byla v uplynulých letech na území města Plzně pravidelně vyhlašována.

• Celkový rozsah oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, popř. oblast s překročením imisních limi-
tů, se pohyboval mezi 25 až 94 km2 pouze pro rok 2006 až 114 km2.

• Velikost exponované skupiny (zejména z hlediska benzo[a]pyrenu) se pohybuje mezi 68 a 98 ti-
síci obyvatel. Pouze pro rok 2006 to bylo až 121 tisíc obyvatel.

• Na území, kde byla alespoň jednou vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší popř. oblast 
s překročením imisních limitů, z hlediska suspendovaných částic PM10, PM2,5 nebo benzo[a]py-
renu žije cca 123 tisíc obyvatel Plzně (tj. cca 73 % všech obyvatel).

Aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně se explicitně nezabývá imisními limity pro 
ochranu ekosystému a vegetace pro oxid siřičitý a oxidy dusíku, protože na území města Plzně není 
žádná lokalita, na které musí být tyto limity dodržovány a žádná stanice na území města dodržování 
těchto limitů nesleduje.
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II.3.2 Mikroimisní analýza
Na území města Plzně bylo k 31. 10. 2016 provozováno 8 stacionárních měřicích stanic a jedna mobilní 
stanice. Jejich základní charakteristiky jsou uvedeny v tabulce Tab. 31. Automatické stanice všech provo-
zovatelů byly v průběhu posledních pěti let modernizovány a jejich měřicí program byl upraven. Zejmé-
na došlo k rozšíření sledování suspendovaných částic PM2,5 a PM1 na další stanice.

Tab. 31: Soupis měřících stanic

Název stanice
Geografické 
souřadnice

Vlastník Typ stanice Měřené veličiny

PPLVA
Plzeň–Doubravka

49° 46' 7,02" sš
13° 25' 24.17" vd

ČHMÚ
Stacionární

AIM
SO2, NO, NO2, O3, NOX, PM10, 
PM2,5

PPLEA
Plzeň–střed

49° 44' 50.39" sš
13° 22' 51.74" vd

Město Plzeň
Stacionární

AMS
SO2, NO, NO2, CO, NOX, PM10 
PM2,5, PM1

PPLAA
Plzeň–Slovany–MP

49° 43' 56.81" sš
13° 24' 8.21" vd

Město Plzeň
ČHMÚ

Stacionární
AMS

SO2, NO, NO2, CO, O3, NOX, PM10, 
PM2,5

PPLX0, PPLXP, 
PPLXD
Plzeň–Slovany–
ČHMÚ

49° 43' 56.80" sš
13° 24' 8.33 " vd

ČHMÚ
Měření PAHs, 
těžkých kovů 

v PM10

BaA, Chry, BaP, BbF, BjF, 
BghiPRL, BkF , DahA, I123cdP, 
COR, PAHs
As, Cd , Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, 
Se, V, Zn, PM10, BZN

PPLBA
Plzeň–Bory

49° 43' 42.21" sš
13° 22' 31.94" vd

Město Plzeň
Stacionární

AMS
SO2, NO, NO2, CO, O3, NOX, PM10 
PM2,5, PM1

PPLLA
Plzeň–Lochotín

49° 46' 12.45" sš
13° 22' 5.60" vd

Město Plzeň
Stacionární

AMS
SO2, NO, NO2, O3, NOX, PM10, 
PM2,5, PM1

PPLSA
Plzeň–Skvrňany

49° 44' 45.57" sš
13° 19' 14.69" vd

Město Plzeň
Stacionární

AMS
SO2, NO, NO2, NOX, PM10, PM2,5, 
PM1

PPMOA
Plzeň–mobil

stanoviště se v 
průběhu let mění

Město Plzeň
Semimobilní

AMS
SO2, NO, NO2, CO, O3, NOX, PM10, 
PM2,5, PM1

PPLRK
Plzeň-Roudná

49° 45' 45.00" sš
13° 23' 0.00" vd

ZÚ Ústí n. L.
Stacionární

AMS-TK, PAHs

PM10, PM2,5, PM1

Cr, Mn, Ni, As, Cd, Pb, PAHs, 
PAHS-TEQ, BaA, BbF, BjF, BaP, 
FLU PYR, CRY, BkF, I123cdP, 
DBahA, BghiPRL, FEN, A
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II.3.2.1 Výsledky monitoringu
Výsledky měření na stacionárních stanicích v období 2007 až 2015 jsou uvedeny v následujících tabul-
kách Tab. 32 až Tab. 42.

Stanice Plzeň-Slovany-ČHMÚ zahájila provoz v roce 2004 s tím, že je zaměřena na sledování kon-
centrací  polycyklických  aromatických  uhlovodíků  a  sledování  koncentrací  těžkých  kovů  v suspendo-
vaných částicích PM10. Rozdíly v měřeních na stanicích Plzeň–Slovany–MP a Plzeň–Slovany–ČHMÚ, které 
jsou umístěny na stejné lokalitě, jsou způsobeny různou metodikou měření.

Tab. 32: Průměrné roční koncentrace PM10 v µg·m-3

Stanice / rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Plzeň–Doubravka 22,7 21,8 22,8 25,9 25,1 21,6 22,5 21,9 21,3
Plzeň–Roudná 21,1 --- --- 22,0 23,0 19,1 --- --- ---

Plzeň–střed 22,2 25,0 28,7 25,0 23,1 --- 24,3 30,3 20,0
Plzeň–Slovany–MP 27,7 27,3 28,8 --- 28,4 24,6 26,0 26,1 22,7

Plzeň–Bory 21,4 21,2 19,2 23,8 22,7 --- --- 25,0 ---
Plzeň–Lochotín 22,6 22,7 21,9 --- 30,4 22,9 24,9 21,7 19,7

Plzeň–Skvrňany 11,0 --- --- --- 22,7 --- 24,9 26,7 ---
Plzeň–Slovany–ČHMÚ 26,7 25,5 23,3 26,7 26,8 24,5 21,7 24,2 21,9

–-: V daném roce se neměřilo, nebo nebylo splněno kriterium počtu platných průměrů pro výpočet prů-
měrné roční hodnoty.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace PM10 je od roku 2002 stanoven na hodnotě 40 µg·m-3.

Z údajů monitoringu a hodnot uvedených v tabulce Tab. 32 vyplývá, že:
• Na  žádné  ze  sledovaných  stanic  nedošlo  k překročení  ročního  imisního  limitu  pro  ochranu 

zdraví pro suspendované částice PM10. Od roku 2003 včetně byl na několika stanicích na území 
města Plzně překračován 24hodinový imisní limit pro ochranu zdraví pro suspendované částice 
PM10, o hodnotě 50 µg·m-3, který platí od listopadu 2002 a je závazný od 1. 1. 2005.

• V letech 2003 až 2006, 2011 a 2014 byl na několika stanicích na území města Plzně zaznamenán 
i počet překročení 24hodinového imisního limitu pro ochranu zdraví pro suspendované částice 
PM10, který platí od listopadu 2002 a je závazný od 1.1.2005, vyšší než stanovuje legislativa. Tj.  
více než 35 krát za kalendářní rok.

Obr. 2: Průběh průměrných koncentrací PM10 v Plzni
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• Výsledky měření po počátečním poklesu vykazovaly mírně rostoucí trend, s vědomím toho, že 
rok 2003 byl po celé České republice velmi imisně zatížený. S následujícím mírným snížením 
nebo stagnací v posledních pěti letech. Nejvíce jsou imisně zatížené stanice Plzeň–Slovany–MP, 
Plzeň–Lochotín a Plzeň–střed.

Tab. 33: Průměrné roční koncentrace PM2,5 v µg·m-3

Stanice / rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Plzeň–střed --- --- --- --- --- --- 20,4 23,0 16,5
Plzeň–Slovany–ČHMÚ 18,8 18,3 17,9 22,9 25,3 19,8 21,3 20,5 ---

Plzeň–Bory --- --- --- --- --- --- --- 21,3 13,9
Plzeň–Lochotín --- --- --- --- 22,9 18,7 21,1 19,0 16,7

Plzeň–Skvrňany --- --- --- --- --- --- 20,7 22,7 ---

---: V daném roce se neměřilo, nebo nebylo splněno kriterium počtu platných průměrů pro výpočet prů-
měrné roční hodnoty.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace PM2,5 je od roku 2012 stanoven na hodnotě 25 µg·m-3.

Pro koncentrace suspendovaných částic velikostní frakce PM2,5 je od roku 2012 stanoven imisní limit v 
hodnotě ročního imisního limitu 25 µg·m-3. Na stanicích, které měří koncentrace suspendovaných částic 
velikostní frakce PM2,5 bylo zjištěno překročení této limitní hodnoty pouze v roce 2011 a to na stanici  
Plzeň–Slovany–ČHMÚ. Což nevylučuje, že v některých lokalitách města nemohou být hodnoty koncent-
rací PM2,5 vyšší.

Tab. 34: Průměrné roční koncentrace SO2 v µg·m-3

Stanice / rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Plzeň–Doubravka 7,0 5,9 7,1 7,2 5,0 5,6 5,9 4,2 6,7

Plzeň–Roudná 10,7 --- --- 10,5 --- --- --- --- ---
Plzeň–střed 8,5 6,8 8,3 7,8 9,0 6,1 8,0 6,5 4,4

Plzeň–Slovany–MP 3,3 3,7 6,7 4,8 4,2 4,7 5,5 4,5 3,7
Plzeň–Bory 5,1 4,2 --- 4,8 4,6 5,1 --- 5,9 6,3

Plzeň–Lochotín 5,2 5,2 6,3 6,5 6,8 4,6 5,7 6,0 ---
Plzeň–Skvrňany 5,8 5,1 4,9 7,1 8,2 6,1 7,0 5,5 3,7

–-: V daném roce se neměřilo, nebo nebylo splněno kriterium počtu platných průměrů pro výpočet prů-
měrné roční hodnoty.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace SO2 byl od roku 2002 do roku 2005 stanoven na hodnotě 
50 µg·m-3. V současné době tento limit není stanoven.

Z údajů monitoringu a hodnot uvedených v tabulce Tab. 34 vyplývá, že:
• Průměrné roční koncentrace oxidu siřičitého v celém období 2000 až 2015 nepřekročily hodno-

tu 13 µg·m-3. V posledních pěti letech dokonce tyto hodnoty nepřesáhly hodnotu 9 µg·m-3.

• Na území města Plzně byl v období 2000 až 2015 plošně dodržen hodinový i denní imisní limit 
pro ochranu zdraví pro oxid siřičitý.

• Hodnota denního imisního limitu nebyla na žádné stanici překročena. Čtvrtá nejvyšší naměřená 
koncentrace nedosáhla ani poloviny imisního limitu.
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• Hodnota hodinového imisního limitu také nebyla překročena. Pětadvacátá nejvyšší naměřená 
koncentrace nedosáhla ani třetiny imisního limitu.

Tab. 35: Průměrné roční koncentrace NO2 v µg·m-3

Stanice / rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Plzeň–Doubravka 17,1 17,7 16,7 13,9 17,2 16,6 15,6 13,6 14,5

Plzeň–Roudná 14,1 --- --- --- --- --- --- --- ---
Plzeň–střed 25,7 26,9 25,0 25,2 24,5 0,0 26,6 24,7 25,6

Plzeň–Slovany–MP 21,8 20,7 18,6 21,1 20,1 21,0 20,3 21,5 22,7
Plzeň–Bory 19,7 21,6 22,3 22,2 21,6 23,2 --- 20,6 16,9

Plzeň–Lochotín 13,5 14,3 15,6 16,4 17,5 --- 22,6 19,5 19,1
Plzeň–Skvrňany 9,9 10,4 9,7 6,4 --- 15,1 15,2 14,1 14,1

---: V daném roce se neměřilo, nebo nebylo splněno kritérium počtu platných průměrů pro výpočet prů-
měrné roční hodnoty.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace NO2 je od roku 2002 stanoven na hodnotě 40 µg·m-3.

Z údajů monitoringu a hodnot uvedených v tabulce Tab. 35 vyplývá, že:
• Průměrné roční  koncentrace  oxidu dusičitého v období  2000 až  2015 nepřekročily  hodnotu 

38 µg·m-3.

• Na území města Plzně v období 2000 až 2015 byl s výjimkou stanoviště mobilní stanice Sady 
pětatřicátníků, dodržen roční limit pro ochranu zdraví pro oxid dusičitý.

• Hodnota hodinového imisního limitu byla (v rámci povoleného počtu překročení)  významněji 
překročena pouze ve čtyřech případech (v roce 2003, 2006 a 2015 na stanici Plzeň-Slovany-MP, 
v roce 2000 na stanici Plzeň-Skvrňany a na stanovišti mobilní stanice Klatovská-Zámečnická).

• 19. maximální hodinové koncentrace, nepřevyšují hodnotu imisního limitu.
• Z hlediska ročního průměru je nejvíce zatížena stanice Plzeň-střed a z hlediska hodinového limi-

tu stanice Plzeň-Slovany-MP.

Obr. 3: Průběh průměrných koncentrací NO2 v Plzni
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Tab. 36: Průměrné roční koncentrace CO v µg·m-3

Stanice / rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Plzeň–Doubravka 362,8 410,9 357,6 386,3 346,5 364,1 --- --- ---

Plzeň–Roudná 165,2 --- --- 172,6 159,3 165,4 177,1 --- ---
Plzeň–střed 409,8 429,8 422,0 417,5 418,8 397,9 393,1 378,6 355,3

Plzeň–Slovany–MP 273,5 287,3 279,2 351,9 393,3 354,1 453,9 367,6 396,1
Plzeň–Bory 417,4 440,9 320,3 416,8 444,7 397,2 --- 453,3 448,2

---: V daném roce se neměřilo, nebo nebylo splněno kritérium počtu platných průměrů pro výpočet prů-
měrné roční hodnoty.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace CO není legislativou ČR stanoven.

Z údajů monitoringu a hodnot uvedených v tabulce Tab. 36 vyplývá, že:
• Průměrné roční koncentrace oxidu uhelnatého v období 2000 až 2015 nepřekročily hodnotu 

640 µg·m-3.

• Na území města Plzně byl v období 2000 až 2015 plošně dodržen imisní limit pro ochranu zdraví 
pro oxid uhelnatý.

Tab. 37: Průměrné roční koncentrace benzenu v µg·m-3

Stanice / rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Plzeň–Slovany–MP 0,9 1,1 1,0 1,0 1,1 --- 2,0 1,7 1,3

–-: V daném roce se neměřilo, nebo nebylo splněno kritérium počtu platných průměrů pro výpočet prů-
měrné roční hodnoty.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzenu je od roku 2002 stanoven na hodnotě 5 µg·m-3.

Z údajů monitoringu a hodnot uvedených v tabulce  Tab. 37 vyplývá, že hodnota imisního limitu pro 
ochranu zdraví pro benzen nebyla v období 2000 až 2015 na stanici překročena a imisní limit by byl do-
držen.

Tab. 38: Průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu v ng·m-3

Stanice / rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Plzeň–Roudná 1,23 1,76 1,46 1,81 1,57 0,68 1,06 2,25 1,10
Plzeň–Slovany–ČHMÚ 1,56 1,67 1,19 1,18 1,28 1,49 1,49 1,39 1,10

Imisní limit pro průměrné roční koncentrace B(a)P je od roku 2002 stanoven na hodnotě 1 ng·m-3.

Z údajů monitoringu a hodnot uvedených v tabulce  Tab. 38 vyplývá, že hodnota imisního limitu pro 
ochranu zdraví  pro benzo[a]pyren byla v období 2000 až 2015 na obou stanicích překračována. Vý-
jimkou je rok 2012 na stanici Plzeň-Roudná.
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Tab. 39: Průměrné roční koncentrace olova v ng·m-3

Stanice / rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Plzeň–Roudná 13,5 14,1 9,6 12,0 12,6 10,5 8,9 5,8 4,3

Plzeň–Slovany–ČHMÚ 10,1 10,6 9,2 9,1 9,9 8,2 8,3 7,3 5,5

Imisní limit pro průměrné roční koncentrace olova je od roku 2002 stanoven na hodnotě 500 ng·m-3.

Tab. 40: Průměrné roční koncentrace arsenu v ng·m-3

Stanice / rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Plzeň–Roudná 2,8 2,2 1,7 2,0 2,2 1,6 2,6 1,8 1,0

Plzeň–Slovany–ČHMÚ 1,9 1,8 2,1 2,4 2,5 2,5 2,5 2,2 1,5

Imisní limit pro průměrné roční koncentrace arsenu je od roku 2002 stanoven na hodnotě 6 ng·m-3.

Tab. 41: Průměrné roční koncentrace kadmia v ng·m-3

Stanice / rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Plzeň–Roudná 1,1 1,2 1,1 0,9 0,9 1,0 0,8 0,2 0,1

Plzeň–Slovany–ČHMÚ 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2

Imisní limit pro průměrné roční koncentrace kadmia je od roku 2002 stanoven na hodnotě 5 ng·m-3.

Tab. 42: Průměrné roční koncentrace niklu v ng·m-3

Stanice / rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Plzeň–Roudná 10,2 5,3 5,8 4,3 3,7 3,6 2,1 0,9 0,8

Plzeň–Slovany–ČHMÚ 2,3 1,7 1,0 1,3 1,6 1,0 0,8 1,1 1,0

Imisní limit pro průměrné roční koncentrace niklu je od roku 2002 stanoven na hodnotě 20 ng·m-3.

Z údajů monitoringu a hodnot uvedených v tabulkách Tab. 39 až Tab. 42 vyplývá, že v období 2000 až 
2015 nebyl žádný imisní limit pro těžké kovy na žádné stanici překročen. Platný imisní limit pro olovo je 
dodržován a stejně tak i imisní limity pro arsen, kadmium a nikl.

Obr. 4: Průběh průměrných koncentrací B(a)P v Plzni
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II.3.3 Závěry imisní analýzy
Z údajů analýz, uvedených výše pro období 2000 až 2015, vyplývají pro město Plzeň, vzhledem k právní 
úpravě kvality ovzduší (nařízení vlády č. 597/2006 Sb.) následující závěry: 

• V městě Plzni jsou dodržovány platné imisní limity pro ochranu zdraví pro oxid siřičitý,  oxid 
uhelnatý a olovo

• V městě Plzni je dodržován i imisní limit pro benzen.
• V městě Plzni jsou dodržovány imisní limity pro arsen, kadmium a nikl.

• V městě Plzni je dodržován imisní limit pro ochranu ekosystémů a vegetace pro ozón, vyjádřený 
indexem AOT40.

• V městě Plzni nebyl do roku 2006 dodržován platný 24hodinový imisní limit pro ochranu zdraví 
pro suspendované částice frakce PM10 (limit je platný od 1. 1. 2005). Od roku 2007 je imisní limit 
již dodržován.

• V městě  Plzni  je  jen  těsně  dodržován  platný  roční  imisní  limit  pro  ochranu  zdraví  pro 
suspendované částice frakce PM10.

• V městě Plzni by mohly nastat problémy s dodržením imisních limitů pro ochranu zdraví pro 
oxid dusičitý, zejména s hodinovým limitem.

• V okrajových částech města Plzně by mohl být problém s dodržením imisního limitu pro ozón.
• V městě Plzni není dodržován imisní limit pro benzo[a]pyren.

• V městě Plzni by pravděpodobně nebyl dodržen roční imisní limit pro suspendované částice ve-
likostní frakce PM2,5.

• Na území města Plzně se již neprojevuje nepříznivý trend imisní zátěže suspendovanými části-
cemi frakce PM10.

• Na území města Plzně již neroste výměra oblastí, na nichž je překračován cílový imisní limit pro 
ozón.

• Na území města Plzně byly každoročně do roku 2006 vyhlašovány oblasti se zhoršenou kvalitou 
ovzduší pro suspendované částice frakce PM10 a stále jsou vyhlašovány oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší, respektive jsou vymezeny oblasti s překročenými imisními limity, pro překro-
čení cílového imisního limitu pro benzo[a]pyren.

• Na území, kde byla alespoň jednou vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší z hlediska 
suspendovaných částic frakce PM10 a nebo oblast s překročením cílového imisního limitu pro 
benzo[a]pyren žije více než 100 tisíc obyvatel Plzně (tj. cca 61 % všech obyvatel města).
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II.4 Hodnocení vztahu mezi emisemi a imisní zátěží

II.4.1 Základní hodnocení
Z porovnání závěrů emisní a imisní analýzy vyplývají pro období 2000 až 2015 následující skutečnosti:

• Emise oxidu siřičitého ze stacionárních zdrojů (které jsou téměř zcela tvořeny zvláště velkými a 
velkými zdroji) mají přes drobné roční výkyvy velmi mírně klesající tendenci, ale v posledních 
pěti letech jsou zhruba konstantní. Také imisní zátěž oxidem siřičitým zůstává téměř konstantní  
a je stabilně bezpečně pod limitní úrovní.

• Emise oxidů dusíku ze stacionárních zdrojů (které jsou téměř zcela tvořeny zvláště velkými a 
velkými zdroji) mají od roku 2005 přes drobné roční výkyvy mírně klesající tendenci. Imisní zátěž 
v posledních letech však zůstává přes drobné roční výkyvy téměř konstantní, byť podlimitní.

• Emise tuhých znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů (vykazovaných celkově bez rozlišení ve-
likostní frakce) jsou přes roční výkyvy zvolna klesající, nebo v posledních letech téměř konstant-
ní. Imisní zátěž suspendovanými částicemi PM10 byla však do roku 2006 i nadlimitní, ale v po-
sledních  deseti  letech  vykazuje,  přes  roční  výkyvy,  velmi  mírně  klesající  trend.  Imisní  zátěž 
suspendovanými částicemi PM2,5 (sledovaná postupně od roku 2003) vykazuje přes roční výkyvy 
téměř konstantní úroveň mírně pod stanoveným imisním limitem. Imisní zátěž suspendovaný-
mi částicemi PM1 je pro stanovení trendů sledována velmi krátkou dobu. Tato frakce nemá za-
tím stanoven imisní limit.

• Emise oxidu uhelnatého ze stacionárních zdrojů mají klesající tendenci a imisní zátěž oxidem 
uhelnatým (bezpečně podlimitní) rovněž mírně klesá.

• Emise benzenu nejsou samostatně vykazovány. Jsou však součástí vykazovaných těkavých or-
ganických látek, jejichž emise přes značné meziroční výkyvy velmi mírně klesají.  Imisní zátěž 
benzenem (bezpečně podlimitní) má však také značné meziroční výkyvy.

• Emise amoniaku jsou na území města Plzně velmi nízké a tedy ani imisní zátěž není sledována.

• Emise těžkých kovů nejsou samostatně vykazovány. Kovy jsou však vázány na prašné částice. 
Imisní zátěž jednotlivých kovů (Pb, As, Cd a Ni), pro které jsou stanoveny imisní limity, dosahují 
v posledních deseti letech hluboce podlimitních hodnot, většinou s klesajícím trendem, který je 
nejvýraznější u olova.

• Emise benzo[a]pyrenu není  samostatně vykazována.  B(a)P  je  však vázán na prašné částice. 
Nadlimitní imisní zátěž benzo[a]pyrenem vykazuje kolísavý popř. mírně klesající trend.

• Přízemní ozón není emitován žádným antropogenním zdrojem, nýbrž převážně vzniká fotoche-
mickou rekcí prekurzorů ozónu za vhodných meteorologických podmínek. Proto je velmi těžké 
hledat souvislosti mezi emisemi a imisní zátěží ozónem.

Jestliže primární  emise tuhých znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů znečišťování  ovzduší jsou 
mírně klesající a imisní zátěž suspendovanými částicemi PM10 pouze velmi mírně klesá, je zřejmé, že vliv 
stacionárních zdrojů na imisní situaci města není rozhodující.

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. Vzhledem k tomu, že intenzita dopravy a tedy dopravní výkony na území města 
Plzně rostou,  lze se oprávněně domnívat,  že hlavní  příčinou jen velmi  mírně klesající  imisní  zátěže 
města Plzně zejména suspendovanými částicemi PM10, ale také benzo[a]pyrenem a ozónem jsou emise 
z mobilních zdrojů znečišťování ovzduší, respektive ze silniční automobilové dopravy. Významný však 
zůstává, vzhledem k nízké emisní výšce, také vliv lokálních topenišť zejména na tuhá paliva.

Příkladem může být situace v okolí monitorovací stanice Plzeň-Slovany-MP, která se nachází v blíz-
kosti silně frekventované komunikace (Koterovská třída).
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II.4.2 Interpretace rozptylové studie
Rozptylová studie pro město Plzeň pro rok 2014 byla vypočítána pomocí softwaru Symos verze 1.1.1 in-
terně vyvíjeného ČHMÚ podle metodiky Symos‘97.

Vstupní údaje o zdrojích kategorie REZZO1 a REZZO2 byly převzaty z databáze REZZO, emise ze 
zdrojů kategorie REZZO3 byly vypočítány oddělením emisních zdrojů ČHMÚ na základě údajů o úrovni 
plynofikace, vytápění CZT, počtu obyvatel v jednotlivých základních sídelních jednotkách, spotřebě paliv 
(uhlí, plyn apod.). Emise z dopravy byly vypočítány softwarem MEFA 13 na základě údajů o silniční síti 
poskytnutých Úsekem koncepce a dopravního inženýrství Správy veřejného statku města Plzně. Pře-
devším  byly  zohledněny  intenzity  dopravy,  sklony  komunikací,  plynulosti  dopravy  při  dynamickém 
složení  dopravního  proudu.  Do výpočtu byly  zahrnuty  všechny stacionární  emisní  zdroje  kategorie 
REZZO1 a REZZO2 v okruhu 50 km od Plzně, malé lokální zdroje do okruhu 5 km od Plzně. V případě 
suspendovaných částic  PM10 byly do výpočtu zahrnuty i  emise tuhých látek z otěrů pneumatik,  brz-
dových systémů a povrchů komunikací a také byly uvažovány reemise5.

Vypočítané  imisní  koncentrace  matematickým  modelem  byly  verifikovány  pomocí  naměřených 
hodnot lineární regresí metodou nejmenších čtverců s následnou s interpolací reziduí.

Na následujících obrázcích Obr. 5 až Obr. 7 jsou uvedeny vypočítané průměrné roční koncentrace 
PM10,  SO2 a NO2.  Detailnější  zobrazení je uvedeno v grafických přílohách rozptylové studie,  která je 
samostatnou přílohou tohoto programu.

*: Průměrné roční koncentrace v areálu lomu v Liticích dosahují vyšších koncentrací než je zobrazená 
maximální hodnota škály v obrázku.

5 Znovu zvíření již sedimentovaných tuhých částic.

Obr. 5: Průměrné roční koncentrace PM10 na území města Plzně
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Obr. 6: Průměrné roční koncentrace SO2 na území města Plzně
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Obr. 7: Průměrné roční koncentrace NO2 na území města Plzně
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Z výsledků rozptylové studie vyplývají následující pravděpodobné příspěvky k imisní zátěži:

• V případě suspendovaných částic PM10 tvoří podíl automobilové dopravy v centru města a podél 
frekventovaných komunikací 65 až 85 %.

• Podíl zvláště velkých a velkých stacionárních zdrojů může v průmyslových oblastech dosáhnout 
30 až 40 %.

• V oblastech se zástavbou rodinných domů (Malešice, Křimice, Radčice, Lhota, Litice) může pří-
spěvek lokálních topenišť na pevná paliva dosáhnout až 65 %.

• Podíl průmyslových (technologických) zdrojů obecně nepřesahuje 25 %. V některých lokalitách 
však může být výrazně vyšší (např. areál bývalého závodu ŠKODA či okolí kamenolomu Litice).

• V případě imisní zátěže oxidem dusičitým činí podíl automobilové dopravy více než 80 %, podíl 
zvláště velkých a velkých stacionárních zdrojů nepřevyšuje 30 %.

Celá  rozptylová studie,  včetně doprovodného textu,  je  další  přílohou této aktualizace  Programu ke 
zlepšení kvality ovzduší města Plzně. 

Výsledky rozptylové studie je nutno, vzhledem k vysoké míře nejistot, interpretovat jako indikaci 
lokalit, v nichž je výrazně zvýšená pravděpodobnost výskytu zvýšených koncentrací znečišťujících látek 
v ovzduší. 

Rozptylová studie není a ani nemůže být důkazem dodržování či nedodržování stanovených imis-
ních limitů. Takovým důkazem mohou být pouze ověřené výsledky měření na monitorovacích stanicích.

II.4.3 Závěry hodnoceni vztahu mezi emisemi a imisní zátěží
Hlavní příčinou zvýšené imisní zátěže města Plzně zejména suspendovanými částicemi PM10, ale také 
benzo[a]pyrenem a ozónem jsou s vysokou pravděpodobností rostoucí emise z mobilních zdrojů zne-
čišťování ovzduší, tj. ze silniční automobilové dopravy.

Významný podíl na imisní zátěži, zejména v některých částech města, 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 vý-
konu, tedy intenzity dopravy, je imisní zátěž znečišťujícími látkami přímo úměrná dopravnímu výkonu 
na území města. 
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II.5 Predikce vývoje

II.5.1 Stručná analýza vybraných strategických a programových dokumentů
„Nadřazeným“ programovým dokumentem je Program ke zlepšování kvality ovzduší, zóna jihozápad 
CZ–03,  únor  2016.  Dokument  stanovuje  v zásadě  stejné  priority  i  opatření  jako  tento  Program ke 
zlepšení kvality ovzduší města Plzně, tj. zejména omezení emisí tuhých látek a oxidů dusíku z dopravy a 
omezení imisní zátěže suspendovanými částicemi PM10.

Vrcholovým programovým dokumentem ochrany ovzduší je Národní program snižování emisí Čes-
ké republiky (schválený vládou v prosinci 2015), který rovněž považuje za prioritu snížení imisní zátěže 
suspendovanými částicemi PM10.

V širších souvislostech je nejvýznamnějším dokumentem Program rozvoje města Plzně, který navr-
huje řadu aktivit, které napomohou snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší města Plzně. V rámci priorit-
ní oblasti Doprava jsou specifikovány následující cíle:

4.3: Zatraktivnit centrální oblast snížením automobilové zátěže.
4.4: Realizovat základní komunikační systém s důrazem na zklidnění ucelených částí města.

4.5: Systémově řešit dopravu v klidu.
Naplnění  uvedených  cílů  bude  mít  významný  vliv  na  snížení  imisní  zátěže  města  zejména 
suspendovanými částicemi PM10 a oxidem dusičitým NO2. 

II.5.2 Emisní a imisní prognóza
II.5.2.1 Stacionární zdroje
Emisní význam nejvýznamnějších zvláště velkých zdrojů zřejmě spíše poklesne, protože Krajský úřad 
Plzeňského kraje schválil, v souladu s ustanovením nařízení vlády č.112/2004 Sb. Oběma největším sta-
cionárním zdrojům na  území  města  Plzně,  tj.  Plzeňské  energetice  a.s.  a  Plzeňské  teplárenské  a.s.,  
stanovil plány snížení emisí zahrnující zdrojové emisní stropy pro oxid siřičitý, oxidy dusíku a tuhé zne-
čišťující látky.

V případě středních zdrojů rovněž není nutno očekávat významnější zvýšení emisí. V případě ma-
lých zdrojů (lokálních topenišť) by mohlo dojít ke snížení emisí, podaří-li se pokračovat v přechodu části  
domácností, využívajících dosud k vytápění tuhá paliva, na CZT nebo zemní plyn, případně na jiný al-
ternativní způsob vytápění. Masívnější odklon od CZT nebo plynu zpět k uhlí, motivovaný zvýšením cen, 
by mohl nastat nejvýše v omezeném rozsahu, protože ve většině případů (bytové domy) to není tech-
nicky proveditelné a řada obyvatel  rodinných domů k tomu nepřistoupí z důvodů udržení současné 
kvality života. Spíše se očekává přechod k provozování kvalitnějších spalovacích zdrojů v domácnostech 
motivované dotační politikou pro domácnosti státem, resp. krajským úřadem.
II.5.2.2 Mobilní zdroje

Z výsledků dopravních průzkumů na úrovni České republiky i na úrovni města Plzně vyplývá stálý 
narůst  dopravních  výkonů,  z čehož  vyplývá  i  nárůst  emisí  z mobilních  zdrojů  (i  když  je  částečně 
kompenzován modernizací vozidlového parku osobních a nákladních vozidel a pravděpodobným vyš-
ším proběhem modernějších vozidel). V tabulce Tab. 43 je uveden vývoj dopravního výkonu osobních a 
nákladních vozidel za roky 1995, 2000 a 2005 a prognóza pro roky 2010, 2015 a 2020.

Tab. 43: Vývoj dopravních výkonů v ČR v mld vozokilometrů

Rok 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Osobní 25,00 31,32 36,34 43,23 48,41 52,86

Nákladní 6,27 8,79 9,21 9,70 10,17 10,56

Zdroj: CDV
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Z dosavadního vývoje i prognózy dopravních výkonů vyplývá, že emise ze silniční automobilové dopravy 
budou i v nadcházejícím období růst, protože přirozená obměna vozidlového parku nebude schopna 
nárůst dopravních výkonů vykompenzovat. V případě tuhých znečišťujících látek jsou navíc významné 
zdroje imisní zátěže (emise z otěrů, resuspenze) na emisních parametrech vozidla nezávislé.

II.5.2.3 Imisní prognóza
Vzhledem k očekávanému vývoji v oblasti emisí znečišťujících látek ze stacionárních i mobilních zdrojů 
lze očekávat, že není nutno očekávat zvýšení imisní zátěže nad současnou úroveň v případě oxidu siřiči-
tého, oxidu uhelnatého, oxidu dusičitého a zřejmě také benzo[a]pyrenu, benzenu, těžkých kovů a ozó-
nu. Riziko opětovného zvýšení imisní zátěže hrozí v případě suspendovaných částic PM10 a PM2,5.

II.5.3 Očekávaný vývoj právní úpravy ochrany ovzduší
V roce 2012 došlo k definitivnímu začlenění směrnice Evropského parlamentu a Rady o kvalitě ovzduší a 
čistším ovzduší pro Evropu do legislativy ČR. 

V  současné  době  jsou  připravovány  další  úpravy  legislativy  v  oblasti  ovzduší.  Ve  vládě  je  k 
projednání  návrh zákona,  kterým se mění  zákon č. 201/2012 Sb.,  o ochraně ovzduší,  ve znění  poz-
dějších předpisů. Cílem návrhu zákona je provedení částečné transpozice směrnice Rady (EU) 2015/652, 
kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parla-
mentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty, a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2015/1513,  kterou se mění  směrnice 98/70/ES o jakosti  benzinu a motorové nafty a směrnice 
2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Dále existuje vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve 
znění pozdějších předpisů. Tento návrh zákona je předkládán na základě usnesení vlády č.  547 ze dne 
24. července 2013, kterým bylo ministru životního prostředí uloženo zevrubně analyzovat problematiku 
zkvalitňování ovzduší obcí, které je ovlivňováno spalováním nekvalitního paliva, a to rovněž s přihlédnu-
tím k zahraničním zkušenostem a technickým možnostem kontroly, a vládě předložit legislativní návrhy 
umožňující řešit danou problematiku bez zásahů do základních ústavních práv. Hlavním cílem návrhu 
zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o ochraně ovzduší“) je naplnit závazky přijaté v rámci mezinárodní spolupráce v oblasti níz-
koemisních zón, v reakci na probíhající řízení EU Pilot č. 6200/14/ENVI zajistit plnou transpozici předpisů 
Evropské unie a posílit ochranu ovzduší a lidského zdraví před působením emisí ze zdrojů znečišťování 
ovzduší, a to zejména prostřednictvím úpravy nových kontrolních pravomocí orgánů ochrany ovzduší, 
které umožní efektivnější vymáhání zákonem stanovených povinností

II.5.4 Závěry predikce vývoje
V nadcházejících letech lze očekávat, také v důsledku některých realizovaných opatření Programu, 
v oblasti spotřeby tepelné energie, 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.

• Stagnaci  či mírný nárůst emisí z dopravy a tím prakticky stagnaci imisní zátěže na současné 
úrovni,  přičemž  stagnace  bude  výraznější  v případě  oxidu  dusičitého,  ozónu  a  zřejmě 
benzo[a]pyrenu, mírný nárůst v případě suspendovaných částic PM10. 

• Bez pokračování v realizaci přijatých opatření nebude město Plzeň schopno dodržet ve stano-
vených termínech požadavky platné legislativy v oblasti kvality ovzduší.

• Další postupná realizace záměrů, uvedených v relevantních programových dokumentech, při-
spěje ke snížení emisí znečišťujících látek a tím ke zlepšení imisní zátěže ovzduší města Plzně.

• V horizontu příštích let dojde ke změnám právní úpravy ochrany ovzduší jak v oblasti imisní (za-
vedení regulace suspendovaných částic  PM2,5)  tak i  v oblasti  emisní (zpřísnění stávajících ná-
rodních emisních stropů pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, těkavé organické látky VOC a amoniak a 
vyhlášení národního emisního stropu pro suspendované částice PM2,5.
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• Monitorovací  síť  kvality  ovzduší  města  Plzně  uvedená  do  provozu  v letech  1995  až  1996 
spravovaná Správou informačních technologií města Plzně je přes veškerou péči, která je síti vě-
nována na okraji svojí životnosti. Bez modernizace nebude možné nadále Program vyhodno-
covat.  Správa informačních technologií  města Plzně v  roce 2016 podala  žádost  o dotaci  na 
obnovu měřící sítě.
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III Vyhodnocení navržených opatření Programu a jeho aktualizace   
v     roce 2010  
Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně byl projednán v Radě města Plzně dne 24. 4. 2008 i 
v Zastupitelstvu města Plzně dne 11. 12. 2008. Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší města 
Plzně pro rok 2010 byl projednán v Radě města Plzně dne  19. 5. 2011 a vzato na vědomí usnesením 
č. 704. Jednotlivé cíle byly na různých úrovních řízení města rozpracovány od koncepčních materiálů po 
přímé řídící akty, jako jednotlivá opatření. 

III.1 Stanovené cíle
Plnění cílů Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně a jeho aktualizace 2010:

• Eliminovat nedodržování v současné době platných imisních limitů pro ochranu lidského zdraví 
pro suspendované částice PM10. V aktualizaci modifikovaný na „Pokračovat ve snižování emisí 
tak,  aby i  nadále nedocházelo k překračování  v současné době platných imisních limitů pro 
ochranu lidského zdraví pro suspendované částice PM10“. Tento cíl se v posledních devíti letech 
daří plnit.

• Eliminovat nejpozději k roku 2010 riziko nedodržení imisních limitů pro ochranu zdraví pro oxid 
dusičitý NO2. V aktualizaci modifikovaný na „Eliminovat nedodržování v současné novele zákona 
č. 86/2002 Sb. navržených imisních limitů pro ochranu lidského zdraví pro suspendované části -
ce PM2,5“. V uplynulém období se z návrhu imisních limitů zákonem č. 201/2012 Sb. stal platný li-
mit. Tento cíl se daří v posledních čtyřech letech plnit.

• Eliminovat nejpozději k roku 2012 riziko nedodržení cílového imisního limitu pro benzo[a]pyren. 
V aktualizaci  modifikovaný  na  „Pokračovat  ve  snižování  emisí  tak,  aby  bylo  minimalizováno 
v roce 2010 riziko nedodržení imisních limitů pro ochranu zdraví pro oxid dusičitý“. V posledních 
letech se přes roční výkyvy daří imisní koncentrace mírně snižovat, avšak dosažení tohoto cíle 
se nepodařilo.

• Postupně omezovat překračování cílového imisního limitu pro ozón. V aktualizaci modifikovaný 
na  „Postupně  omezovat  překračování  cílového  imisního  limitu  pro  ozón  (prostřednictvím 
omezování prekurzorů jeho tvorby – oxidů dusíku a těkavých organických látek (VOC)“. V uply-
nulém období se z návrhu cílového imisního limitu zákonem č. 201/2012 Sb. stal platný imisní li-
mit. Tento cíl se v posledních letech daří plnit, avšak k překračování imisního limitu pro ozón 
stále, i když v menší míře, dochází.

• Udržet koncentrace ostatních znečišťujících látek, pro které jsou vyhlášeny imisní limity nebo cí-
lové imisní limity na dosavadních podlimitních úrovních. V aktualizaci modifikovaný na cíl: „Udr-
žet koncentrace ostatních znečišťujících látek, pro které jsou vyhlášeny imisní limity nebo cílové 
imisní limity na dosavadních podlimitních úrovních“. Tento cíl se daří plnit.

• Aktualizací bylo doplněn cíl: „Modernizovat monitorovací síť města Plzně“. Tento cíl se postupně 
daří plnit.

III.2 Stanovené priority a jejich naplňování
V Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně a jeho aktualizaci byly stanoveny, popř. upraveny 
tyto priority:

Priorita A: Omezení imisní zátěže suspendovanými částicemi PM10, oxidem dusičitým NO2 a benzo[a]py-
renem ze silniční dopravy.
Aktualizací upraveno na cíl: „Pokračovat v omezování imisní zátěže suspendovanými částicemi 
PM10, oxidem dusičitým NO2 a benzo[a]pyrenem ze silniční dopravy“:

• Omezit Individuální automobilovou dopravu ve městě. K omezení cílové automobilové dopravy 
v centru docházelo realizací pěších zón (Riegrova, sady Pětatřicátníků, Bezručova), postupným 
omezováním počtu parkovacích míst (např. Pražská - U Zvonu) a rozšiřováním zóny placeného 
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parkování (Roudná, Hamburk, Petrohrad). Průjezdná doprava – viz níže. Protiváhou regulačních 
opatření v centru je výstavba záchytných parkovišť a parkovacích objektů. V minulosti v systému 
P+G (Park&Go) byly realizovány parkovací objekt Rychtářka a parkovací objekt Divadlo. V sou-
časné době se připravuje nové záchytné parkoviště v Kotkově ulici, rozšíření parkoviště na ná-
městí Emila Škody a nové záchytné parkoviště P+R (Park&Ride) v Dobřanské ulici ve vazbě na 
prodloužení tramvajové trati na Borská pole.

• Odklonit část dopravního proudu z města (zejména v případě tranzitní dopravy) nebo alespoň 
mimo nejhustěji osídlené lokality. Nařízení vlády k nízkoemisním zónám, které dne 23. března 
2013 nabylo účinnosti jako nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení si-
lničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách, které nabízí určité ře-
šení této priority bohužel při současné organizaci a možnostech úprav silniční sítě nelze zatím v 
Plzni realizovat. V roce 2014 byla uvedena do provozu I. etapa západního okruhu. Tato etapa, 
propojující pouze Bory a Křimice, nevytváří zatím souvislé propojení, které by vytvořilo reálnou 
alternativní trasu k cestám přes střed města. Přesto tento úsek využívá cca 6.000 vozidel denně, 
která by jinak projížděla centrem. V současné době probíhá intenzivní příprava dostavby zá-
padní části městského okruhu i navazujících úseků prodlužujících městský okruh postupně na 
Doubravku  a  Slovany  (rekonstrukce  Studentské,  příprava  navazujícího  úseku  Plaská  –  Na 
Roudné). Tomuto cíli je uzpůsobeno i předběžné plánování výdajů města na výstavbu komuni-
kační sítě. Záměrem je ve spolupráci s Plzeňským Krajem a s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR zpro-
voznit západní a severní části městského okruhu (až po ulici Na Roudné) cca do roku 2020. Sou-
časně, byť v nižších fázích probíhá příprava úseků Na Roudné – Rokycanská (předpoklad realiza-
ce cca do roku 2025) a Rokycanská – Jasmínová (předpoklad realizace po roce 2025). 

• Zvýšit plynulost setrvávající dopravy ve městě a tak snížit množství produkovaných emisí. Pro 
zkvalitnění řízení automobilové dopravy byla v roce 2010 provedena kompletní rekonstrukce 
dopravní ústředny. Na tuto etapu navázala postupná obměna zastaralých řadičů světelně signa-
lizačních zařízení za modernější typy umožňující dynamické řízení křižovatek i preferenci vozidel 
MHD. Většina řadičů tak již dnes splňuje potřebné požadavky včetně jejich centrálního ovládání 
z dopravní ústředny.

Priorita B: Omezit imisní zátěž suspendovanými částicemi PM10, oxidem dusičitým NO2 a benzo[a]py-
renem z lokálních topenišť na pevná paliva.
Aktualizací upraveno na cíl: „Pokračovat v omezování imisní zátěže suspendovanými částicemi 
PM10, oxidem dusičitým a benzo[a]pyrenem z lokálních topenišť na pevná paliva“:

• Rozšířit nabídky připojení k CZT. Bylo realizováno bez větší odezvy.

• Vytápění  tuhými  palivy  nahradit  vytápěním  zemním  plynem.  Bylo  realizováno  ve významně 
menším rozsahu než v minulosti a bez větší odezvy. Alternativní způsoby vytápění řešit na bázi 
obnovitelných zdrojů. Byly vytvořeny dotační programy města a využívány dotační programy 
MŽP ČR.

Priorita C: Omezit plošnou a sekundární prašnost (resuspenzi již sedimentovaných částic).
Aktualizací upraveno na cíl:  „Omezit plošnou a sekundární prašnost (resuspenzi již sedimen-
tovaných částic)“:

• Omezit stabilní nebo dočasné zdroje plošné prašnosti. Řešeno v rámci rekonstrukcí a investiční 
výstavby.  Podle  prováděcí  vyhlášky  č.  268/2009  Sb.,  o  technických  požadavcích  na  stavby, 
v platném znění, ke stavebnímu zákonu, musí být všechny stavby navrženy a provedeny tak, aby 
neohrožovaly život a zdraví  osob nebo zvířat,  bezpečnost,  zdravé životní  podmínky a životní 
prostředí – viz § 10 předmětné vyhlášky. Toto je stavebním úřad zkoumáno v povolovacích pro-
cesech (ohlášení, územní řízení, stavební řízení, apod.) podle stavebního zákona. Splnění uve-
dených požadavků je  stavebníkem doloženo dokumentací  stavby odsouhlasenou závaznými 
stanovisky dotčených orgánů (např. hygienická služba, OŽP MMP). Závazná stanoviska těchto 
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orgánů, pakliže jsou vyžadována podle zvláštních předpisů, jsou dokládána k žádostem o povo-
lení stavby.

• Provádět pravidelné odstraňování prachu z veřejných i soukromých ploch; byly stanoveny a na-
plňovány harmonogramy pravidelného čištění frekventovaných komunikací.

• Fyzickými zábranami omezit šíření suspendovaného prachu; v omezené míře byla realizována 
výsadba izolační zeleně podél frekventovaných komunikací.

Aktualizací byly priority rozšířeny o cíl: „C: Pokračovat v omezování imisní zátěže suspendovanými části-
cemi PM10, oxidem dusičitým a benzo[a]pyrenem snižováním energetické náročnosti staveb, např. jejich 
zateplováním apod.“. Mezi priority Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně bylo aktualizací  
doplněno i snížení energetické náročnosti budov, které díky celostátnímu dotačnímu programu Zelená 
úsporám, zaměřenému na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových do-
mech, zahájeném v roce 2009, má poměrně velké rozšíření a v důsledku realizace úsporných opatření, 
především zateplení budov, dochází postupně ke snižování emisí nejen z lokálních topenišť na pevná 
paliva podle priority B, ale také ze zdrojů CZT. Program Zelená úsporám je administrován mimo kompe-
tence města Plzně.

Z geografického hlediska zůstávají prioritou hustě osídlené oblasti města, tedy zejména městské 
obvody Plzeň 1, Plzeň 2 – Slovany, Plzeň 3 a Plzeň 4, na jejichž území byly opakovaně vyhlašovány ob-
lasti se zhoršenou kvalitou ovzduší pro suspendované částice frakce PM10 a stále jsou vyhlašovány ob-
lasti s překročeným imisním limitem pro benzo[a]pyren.

III.3 Doporučené nástroje a opatření včetně jejich plnění

III.3.1 Nástroje a opatření doporučená aktualizací 2010
Priorita A:  Pokračovat v omezování imisní zátěže suspendovanými částicemi PM10, oxidem dusičitým 

NO2 a benzo[a]pyrenem ze silniční dopravy.
Vzhledem k tomu, že hlavní příčinou špatné kvality ovzduší města Plzně je automobilová do-
prava, existují v zásadě 3 možnosti řešení priority A:

• Automobilovou dopravu ve městě omezit (velmi obtížně a pouze částečně realizovatelné opat-
ření v případě individuální automobilové dopravy, protože automobil patří k současnému život-
nímu stylu a občané nejsou příliš ochotni se jej vzdát; nárůst individuální automobilové dopravy 
navíc souvisí s postupem suburbanizace).  Problém lze částečně řešit zlepšením nabídky hro-
madné 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 za-
řízení (světelné informační tabule indikující blízká parkoviště a počet volných míst). V úvahu při-
padá také zpoplatnění vjezdu do města (které již bylo v některých zahraničních městech apli-
kováno).  Pro regulaci dlouhodobého parkování v centru města byla dále rozšířena zóna pla-
ceného parkování o části Roudná, Hamburk, Petrohrad, byl zaveden aktivní informační systém 
se zobrazením volných míst pro parkovací objekty Rychtářka a Divadlo. 

• 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 do-
pravy v některých lokalitách (pěší  zóny přístupné pouze dopravní obsluze) a budováním ob-
chvatů či přeložek komunikací tak, aby byly uchráněny hustě osídlené lokality. Opatření je po-
měrně nadějné zejména v případě tranzitní dopravy. Realizace 1. etapy západního okruhu a pří-
prava navazujících úseků (rekonstrukce Studentská, úsek Plaská – Na Roudné).

• Zvýšit plynulost stávající dopravy ve městě a tak snížit množství produkovaných emisí (jak vyply-
nulo z analytické části, zvýšení plynulosti dopravy vede k výraznému omezení emisí znečišťují-
cích  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 náhra-
dou klasických křižovatek křižovatkami okružními (kruhovými objezdy),  což je  postupně rea-
lizováno. Byl zlepšen systém řízení a organizace automobilové dopravy. S významným vlivem na 
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plynulost dopravy byly realizovány okružní křižovatky 28. října × U Velkého rybníka a Chebská × 
Prvomájová.

Při návrhu opatření ke zklidnění dopravy je nutno zvážit, zda nebudou z hlediska snížení plynu-
losti dopravy kontraproduktivní.

Priorita B:  Pokračovat v omezování imisní zátěže suspendovanými částicemi PM10, oxidem dusičitým 
NO2 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 provo-
zován ve stacionárním stavu).

• V případech, kdy je připojení k CZT technicky a nebo ekonomicky neschůdné, je optimálním ře-
šením 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). Spalování biomasy vy-
užívat pouze v zařízeních, která k tomuto účelu nebyla zkonstruována, přesto vede k výrazně 
vyšším emisím suspendovaných částic PM2.5 a také organických sloučenin.
Poznámka: Spalování biomasy lze naopak doporučit v případě budování odlehlejších menších 
systémů CZT, kdy lze zajistit instalaci odpovídajícího spalovacího zařízení.

• Přednostní variantou je snižování energetické náročnosti staveb (rodinných a bytových domů i 
objektů občanské vybavenosti a budovách v majetku města Plzně (včetně školek, škol, tělový-
chovných zařízení, úřadů, kulturních center a dalších) jejich rekonstrukcemi včetně forem zatep-
lování objektů.

• Novou výstavbu povolovat jen v případě, že splňuje platné energetické normy, popř. že se jedná 
o nízkoenergetické objekty.

Priorita C:  Pokračovat v omezování plošné a sekundární prašnosti  (resuspenze již  sedimentovaných 
částic). 
V případě omezení plošné a sekundární prašnosti  (resuspenze – zvíření již sedimentovaných 
prachových částic) existují v zásadě tři možnosti:

• Omezit stabilní nebo dočasné zdroje plošné prašnosti. Tj. především nevyužité plochy nebo are-
ály, tzv. „brownfields“, místní komunikace s nedostatečně upraveným povrchem, stavby apod.

• Odstraňovat  prach  z veřejných  i  soukromých  ploch  (zejména  čištění  komunikací  či  průmys-
lových areálů). Nutná koordinace se soukromím sektorem.

• Fyzicky omezit šíření suspendovaných částic (prachu). Zejména prostřednictvím městské zeleně.
Priorita D: Modernizovat síť imisního monitoringu města Plzně.

Na základě stavu měřících přístrojů monitorovací sítě kvality ovzduší je nutné doplnit tuto priori-
tu D.

• Provést výměnu stávajících prachoměrů PM10 za nové (stávající prachoměry již nejsou schopny 
dalšího měření). V roce 2012 proběhla výměna dosluhujících betaprachoměrů za optoelektrické 
měřicí analyzátory s měřením frakcí PM10, PM2,5 a PM1.

• Doplnit měření suspendovaných částic PM2,5 (nutnost měřit podle návrhu nové legislativy). Jak je 
uvedeno v předešlém bodě, je již dnes tato frakce měřena.

• Provést  celkovou revizi  stávající  sítě  a navrhnout  její  modernizaci  (optimalizovat  stávající  síť 
z hlediska priorit ochrany ovzduší v městě Plzni). Správa informačních technologií v roce 2016 
podala žádost o dotaci na aktualizaci měřicí sítě.
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Doporučená opatření a podopatření, která byla navržena v Programu ke zlepšení kvality ovzduší města 
Plzně a v jeho aktualizaci 2010 jsou uvedena v následující tabulce Tab. 44.

Tab. 44: Opatření a podopatření k naplňování priorit Programu ke zlepšení kvality ovzduší města 
Plzně uvedená v aktualizaci 2010

Priorita A: Omezení imisní zátěže suspendovanými částicemi PM10, oxidem dusičitým a 
benzo[a]pyrenem ze silniční dopravy
A1: Zvýšení plynulosti dopravy 
ve městě

A2: Vymístění dopravy z hustěji 
obydlených lokalit

A3: Omezení dopravy ve městě

A11: Zlepšení systému řízení 
dopravy ve městě – další roz-
voj ASŘD

A21: Budování obchvatů a nebo 
přeložek komunikací mimo 
hustě osídlené (hustě navště-
vované) oblasti 

A31: Rozšíření nabídky a zvýšení 
atraktivity veřejné dopravy (včetně 
IDS)

A12: Náhrada klasických kři-
žovatek kruhovými objezdy

A22: Rozšíření zón s dopravním 
omezením (v koordinaci s rea-
lizací podopatření A33)

A32: Rozšíření nabídky parkovacích 
stání (zejména krytých) včetně pří-
slušné telematiky

A13: Optimalizace opatření ke 
zklidnění dopravy tak, aby ne-
vedla ke snížení plynulosti do-
pravy

A33: Nabídka systémů „Park and ride“ 
a „Park and go“ (v koordinaci s rea-
lizací podopatření A22).

A34: Zpoplatnění vjezdu do centra 
města 

Priorita B: Omezení imisní zátěže suspendovanými částicemi PM10, oxidem dusičitým NO2 a 
benzo[a]pyrenem z lokálních topenišť na pevná paliva
B1: Rozšíření nabídky připo-
jení 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 sedimentovaných částic). 
C1: Intenzívnější čištění měst-
ských komunikaci a dalších ve-
řejných ploch

C2: Opatření na plochách které 
jsou zdroji plošné prašnosti

C3: Omezení šíření prašnosti – rozvoj 
městské zeleně.

C21: Úprava nevyužívaných 
ploch (v koordinaci s podopat-
řením C31)

C31: Zatravňování nevyužívaných 
ploch (v koordinaci s podopatřením 
C21)

C22: Opatření k omezení 
prašnosti na stavbách

C32: Zelené pásy podél expo-
novaných komunikací.

Priorita D: Modernizace monitorovací sítě města Plzně. (doplněno aktualizací)
D1: Obnovení plné funkčnosti 
monitorovací sítě postupnou 
obměnou přístrojů

D2: Náhrada stávajících pracho-
měrů novými

D3: Doplnění stávající sítě o měření 
suspendovaných částic PM2,5
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III.3.2 Plnění opatření uvedených v Programu ke zlepšení kvality ovzduší Plzeňského kraje 
a souvisejících dokumentech
Konkrétní opatření označená podle tabulky Tab. 44 byla zahrnuta do více programových materiálů.
Poznámka:  Opatření  označená *  nebyla  zahrnuta  do původní  verze  Programu ke  zlepšení  ovzduší 
města Plzně.

A11: Revitalizace Americké třídy (náklady cca 155 mil Kč), - v letech 2008 až 2009 byla realizována I. 
etapa s vadami a nedodělky, které se odstraňovaly v roce 2010, v rámci druhé etapy proběhla 
v letech 2013 až  2014 rekonstrukce Wilsonova mostu.  V rámci  rekonstrukce byly  rozšířením 
chodníků zlepšeny podmínky pro chodce a naopak zúžením vozovky byly zhoršeny podmínky 
pro dopravu projíždějící centrem města.

A11: Rekonstrukce řadičů křižovatek, strategické detektory, dopravní ústředna (náklady cca 50 mil 
Kč), - postupně realizováno při rekonstrukcích komunikací, v průběhu léta 2010 byla instalována 
nová dopravní ústředna, která aktuálně reaguje na hustotu provozu a zvyšuje plynulost provo-
zu.

A11: Revitalizace původní trasy I/27 (náklady cca 50 mil Kč). - Byly zpracovány podrobné studie revita-
lizace Klatovské třídy. Ve smyslu této studie byly provedeny postupné úpravy Klatovské v návaz-
nosti na rekonstrukci tramvajových zastávek v lokalitách U Práce, Dobrovského a Dvořákova. 
V současné době v souvislosti s rekonstrukcí tramvajového tělesa se připravuje úprava zastávek 
U Práce (II. část) a na Masarykově a Chodském náměstí. Úpravy rozšířením nástupních ostrůvků 
a vkládáním bezbariérových přechodů a míst pro přecházení zlepšují komfort a bezpečnost pěší 
dopravy a naopak lokálním snížením počtu jízdních pruhů snižují komfort pro automobilovou 
dopravu. Úplná přestavba celého uličního prostoru do podoby původní městské třídy je při-
pravována současně s rekonstrukcí tramvajového tělesa v úseku Máchova – 17. listopadu. Po-
stupná proměna Klatovské omezováním podmínek pro automobilovou dopravu a preferencí 
pěší a veřejné dopravy přispívá k ekologizaci dopravního systému.

A21: Výstavba západní části městského okruhu (náklady cca 4,3 mld Kč). - V letech 2008 až 2009 rea-
lizována  nultá  etapa  Domažlická  –  Vejprnická.  Realizace  I.  etapy  západní  části  městského 
okruhu, která propojila Bory, Skvrňany, Křimice, byla zahájena v září 2012 a zprovozněna v září 
2014. Realizovanou západní část městského okruhu využívá denně cca 6 000 řidičů, kteří by 
jinak museli projíždět centrem města. Aktuálně se pracuje na přípravách druhé, tedy závěrečné 
etapy okruhu. Předpokládané zahájení stavby této etapy je plánováno na rok 2019 a její dokon-
čení v roce 2022. 

A21: Další napojení Severního předměstí (náklady cca 300 mil Kč). V návaznosti na postupnou realiza-
ci západní části městského okruhu probíhá i příprava navazujících úseků severojižní části, a to 
rekonstrukce Studentské a zejména realizace úseku Plaská na Roudné, jehož zprovoznění se 
předpokládá po roce 2020.  Z důvodu ochrany Klatovské a umožnění její  revitalizace v úseku 
nám. Míru – Belánka je připravována přeložka silnice I/27 v úseku Sukova – Borská. Její realizace 
se předpokládá po roce 2020.  A31: Systém organizace a řízení IDS (náklady cca 7 mil Kč), - ve 
spolupráci kraje a města Plzně byl založen Plzeňský organizátor veřejné dopravy - POVED s. r. o., 
který klade důraz na optimalizaci a zatraktivnění veřejné dopravy. Společnost POVED se zabývá 
zkvalitňováním veřejné dopravy v Plzeňském kraji. V rámci své činnosti připravuje či právě rea-
lizuje projekty spojené s veřejnou dopravou, jako například krajský dispečink, přestupní uzly, 
rozvoj Integrované dopravy Plzeňska, nabídková řízení na dopravce atd.

A31: Výstavba tramvajové trati Bory – Západočeská universita (náklady cca 400 mil Kč), - předpoklá-
dalo se podání žádosti o spolufinancování z fondů EU a vydání SP v roce 2010 a zahájení stavby 
v roce 2011. To se nepodařilo. Cíl realizovat prodloužení tramvajové trati k ZČÚ se nezměnil, 
realizace se však posunula, výstavba se předpokládá v plánovacím dotačním období 2016 až 
2020+.
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A31: Výstavba trolejbusové trati Jižní Předměstí – Borská pole (náklady cca 100 mil Kč), - výstavba rea-
lizována, zahájení provozu 2010; rozvoj trolejbusové sítě na Borských polích umožnil zavést do 
této oblasti města tři trolejbusové linky č. 15, 17 a 18. Nové trolejbusové tratě umožnily kvalitní 
a ekologickou obsluhu tohoto území MHD. 

A31: Výstavba trolejbusové trati Goethova ulice – Rondel (náklady cca 50 mil Kč), - zpracována DÚR, 
obsluha Vinic MHD byla výrazně zlepšena vybudováním sloučených tramvajových a trolejbu-
sových zastávek se společným nástupním ostrůvkem na Karlovarské ulici. V přípravě prodlou-
žení trolejbusové trati na Vinice se v současné době nepokračuje.

A32: Budování parkovišť „Park and ride“ (náklady cca 20 mil Kč), - založena společnost Parking Plzeň 
za účelem rozvíjet systém parkování v městě Plzni, důraz je kladen na systémové řešení; v první 
fázi za pomoci účinných kontrolních a sankčních nástrojů bylo zajištěno respektování zóny pla-
ceného parkování, což byla základní podmínka pro zajištění funkčnosti systému. V následných 
krocích byla postupně rozšiřována zóna placeného parkování v centru města a na vybraných 
místech ve vazbě na základní komunikační síť  byly vybudovány v docházkové vzdálenosti do 
centra města záchytné parkovací objekty Rychtářka s kapacitou 447 parkovacích stání a Divadlo 
s kapacitou 166 stání.  V současné době je kladen důraz na realizaci záchytných parkovišť na 
okraji města ve vazbě na linky MHD (systém P+R). Jako první se připravuje záchytné parkoviště 
v Dobřanské ulici  ve vazbě na záměr prodloužení tramvajové trati  k Západočeské univerzitě. 
Jako druhé v pořadí se předpokládá vybudování záchytného parkoviště P+R u konečné tramvaje 
č. 1 v Bolevci.

Informace o opatřeních přijatých v rámci městských obvodů se nepodařilo do ukončení zpracování této 
Aktualizace získat.

A22*: Omezení nákladní dopravy uvnitř města - pro historické jádro a okolí vyznačena zóna s ome-
zením nákladní dopravy; Velikost zóny s omezením nákladní dopravy se nezměnila. Dohled nad 
dodržováním dopravních předpisů provádí složky policie.

A22*: Vymezení zón zákazu vjezdu pro nákladní automobily a návrh a přijetí restrikcí a represí;Již dříve 
vymezena  zóna pro  centrum města  zahrnující  zejména  ahistorické  jádro  města.  Další  zóny 
omezující nákladní dopravu se nepřipravují.

A31*: Dotace MHD z rozpočtu města.
B1: Napojení 24 budov v majetku města na soustavu CZT (náklady cca 35 mil Kč). - v roce 2009 byly 

na CZT napojeny tyto objekty města: Klatovská 10 - 12, Dominikánská 12, Revoluční 100. V roce 
2016 a 2017 je záměr napojit na CZT tyto objekty města: Veleslavínova 19, Veleslavínova 26, 
Divadelní 3, Divadelní 4 a sady Pětatřicátníků 7-9, Husova 36, Poděbradova 10–12 a Hradišťská 
30.

C1: Odstraňování zimního posypu a pravidelná údržba komunikací. Začala být důsledněji provádě-
na v roce 2009 a letech následujících.

Informace o plnění opatření přijatých v rámci městských obvodů se nepodařilo do ukončení zpracování 
této Aktualizace získat.

• Důkladné odstranění zimního posypu komunikací a jejich pravidelná údržba – ÚMO Plzeň 2.

• Odstranění zimního posypu komunikací a jejich pravidelná údržba – ÚMO Plzeň 10.
• Podpora přeměny otopných systémů domácností - kotle na zplyňování dřeva - přijímání žádostí 

o komunální dotace na změnu systému vytápění zahájeno od 1. 2. 2010 – zajišťuje OŽP MMP.

• Podpora úspor – výměna oken a vchodových dveří u 30 budov v majetku města - v posledních 
letech byla provedena výměna otvorových výplní (oken a vchodových dveří) u těchto objektů 
v majetku města: ZŠ - částečně (provádí se postupně), 4. ZŠ, 10. ZŠ, 13. ZŠ, 15. ZŠ – částečně (a 
postupné zateplování střech), 16. ZŠ – částečně , 17. ZŠ, 18. ZŠ – částečně, 22. ZŠ – částečně, 25. 
ZŠ, 26. ZŠ (Bory) – částečně, 31. ZŠ, Divadlo ALFA, ÚMO 3 sady Pětatřicátníků 1 – částečně (stra-
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na do ulice), 5. MŠ, 21. MŠ, 17. MŠ, 38. MŠ, 6. MŠ, 54. MŠ, 64. MŠ, 57. MŠ, 90. MŠ, 63. MŠ (budova 
v Křimicích), Škroupova 7, Gymnázium Fr. Křižíka, 91. MŠ, Partyzánská 53, K Úvozu 21. V sou-
časné době probíhá výměna oken a vchodových dveří u budov ve správě Obytné zóny Sylván: 
Bzenecká 1, Husova 20, Suvorovova 34, Spojovací 3 až 9, Veleslavínova 30 (částečná výměna 
oken – strana do ulice), Palackého 5 (částečná výměna oken) a Hlavanova 16.

• Podpora úspor – zateplení obvodových plášťů 40 budov - v posledních letech bylo provedeno 
komplexní zateplení obvodového pláště těchto objektů v majetku města: 10. ZŠ, 25. ZŠ, 31. ZŠ, 
Divadlo ALFA, 5. MŠ, 21. MŠ, 17. MŠ, 38. MŠ, 6. MŠ, 54. MŠ, 64. MŠ, 57. MŠ, 90. MŠ, 63. MŠ (bu-
dova v Křimicích), Gymnázium Fr. Křižíka, 91. MŠ. Již dříve byla provedena celková rekonstrukce 
splňující požadavky současné normy (zateplení, výměna oken) u těchto objektů: 78. MŠ (2007), 
87. MŠ (2006). V současnosti se realizuje zateplení fasády budovy Suvorovova 34 a připravuje se 
komplexní zateplení budov včetně výměny otvorových výplní areálu 11. ZŠ.

• Podpora nespalovacích alternativních zdrojů – tepelná čerpadla, fotovoltaické panely, sluneční 
kolektory apod. - Program města na podporu zařízení využívající obnovitelné zdroje energie, 
který běžel od r. 2004, byl Radou města Plzně k 31. 12. 2009 ukončen (zajišťoval Odbor správy 
infrastruktury MMP - dříve Odbor řízení technických úřadů MMP - jako jeden z akčních plánů na 
podporu uskutečnění územní energetické koncepce – přehled poskytnutých dotací je v tabulce 
Tab. 45) a nahrazen systémovou podporou přechodu z nekvalitních způsobů na ekologické způ-
soby vytápění s cílem naplňování Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Přijímání 
nových žádostí  o dotace bylo zahájeno 1. 2. 2010 (zajišťuje  OŽP MMP).  V rámci  schválených 
pravidel lze poskytnout dotaci pouze na tepelné čerpadlo.

Tab. 45: Dotace poskytnuté v letech 2004 až 2009 na obnovitelné zdroje energie

Počet
instalací

Výroba 
[MWh]

Dotace
[Kč]

Tepelná čerpadla 34 1 668 761 500
Solární kolektory 47 237 595 979

Zařízení na biomasu 9 560 213 200
Fotovoltaická zařízení 24 59 1 242 980

Celkem 114 2 524 2 813 659

Plnění konkrétních opatření pro Plzeň uvedených v Programovém dodatku Plzeňského kraje (některá 
jsou již uvedena výše).

V Programovém dodatku k Aktualizaci Programu ke zlepšení kvality ovzduší Plzeňského kraje byla 
navržena následující opatření, která měla vést k naplňování priorit tohoto Programu ke zlepšení kvality 
ovzduší města Plzně:

A21: Výstavba západní části městského okruhu (náklady cca 4,3 mld Kč). První etapa zrealizována, 
nutné dobudovat druhou etapu v úseku Chebská-Studentská, náklady cca 1,5 mld. Kč.

A21: Další napojení Severního předměstí (náklady cca 300 mil Kč). Rozvoj dopravního systému je sou-
středěn na realizaci  městského okruhu. Druhé napojení Severního Předměstí  vznikne dobu-
dováním  západního  okruhu.  V původním  záměru  realizace  „Silničního  systému  v oblasti 
Roudné“, která měla tvořit druhé napojení Severního předměstí, se v současné době nepokra-
čuje.

A32: Budování parkovišť „Park and ride“ (náklady cca 20 mil Kč). V současné době je připravováno 
parkoviště  P+R  Kaplířova,  investiční  náklady  budou  známy po  zpracování  DÚR.  Dalším  při-
pravovaným parkovištěm P+R je parkoviště na náměstí E. Škody.

A32: Záchytné parkoviště MO Plzeň 5 (náklady cca 15 mil Kč).
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A11: Revitalizace Americké třídy (náklady cca 155 mil Kč). Proběhla první (rekonstrukce Americké a 
Martinské) i druhá etapa (rekonstrukce Wilsonova mostu). Třetí etapa, rekonstrukce Resslovy 
ulice není prioritou.

A11: Rekonstrukce řadičů křižovatek, strategické detektory, dopravní ústředna (náklady cca 50 mil 
Kč). Uvedené záměry byly realizovány, další průběžná modernizace systému řízení dopravy pro-
bíhá.

A11: Revitalizace původní trasy I/27 (náklady cca 50 mil Kč). Vedení silnice I/27 bylo odkloněno z Kla-
tovské v úseku Kaplířova – Sukova. Revitalizace tohoto úseku se připravuje jako součást rekon-
strukce tramvajového tělesa s předpokládanou realizací do roku 2020.

A11: Rekonstrukce křižovatky Hřbitovní  × Rokycanská (náklady cca 2 mil Kč). Křižovatka komplexně 
realizována, ukončeno.

A31: Systém organizace a řízení IDS (náklady cca 7 mil Kč).

A31: Výstavba tramvajové trati Bory – Západočeská universita (náklady cca 400 mil Kč). Stavba připra-
vena, předpoklad zahájení v roce 2017 s náklady cca 700mil Kč.

A31: Výstavba trolejbusové trati Jižní Předměstí – Borská pole (náklady cca 100 mil Kč). Výstavba tro-
lejbusové sítě na Borských polí byla kompletně dokončena. Trolejbusová doprava se významně 
podílí na obsluze tohoto území, a to linkami č. 15, 17, 18.

A31: Výstavba trolejbusové trati Goethova ulice – Rondel (náklady cca 50 mil Kč). V přípravě záměru 
se nepokračuje. Komfort obsluhy území veřejnou dopravou se výrazně zlepšil realizací kombi-
novaných zastávek (Tram – BUS) na Karlovarské.

A31: Příprava a realizace rozvoje trolejbusových tratí (náklady cca 120 mil Kč). Byl realizován rozvoj 
trolejbusových tratí na Borská pole, další záměry se nerozvijí. 

A31: Prodloužení tramvaje na Borská pole (náklady cca 70 mil Kč). Stavba připravena, předpoklad za-
hájení v roce 2017 s náklady cca 700mil Kč.

C1: Odstraňování zimního posypu a pravidelná údržba komunikací (MO Plzeň 2 – Slovany, MO Plzeň 
10 – Lhota).

C32: Zelený záchytný pás na západní straně MO Plzeň 5 (náklady cca 10 mil Kč).
C2: Zpevnění povrchů komunikací MO Plzeň 1 (náklady cca 25 mil Kč).

C2: Zpevnění povrchů komunikací MO Plzeň 2 – Slovany (náklady cca 70 mil Kč).
C2: Změna povrchů komunikací – město Plzeň (náklady cca 30 mil Kč).

B1: Napojení 24 budov v majetku města na soustavu CZT (náklady cca 35 mil Kč).

III.3.3 Plnění konkrétních opatření uvedených v Programu rozvoje města Plzně
Město Plzeň dále počítalo, v rámci daného Programem rozvoje města Plzně, s následujícími akcemi, re-
levantními z hlediska priorit Programu ke zlepšení ovzduší města Plzně:
A22: Rekonstrukce ulice Rooseveltova (pěší  zóna s provozem MHD).  Záměr se nepřipravuje,  pod-

mínkou je „Silniční systém Roudná“, který není v seznamu investic. Upřednostněna je výstavba 
městského okruhu ve spolupráci s PK a ŘSD. 

A22: Pěší zóna Saský most (s provozem MHD). Záměr se nepřipravuje. Podmínkou je „Silniční systém 
Roudná“,  který  není  v seznamu  investic.  Upřednostněna  je  výstavba  městského  okruhu  ve 
spolupráci s PK a ŘSD.

A11: Revitalizace původní  trasy silnice I/20.  Záměr se nepřipravuje,  podmínkou je  přeložení trasy 
I/20. Její přeložení se předpokládá po roce 2025 (úsek Rokycanská – Jasmínová).

A21: Propojení  Zborovská-Motýlí-Slovanská.  Záměr  se  nepřipravuje.  V územním  plánu  přesunuto 
z koridoru - návrhu do koridoru – rezerva, důvodem je zejména problémový průchod klidovým 
obytným územím.
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A32: Budování záchytných parkovišť pro nákladní automobily. Záměr se nepřipravuje, předpoklad vy-
užívání areálů v oboru podnikajících firem.

III.3.4 Plnění konkrétních opatření připravovaných ŘSD na území města Plzně
Ředitelství silnic a dálnic ČR připravovalo následující silniční stavby, které jsou relevantní z hlediska prio-
rit Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně:

• I/20 úsek K Dráze – Jasmínová (ve spolupráci s městem Plzeň, realizační náklady cca 290 mil Kč, 
předpokládaný termín realizace 2010). Bylo realizováno. 

• I/27 Plzeň, Tyršův sad – Sukova 2.stavba (ve spolupráci s městem Plzeň, realizační náklady cca 
660 mil Kč, předpokládaný termín realizace 2010). Bylo realizováno. 

• I/20 Plzeň, Plaská – Na Roudné – Chrástecká (ve spolupráci s městem Plzeň, realizační náklady 
cca 850 mil Kč, předpokládaný termín realizace 2009 - 2012), První etapa zahrnující rekonstrukci 
Jateční ulice včetně nového mostu přes Berounku realizována. Druhá etapa představující pře-
ložku silnice I/20 v úseku Plaská – Na Roudné se připravuje s předpokladem realizace kolem 
roku 2020 s náklady cca 731 mil Kč. 

• I/20 Plzeň, Sládkova – Na Roudné (ve spolupráci s městem Plzeň, realizační náklady cca 3,3 – 5,6 
mld Kč, předpokládaný termín realizace 2013 – 2018. Příprava staveb probíhá, kladně ukončen 
proces EIA, probíhají přípravné práce pro zadání DÚR. Rozděleno na úseky Rokycanská – Na 
Roudné (předpoklad realizace do roku 2025, náklad cca 2mld Kč ) a Rokycanská - Jasmínová 
(předpoklad realizace po roce 2025, náklad cca 3 mld Kč).

III.3.5 Plnění konkrétních opatření připravovaných Plzeňskými městskými dopravními 
podniky
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. připravovaly následující stavby, které jsou relevantní z hlediska 
priorit Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně:

• Trolejbusová trať Borská pole - úsek Němejcova - Panasonic (realizační náklady cca 122 mil Kč,  
předpokládaný termín realizace 2008 - 2010). Realizováno, ukončeno.

• Tramvajová trať Bory – ZČU (realizační náklady cca 400 mil Kč, termín realizace cca 2010). Stavba 
připravena, předpoklad zahájení v roce 2017 s náklady cca 700mil Kč.

V rámci nově navrhovaných opatření připadalo v úvahu:

• Řešení vytápění rodinných domů v okrajových lokalitách města
• Nový povrchy dosud nezpevněných komunikací – výstavba obytných ulic v městském obvodu 

Plzeň 2 –  Slovany (realizační  náklady cca 60 mil  Kč,  předpokládaný termín realizace 2008 – 
2010).

III.3.6 Plnění konkrétních opatření uvedených v Programu rozvoje města Plzně a jeho 
aktualizace z roku 2010
Město Plzeň dále kromě některých opatření uvedených výše připravilo,  v rámci daného Programem 
rozvoje města Plzně, následující akce, relevantní z hlediska priorit Programu ke zlepšení ovzduší města 
Plzně:
Poznámka:  Opatření  označená *)  nebyla zahrnuta do původní  verze Programu ke zlepšení  ovzduší 
města Plzně 

A11: Revitalizace původní trasy silnice I/20, - zpracována studie Rekonstrukce nám. Milady Horákové 
včetně  navazujících  komunikací  (tj.  včetně  Slovanské  třídy);  nezbytnou  podmínkou  je  vybu-
dování přeložky silnice I/20. Jednotlivé úseky přeložky se postupně připravují. Zahájení stavby 
úseku Plaská - Na Roudné se předpokládá před rokem 2020, realizace úseku Na Roudné – Roky-
canská se předpokládá po roce 2020 a realizace úseku Rokycanská – Jasmínová po roce 2025. 
Po realizaci celé přeložky bude možné přistoupit k revitalizaci původní trasy.A21: Propojení Zbo-
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rovská-Motýlí-Slovanská, - zpracována studie, na úsek Klatovská – Zborovská v současnosti se 
zpracovává DÚR, Úsek Klatovská – Zborovská je silnicí II. třídy ve správě Plzeňského kraje. Z hle-
diska krajských investic ale i z hlediska města Plzně má prioritu dostavba západního okruhu. 
V současné  době  další  příprava  úseku  Klatovská  –  Zborovská  neprobíhá.  Příprava  investice 
úseku Zborovská – Motýlí – Slovanská není z důvodu hlukových vlivů na okolní klidovou obytnou 
zástavbu a menšího přínosu pro dopravní systém města zařazena mezi sledované úseky. 

A22: Rekonstrukce ulice Rooseveltova (pěší zóna s provozem MHD), - příprava neprobíhá, závisí na 
rozvoji komunikační sítě (Komunikační systém Roudná a další); Zavedení Pěší zóny v Rooselval-
tově ulici není pro město v současné době prioritou. Investiční činnost města Plzně, Plzeňského 
kraje a ŘSD ČR se z hlediska komunikačního systému soustředí na dostavbu městského okruhu. 
S realizací Silničního systému v oblasti Roudné, se v nejbližší době neuvažuje, Z tohoto důvodu 
není ani připravována pěší zóna Rooseveltův most.

A31*: Rekonstrukce tramvajové trati - Karlovarská, - dokončeny první dvě etapy, proběhla příprava již  
III. etapy, její realizace bude zahájena v roce 2016. Na rekonstrukce tramvajového tělesa na Kar-
lovarské naváží rekonstrukce tramvajového tělesa na Klatovské, na mostě generála Pattona a 
v následně též v úseku pod Rondelem na Roudné. Cílem je zrekonstruovat celou trať linky číslo 
4.

A32: Budování záchytných parkovišť pro nákladní automobily, – v současné době příprava stále ne-
probíhá z důvodů možnosti využití dálničních odpočívek a v intravilánu města možnosti využití 
komerčních autoparků.

C32*: Revitalizace a rozvoj městské zeleně (opatření 3.4.4), – v rámci tohoto opatření byly připraveny a 
zahájena realizace akcí „Park u Ježíška“ (realizace 2009-2010), „Mikulášské náměstí“ (realizace 
2010-2012), „Borský park“ (2010-2013), „Park Homolka“ (realizace (2010-2011) a další 3 akce jsou 
plánovány na další období.

Další opatření přijatá mimo programy a koncepce. V rámci řízení jednotlivých agend Magistrátu města 
Plzně byla přijímána a realizována i další opatření relevantní z hlediska priorit Programu ke zlepšení 
ovzduší města Plzně

C22*: Opatření k omezení prašnosti na stavbách – Byl vydán pokyn ředitele TÚ č. 02/2010 upravující 
postup pro snížení  prašnosti  při  rekonstrukcích místních komunikací  na území  statutárního 
města Plzně (6/2010).

III.4 Plnění dalších kroků a doporučení k naplnění priorit Programu a jeho 
aktualizace 2010
Účelem Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně a jeho aktualizace je vyhodnotit stávající stav 
po realizaci části opatření a vytvořit, na základě podrobné analýzy příčin nevyhovující kvality ovzduší, rá-
mec pro detailní formulaci a implementaci opatření vedoucích k nápravě. K tomu bylo doporučeno rea-
lizovat další kroky. 

Priorita A: Omezení imisní zátěže suspendovanými částicemi PM10, oxidem dusičitým a benzo[a]pyre-
nem ze silniční dopravy.
K naplnění této priority je doporučeno, v rámci komplexního řešení dopravního systému města 
Plzně, realizovat následující kroky:

• 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 za-
stavení a rozjezdů, které vedou k významnému zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší. Au-
tomatizovaný systém řízení dopravy byl dále rozvíjen a modernizován (digitalizace kamerového 
systému, nárůst počtu kamer, modernizace řadičů SSZ s preferencí MHD atd.)
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• V rámci rozvoje komunikační sítě města zvážit, kde je možné nahradit „klasické“ řízené či ne-
řízené křižovatky křižovatkami kruhovými („kruhovými objezdy“), které jsou z emisního hlediska 
příznivější, - byla realizována náhrada světelné signalizace – křižovatka Částkova Lobezská, pro-
bíhá příprava náhrad světelné signalizace křižovatky Nepomucká – Štefánkova, dále probíhá pří-
prava výstavby okružních křižovatek Kaplířova – Dobřanská, Studentská – Karlovarská – západní 
okruh. Do roku 2016 byly přestavěny na okružní křižovatky 28. října – U Velkého rybníka, Cheb-
ská – Prvomájová.

• Opatření ke zklidnění dopravy navrhovat tak, aby nebyla v rozporu s potřebou zvýšit plynulost 
dopravního provozu. Zásada při zklidňování dopravy dodržována

• Oblasti  s dopravním  omezením  navrhovat  v širším  kontextu  tak,  aby  nedošlo  k  „přesunutí“ 
problému do jiné hustě osídlené oblasti města, - doporučení je akceptováno a dodržováno. Byly 
realizovány zóny placeného parkování Roudná, Hamburk, Petrohrad.

• Co nejrychleji realizovat investiční akce v oblasti dopravní infrastruktury - zejména západní část 
městského okruhu, přeložku silnice I/20 v úseku Plaská – Na Roudné, přeložku silnice I/27, Zá-
padní okruh – tak, aby byla část dopravního proudu, u které je to možné, vyvedena mimo cent-
rum města. První dvě etapy západního okruhu, tj. 0. etapa Domažlická – Vejprnická a I. etapa 
Domažlická – Chebská, jsou realizovány. Současně v závěrečné fázi přípravy je 2 etapa západní-
ho okruhu Chebská – Studentská, její zprovoznění se předpokládá kolem roku 2020. Současně 
probíhá příprava úseků přeložky silnice I/20, a to rekonstrukce Studentské ulice a příprava rea-
lizace úseku Plaská – Na Roudné. Cílem je okolo roku 2020 zprovoznit celý jihozápadní a severní 
úsek městského okruhu mezi Klatovskou a ulicí Na Roudné, tj. přes polovinu jeho celkové délky. 
Úsek K Dráze  –  Jasmínová  byl  realizován,  v současné  době  je  v pokročilé  fázi  přípravy  úsek 
Plaská – Na Roudné s předpokladem zprovozněni kolem roku 2020. Současně do koku 2020 
bude provedena rekonstrukce Studentské ulice. Z uvedeného vyplývá, že investiční akce jsou 
navrženy a  časové koordinovány tak,  aby  kolem roku 2020 vznikla  spojitá  trasa městského 
okruhu od Klatovské přes Borská pole a Skvrňany na Severní předměstí a dále k ulici Jateční. 
Zprovozněná část bude představovat více než ½ celkové délky městského okruhu a bude tvořit 
významný ucelený funkční prvek komunikační sítě města. Obchvat Nové Hospody je realizován 
stejně jako přeložka silnice I/26 u Nové hospody, která převzala převažující část dopravní zátěže 
z původní trasy po části Domažlické ulice, která se dopravně výrazně zklidnila. 

• Přeložka silnice I/27: Tyršův sad – Sukova II. stavba, byla dokončena. Její realizace umožnila do-
pravní zklidnění - Klatovské v úseku U Borského Parku – 17. listopadu. V přípravě je navazující 
úsek přeložky I/27 Sukova – Borská, který umožní zklidnění Klatovské v úseku 17. listopadu – U 
Trati. Stavba byla kladně vyhodnocena z hlediska vlivu na životní prostředí, v současné době se 
zpracovává  podrobná  studie.  Zadání  dokumentace  pro  územní  rozhodnutí  se  předpokládá 
v roce 2017, realizace stavby se předpokládá po roce 2020. Kladné posouzení EIA získal též úsek 
Přemyslova – Karlovarská, i zde se předpokládá zpracování DÚR.

• Urychlit realizaci investičních akcí v oblasti dopravní infrastruktury - zejména západní část měst-
ského okruhu, přeložka silnice I/20 v úseku Plaská – Na Roudné, přeložka silnice I/27 – tak, aby 
byla část dopravního proudu, u které je to možné, vyvedena mimo centrum města. Urychluje se 
dostavba zejména západní část městského okruhu, přeložky silnice I/20 v úseku Plaská – Na 
Roudné, a I/27 v úseku Sukova – Borská.

• Urychleně uvést do praxe opatření Aktualizovaného Generelu dopravy v klidu města Plzně, zej-
ména vybudovat zamýšlená parkoviště typu „zaparkuj a jdi“ a „zaparkuj a jeď“ a zavést zóny pla -
ceného stání tak, aby došlo k omezení vjezdu osobních automobilů do hustě osídlených částí 
města, - zóny placeného stání – založena organizace Parking Plzeň – zvýšení respektovanosti 
z 10% na 60%, Ve vazbě na centrum města, tedy v rámci systému P+G byly realizovány parkova-
cí objekty Rychtářka a Divadlo. Po odeznělých počátečních problémech s obsazeností se tyto 
parkovacích objekty staly funkčním doplňkem postupně rozšiřované zóny placeného parkování. 
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V současné době je pozornost zaměřena na budování záchytných parkovišť P+R, probíhá pří-
prava parkoviště P+R Dobřanská.

• Parkovací stání (jak „klasická, tak i komplexní 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. Byl instalován aktivní naváděcí systém zobrazující volná místa 
pro parkovací objekty Rychtářka a Divadlo.

• Rozvoj veřejné dopravy koordinovat s budováním parkovišť typu „zaparkuj a jeď“ a přijmout 
opatření k ekonomické i věcné stimulaci  občanů, aby této možnosti  využívali,  -  dle možností 
v dalších etapách. Ke koordinaci rozvoje MHD a dopravy v klidu došlo například v souvislosti 
s přípravou prodloužení tramvajové trati k ZČU. Při nácestném obratišti Kaplířova se připravuje 
kapacitní záchytné parkoviště P+R. Pilotní projekt ekonomické stimulace řidičů k využívání sys-
tému P+R se předpokládá s realizací záchytného parkoviště na náměstí Emila Škody s vazbou na 
stávající trolejbusové linky. 

• Modernizovat vozidlový park veřejné dopravy jednak s ohledem na emise (především autobu-
sy), jednak s cílem zvýšit atraktivitu (komfort) cestování, Vozový park se s ohledem na výše uve-
dené  průběžně  modernizuje,  bylo,  zadáno  výběrové  řízení  na  16  nových  trolejbusů  a 
modernizaci 6 tramvají. Záměr byl realizován a dále bylo pokračováno v modernizaci vozového 
parku.

• Tam, kde je to možné, upřednostnit tramvajovou a trolejbusovou dopravu před autobusy a zá-
roveň přijmout infrastrukturní opatření k upřednostnění veřejné dopravy před dopravou indivi-
duální (i to zvýší atraktivitu veřejné dopravy), - preference v řízení dopravy: - realizován dispe-
čink MHD a sledování vozidel systémem GPS umožnilo postupně vybavovat křižovatky systé-
mem  preference  MHD,  předpoklad  realizace  na  všech  světelných  křižovatkách  s provozem 
MHD. Systémem preference MHD je dnes vybaveno cca 64 světelně řízených křižovatek, tedy 
zhruba 69% z celkového počtu. Bez tohoto vybavení zůstaly především křižovatky, kde nevedou 
linky MHD nebo se jedná o křižovatky systémově nevýznamné. vyhrazené pruhy pro MHD: rea-
lizace v křižovatce Karlovarská – Na Chmelnicích, Třetí jízdní pruh Karlovarská (zpracovává se 
DSP), pruhy pro MHD v ulici U Prazdroje (zpracována DÚR), příprava dalších vyhrazených pruhů 
pro MHD – problémy projednání s PČR. V letech 2016 až 2017 bude probíhat realizace „3. jízdní-
ho pruhu Karlovarská“ náklady cca 30 mil. Kč.

• S ohledem na postup suburbanizace rozvíjet Integrovaný dopravní systém tak, aby se stal atrak-
tivnějším pro obyvatele,  kteří  se odstěhovali  mimo území města ale  dojíždějí  do něj  za  za-
městnáním, - ve spolupráci Plzeňského kraje a Plzně – založen Plzeňský organizátor veřejné do-
pravy - POVED s. r. o., důraz na optimalizaci a zatraktivnění veřejné dopravy. Autobusová do-
prava – trvá důraz na optimalizaci a zatraktivnění příměstské autobusové dopravy. Pro dopravní 
obsluhu plzeňské aglomerace nabízí velký potenciál železniční doprava. Její infrastruktura pro-
chází postupně rozsáhlou modernizací. Na území města Plzně proběhla modernizace trati smě-
rem na Cheb, ve výstavbě je úsek na Prahu, v pokročilé fázi přípravy je přestavba trati na Do-
mažlice, v rámci plzeňského železničního uzlu projde přestavbou i trať směrem na Č. Budějovi-
ce. Současně prochází rekonstrukcí i železniční stanice Plzeň, hl. nádraží, které se promění na 
moderní pohodlný přestupní uzel, který bude zahrnovat i autobusový terminál. Dlouhodobým 
cílem je, aby se železniční doprava stala páteřním prvkem systému příměstské dopravy.

• V souladu s Aktualizovaným Generelem cyklistické dopravy pokračovat v budování cyklistických 
tras, - v zastavěném území budovány cyklistické trasy - v současné době je následující stav akcí: 
Cyklostezka Domažlická – Nová Hospoda - v přípravě, Cyklostezka Borská ulice - v přípravě, Cyk-
lostezka Vejprnická - v přípravě, Zastávkové zálivy a cyklostezka Malostranská - realizováno, Cyk-
lostezka Chrástecká II. Etapa - realizováno; Štefánikova, úsek K Plzenci – Přední cesta – realizo-
váno.
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• V nezastavěném území výstavba smíšených stezek pro chodce a cyklisty – greenways - v pří-
pravě akce s cílem propojit stávající úseky do celistvých tras, úsek Na Roudné od opěrné zdi u 
Pivovarských studní k železničnímu mostu, Trasa podél Úslavy (příprava SP na vybrané úseky), 
Trasa podél Mže (příprava SP na vybrané úseky), Trasa podél Radbuzy a Úhlavy (příprava SP na 
vybrané úseky); byly realizovány úseky: trasa podél Úslavy, část Božkovský ostrov, část Střelnice 
– Lobzy a část Chrástecká – Sv. Jiří; Chebská mezi rozvodnou a ulicí Průkopníků; Slovanská alej 
v úseku nám. M. Horákové - Francouzská; Mohylová v úseku Masarykova – Most přes Úslavu; 
trasa podél Úhlavy část Radobyčice; trasa podél Radbuzy, část Štruncovy sady. V přípravě jsou: 
Trasa podél Mže: lávka přes Mži za ZOO (předpoklad realizace 2017) a úsek podél ZOO; trasa 
podél Úslavy: úsek Chrástecká – Těšínská a úsek Koterov – hranice města; trasa podél Úhlavy: 
park  Plzeňská  cesta  a  úsek  Hradiště  Radobyčice:  trasa  podél  Radbuzy:  úsek  Liliová  –  Ma-
lostranská a úsek Litice 1. a 2. část a rekonstrukce polní cesty od Cihlářské ulice ke Kotkově cha-
tě; 

• V souladu s Generelem pěších tras rozšiřovat možnosti pro rozvoj pěší dopravy, a to v širších 
souvislostech (ve vazbě volnočasové a rekreační aktivity). Realizovány úseky: trasa podél Úslavy, 
část Božkovský ostrov, část Střelnice – Lobzy a část Chrástecká – sv. Jiří; trasa podél Úhlavy část 
Radobyčice, trasa podél Radbuzy část Štruncovy sady; v přípravě: trasa podél Mže: lávka přes 
Mži za ZOO (předpoklad realizace 2017) a úsek podél ZOO; trasa podél Úslavy: úsek Chrástecká 
– Těšínská a úsek Koterov – hranice města; trasa podél Úhlavy: park Plzeňská cesta a úsek Hra-
diště Radobyčice: trasa podél Radbuzy: úsek Liliová – Malostranská a úsek Litice 1. a 2. část a re-
konstrukce polní cesty od Cihlářské ulice ke Kotkově chatě; dále v přípravě realizace pěších pře-
chodů v křižovatce U Jána, lávka přes Rokycanskou.

Priorita B:  Omezení  imisní  zátěže  suspendovanými  částicemi  PM10,  oxidem  dusičitým  NO2 a  ben-
zo[a]pyrenem z lokálních topenišť na pevná paliva.
K naplnění této priority je i nadále doporučeno, v rámci naplňování Územní energetické koncep-
ce 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, ÚEKmP je pravidelně vyhodnocována 
a aktualizována.

• Zajistit přístup k CZT nebo k zemnímu plynu co největšímu množství obyvatel města (zejména 
MO Malesice), Vše závisí na množství odběru (ekonomická efektivita), předmět podnikatelské 
činnosti energetických společností.

• Zvážit  ekonomickou stimulaci  domácností,  které využívají  lokálních topenišť na pevná paliva 
v lokalitách  s dostupností  CZT  nebo  zemního  plynu,  -  od  1.  2.  2010  zajištěno  schválenými 
pravidly pro systémovou podporu přechodu z nekvalitních způsobů na ekologické způsoby vy-
tápění a přípravy teplé vody. Jedná se o poskytování dotací fyzickým osobám při trvalé likvidaci  
topeniště na tuhá paliva v obytných domech a jeho náhradě ekologicky šetrnějším vytápěním. 
Mezi ekologicky šetrnější vytápění patří i napojení na soustavu CZT, vytápění zemním plynem i 
elektřinou (zajišťuje OŽP MMP); od roku 2014 poskytuje MŽP ČR prostřednictvím krajů dotace 
na výměnu spalovacích zdrojů tepla za modernější s výrazně nižšími emisemi (tzv. “kotlíkové do-
tace).

• V lokalitách s doporučeným alternativním vytápěním preferovat nespalovací obnovitelné zdroje 
energie (tepelná čerpadla, případně solární kolektory), - deklarováno v akčních plánech k usku-
tečnění územní energetické koncepce a dříve podporováno dotacemi na instalaci obnovitelných 
zdrojů. Po ukončení dotačního programu na OZE může město působit na občany pouze osvě-
tou a stavební  úřady v rámci platné legislativy.  Využívání OZE je v Plzni  na poměrně vysoké 
úrovni, o čemž svědčí i umístění na 1. místě v kategorii měst nad 50 000 obyvatel v Solární lize 
ČR, což je soutěž ve vybavenosti solární technikou. Dle naší energetické statistiky bylo k 1. 1. 
2010 na území města 220 instalací FVE instalovaný výkon je cca 2,021 MW. Teplovodních slu-
nečních kolektorů evidujeme 109 instalací o celkové ploše 1 143 m2 (tj. cca 1 MW výkonu).
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• V lokalitách s doporučeným alternativním vytápěním dbát na to, aby v případě biomasy byla vy-
užívána zařízení k jejímu spalování konstruovaná (v opačném případě vede spalování biomasy 
k výrazně vyšším emisím suspendovaných částic a organických polutantů), – sledováno při uvá-
dění těchto zařízení do provozu.

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  re-
suspenzi tuhých částic), pokračovat v provádění důkladného čištění komunikací po zimním ob-
dobí  – SVSMP stanovila harmonogram pravidelného čištění vybraných komunikací  na území 
města Plzně (více než 160km), v roce 2009 od června do října činily náklady více než 1,86 mil. Kč.

• Provádět akce směřující ke zpevnění povrchů dosud nezpevněných komunikací. Řešeno v rámci 
rekonstrukcí a investiční výstavby.

• I nadále realizovat režim pravidelného čištění veřejných ploch se zpevněným povrchem.

• Soustavně řešit revitalizaci dosud nevyužívaných ploch a areálů (tzv „brownfields“).
• Při  provádění stavebních prací  na území města vyžadovat důslednou aplikaci  opatření  proti 

prašnosti (např. zaplachtování staveb, oplachování vozidel vyjíždějících ze stavebních areálů), -  
vyžadují stavební úřady v rámci svých kompetencí.

• Navrhovat rozvoj systému sídelní zeleně města včetně vhodně vybraných dřevin (s důrazem na 
zelené pásy podél exponovaných komunikací a na zatravnění nevyužívaných ploch). – řešeno 
v rámci projektové přípravy výstavby a rekonstrukcí příslušných komunikací.
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Priorita D: Modernizace monitorovací sítě města Plzně. 
• Provést výměnu stávajících prachoměrů PM10 za nové. Již bylo postupně realizováno v letech 

2010 až 2012. 

• Doplnit přístroje pro měření suspendovaných částic PM2,5. Bylo postupně realizováno v letech 
2010 až 2012 spolu s výměnou prachoměrů PM10.

• Provést postupnou výměnu i ostatních přístrojů. V roce 2016 byla podána žádost o dotaci na 
obměnu přístrojů.

• Provést celkovou revizi stávající sítě a navrhnout její modernizaci. Bylo realizováno v roce 2012 a 
následuje postupná úprava měřicích programů jednotlivých stanic.

III.5 Financování opatření přijatých v programu a jeho aktualizaci 2010
Kromě vlastních prostředků města a prostředků ze státního rozpočtu nebo státních fondů byly na rea-
lizaci  priorit  Programu  ke  zlepšení  kvality  ovzduší  města  Plzně  a  jeho  aktualizace  2010  využity 
prostředky z „evropských fondů“ a z programu Zelená úsporám.
Operační program Životní prostředí umožňuje podporu v následujících oblastech: 
Prioritní osa 3: Udržitelné využívání zdrojů energie:

Oblast podpory 3.1.: Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení vy-
užívání OZE. Dosud nebylo požádáno o podporu z této oblasti.

Oblast podpory 3.2: Realizace úspor energie a využití odpadního tepla. Dosud (k 10.6.2010) v okre-
se Plzeň-město dotaci získalo 12 projektů v celkové výši nákladů téměř 276 mil Kč, s výší podpory téměř 
165 mil Kč, s efektem předpokládaného snížení emisí SO2 o 17,6 t·rok-1,  NOX o 4,4 t·rok-1,  CO2 1 161 
t·rok-1 s úsporou energie 12 142 GJ·rok-1. Z uvedených dotací vyčerpáno téměř 36 mil Kč. V rámci pro-
gramového období 2007 až 2013 město Plzeň realizovalo celkem 14 projektů úspory energie, které zís-
kaly podporu OPŽP v celkovém objemu 101 mil. Kč. Výsledkem je zateplení 17 objektů (veřejných bu-
dov) v majetku města, z toho 16 základních a mateřských škol a jedna administrativní budova MMP. 
Kromě zateplení směřujícímu k budoucí úspoře energie je významným přínosem těchto projektů také 
snížení imisí skleníkových plynů. Snahou města je i do budoucna v zateplování veřejných budov s pod-
porou OPŽP pokračovat. Pro období 2014 až 2020 má město uplatněnu již jednu žádost a nyní pracuje 
na přípravě dalších dvou projektů do 39. výzvy.

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 vozi-
del veřejné dopravy. Dosud bylo požádáno o podporu 2 projektů, z toho 1 projekt byl schválen k rea-
lizaci a realizován – Prodloužení trolejbusové trati na Borská pole, a 1 projekt byl zamítnut - Úprava vnit-
robloku nám. Gen Piky, Lužická, Jablonského, Habrmannova.

Operační program Doprava (umožňuje podporu v oblasti budování či rekonstrukce silnic I. třídy). 
Ze strany města dosud nebylo požádáno o podporu. Program využívá SŽDC a ŘSD ČR.

Program Zelená úsporám (umožňuje podporu v oblasti úspor energie a obnovitelné zdroje do-
mácností v rodinných a bytových domech). Dosud nebylo požádáno o podporu. V případě, že bude 
program v únoru 2017 obnoven (v současné době je přijímání žádostí pozastaveno) má město připrave-
ny 2 projekty zateplení budov, které hodlá uplatnit.

Úspory energie až dosud město řešilo cestou Operačního programu Životního prostředí, s jehož 
pomocí realizovalo zateplení celkem  6 objektů základních a mateřských škol viz výše. Další 4 mateřské 
školy byly zmodernizovány a spolu s tím i zatepleny s využitím Finančního mechanismu EHP/Norsko.

V roce 2011 město dále realizovalo projekt Obnova a modernizace systému sledování a hodnocení 
imisní zátěže v Plzni s podporou OPŽP v rámci prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování 
emisí. Obsahem projektu byl nákup a instalace zařízení na měření imisní koncentrace suspendovaných 
částic frakcí PM10, PM2,5 a PM1. Tento projekt získal podporu OPŽP v objemu 3,1 mil. Kč.

V rámci nového programovacího období 2014 až 2020 město požádalo o další podporu OPŽP pro 
projekt Obměna technologie pro měření imisí na AMS Plzeň. Projekt spočívá v nákupu a instalaci 13 ks 
nových přístrojů schopných měřit imisní koncentrace SO2, NO2, CO a O3.
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III.6 Monitoring a aktualizace Programu
Každoročně po definitivní kompletaci a verifikaci dat imisního monitoringu bylo prováděno hodnocení 
stavu kvality ovzduší formou ročního Zpravodaje o znečištění ovzduší v Plzni, zpracovávaného ČHMÚ 
pobočka Plzeň.

Hlavním kritériem byla míra dodržování,  resp. nedodržování,  imisních limitů pro suspendované 
částice PM10 a oxid dusičitý NO2, cílových imisních limitů pro ozón O3 a benzo[a]pyren a ostatní monito-
rované znečišťující látky.

Monitorovací síť města Plzně uvedená do provozu v letech 1995 až 1996 postupně dosluhuje a je 
nutná její obnova a modernizace. Zejména pro monitorování nově sledovaných veličin a veličin problé-
mových.

Aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně byla provedena v souladu s ustano-
vením § 7, odstavec 7 zákona o ochraně ovzduší.

Mimořádnou  aktualizaci  nebylo  nutno  dříve  provést,  protože  k významnějším  změnám  právní 
úpravy ochrany kvality ovzduší došlo až v roce 2012 vydáním zákona č. 201/2012 Sb.
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IV Návrhová část - aktualizace 2016  
IV.1 Stanovené cíle
Cílem PZKO, vycházejícím z Programu zlepšování ovzduší, zóna Jihozápad, CZ–03, je do roku 2020 do-
sáhnout na celém území Plzně splnění  imisních limitů daných zákonem č.  201/2012 Sb.  o ochraně 
ovzduší v příloze č. 1 v bodě 1 až 3. 
Cíle Programu jsou po druhé aktualizaci stanoveny tak, aby k roku 2020 bylo dosaženo:

• Snížení koncentrací znečišťujících látek v ovzduší (zejména benzo[a]pyrenu) a aby kvalita ovzdu-
ší byla zlepšena především tam, kde jsou imisní limity na území města překračovány.

• Udržení kvality ovzduší a zlepšení také tam, kde jsou současné imisní koncentrace znečišťujících 
látek pod hodnotami imisních limitů.

Z analýzy kvality ovzduší vyplývá nutnost řešit následující znečišťující látky:
• Suspendované částice PM10: Občas v některých lokalitách dochází k překračování imisního limi-

tu pro 24hodinové koncentrace.

• Suspendované  částice  PM2,5:  Občas  v některých  lokalitách  dochází  k  překračování  ročního 
imisního limitu.

• Benzo[a]pyren: Trvale dochází k překračování ročního imisního limitu.

Ostatní znečišťující látky nejsou již delší časové období překračovány a nelze důvodně předpokládat, že 
by k překročení mělo v budoucnu dojít.

IV.2 Stanovené priority

IV.2.1 Prioritní kategorie zdrojů
Pro každou řešenou znečišťující  látku jsou stanoveny následující  prioritní  kategorie zdrojů,  přičemž 
jejich zdůvodnění vyplývá z podílů na celkových emisích jednotlivých škodlivin a zejména na imisním 
příspěvku jednotlivých skupin zdrojů. Příspěvek skupin zdrojů byl stanoven podrobnou rozptylovou stu-
dií, zpracovanou pro celé území ČR. Na znečištění ovzduší se významně podílejí následující kategorie 
zdrojů:

1. Spalování pevných paliv ve zdrojích jmenovitého tepelného příkonu od 10 do 300 kW, který 
slouží  jako zdroj  tepla  pro teplovodní  soustavu ústředního vytápění  –  nejvýznamnější  zdroj 
imisního zatížení benzo[a]pyrenem, zdroj imisního zatížení PM10 a PM2,5.

2. Mobilní zdroje (doprava) – významný zdroj imisního zatížení PM10 a PM2,5, v závislosti na intenzi-
tě dopravy rovněž velmi významný zdroj imisního zatížení benzo[a]pyrenem a NO2.

3. Vyjmenované bodové stacionární zdroje – zdroje vykazovaných a fugitivních emisí PM10 a PM2,5 a 
zdroje  prekurzorů  sekundárních  aerosolů  (vyjmenované stacionární  zdroje  s emisemi  SO2 a 
NOX).

4. Nevyjmenované zdroje fugitivních emisí pevných částic (TZL, PM10)  – stavební činnost, větrná 
eroze ze zemědělských pozemků, průmyslové areály.

IV.2.2 Územní priority 
Prioritní území ve městě Plzni jsou rozdělena do 2 kategorií, podle počtu překročených imisních limitů 
v prostoru obytné zástavby.

• KATEGORIE I – Překročení více než 1 imisního limitu alespoň na části obytné zástavby městské-
ho obvodu.

• KATEGORIE II – Překročení jednoho imisního limitu alespoň na části obytné zástavby městského 
obvodu.
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V následujících tabulkách jsou uvedeny obvody města dle výše uvedených kategorií. Obvody byly iden-
tifikovány na základě vyhodnocení prostorové interpretace dat ČHMÚ za pětileté období 2007 až 2011 
tak, aby byly identifikovány oblasti, kde dochází k překračování imisních limitů. 

IV.3 Popis opatření ke snížení emisí k požadovanému zlepšení kvality ovzduší
Níže jsou uvedena opatření, přijatá v Programu zlepšení kvality ovzduší, zóna Jiho–západ–CZ03 zpra-
covaného odborem ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR, která je vhodné aplikovat i 
v městě Plzni tak, aby byl dosažen maximální synergický efekt (efekt aplikace více typů opatření, která  
mají nejvýznamnější imisní dopad). 

V částech města kde nedochází k překračování imisních limitů, je vhodné rovněž aplikovat všechna 
níže uvedená opatření za účelem udržení dobré kvality ovzduší.

Opatření jsou označena jedinečným kódem, který navazuje na požadavky reportingových povin-
ností MŽP ČR. Kód je složen ze dvou písmen a číslice.

A) Snížení vlivu silniční dopravy na úroveň znečištění ovzduší (navazuje na prioritu A původního 
programu).

B) Snížení vlivu stacionárních zdrojů na úroveň znečištění ovzduší (navazuje na prioritu B původní-
ho programu).

C) Snížení vlivu zemědělské výroby na úroveň znečištění ovzduší (prakticky se téměř netýká města 
Plzně).

D) Snížení vlivu stacionárních zdrojů provozovaných v živnostenské činnosti a v domácnostech na 
úroveň znečištění ovzduší.

E) Snížení vlivu jiných zdrojů na úroveň znečištění ovzduší.
Druhé písmeno označuje typ opatření (A – hospodářské (ekonomické) / daňové, B – technické, C – vzdě-
lávací / informační, D – jiné), číslo označuje pořadí opatření v dané skupině.

Tab. 46: Souhrn navrhovaných opatření ke snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší

Kód opatření Název opatření Gesce * Termín

AA1
Parkovací politika (omezení a zpoplatnění 
parkování v centrech měst)

město
průběžně do 
31. 12. 2020

AA2
Ekonomická podpora (dotace) provozu 
veřejné hromadné dopravy

město, kraj
průběžně do 
31. 12. 2020

AB1
Realizace páteřní sítě kapacitních komu-
nikací pro automobilovou dopravu

MD (ŘSD), 31.12.2020

AB2 Prioritní výstavba obchvatů a obcí město, kraj, MD (ŘSD) 31. 12. 2020

AB3
Odstraňování bodových problémů na ko-
munikační síti

město, kraj, MD (ŘSD)
průběžně do 
31. 12. 2020

AB4 Výstavba a rekonstrukce železničních tratí MD (SŽDC)
průběžně do 
31. 12. 2020

AB5
Výstavba a rekonstrukce tramvajových a 
trolejbusových tratí

město
průběžně do 
31. 12. 2020

AB6
Odstavná parkoviště, systémy Park&Ride 
a Kiss&Ride

město
průběžně do 
31. 12. 2020

AB7 Nízkoemisní zóny město
průběžně do 
31. 12. 2020

AB8 Selektivní nebo úplné zákazy vjezdu město
průběžně do 
31. 12. 2020
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Kód opatření Název opatření Gesce * Termín

AB9
Integrované dopravní systémy veřejné 
hromadné dopravy

město, kraj, MD
průběžně do 
31. 12. 2020

AB10
Zvyšování kvality v systému veřejné hro-
madné dopravy

město, kraj, MD
průběžně do 
31. 12. 2020

AB11
Zajištění preference veřejné hromadné 
dopravy

město, kraj, MD
průběžně do 
31. 12. 2020

AB12
Rozvoj alternativních pohonů ve veřejné 
hromadné dopravě

město, kraj
průběžně do 
31. 12. 2020

AB13 Podpora cyklistické dopravy město, kraj
průběžně do 
31. 12. 2020

AB14 Podpora pěší dopravy město, kraj
průběžně do 
31. 12. 2020

AB15 Zvýšení plynulosti dopravy v intravilánu město, kraj
průběžně do 
31. 12. 2020

AB16 Úklid a údržba komunikací město, kraj, MD (ŘSD)
průběžně do 
31. 12. 2020

AB17
Omezení prašnosti výsadbou liniové ze-
leně

město, kraj, MD (ŘSD)
průběžně do 
31. 12. 2020

AB18
Omezování emisí z provozu vozidel 
obce/kraje a jeho organizací

město, kraj
průběžně do 
31. 12. 2020

AB19
Podpora využití nízkoemisních a beze-
misních pohonů v automobilové dopravě

město, kraj
průběžně do 
31. 12. 2020

AC1 Podpora carsharingu město, kraj
průběžně do 
31. 12. 2020

BB1

Snížení vlivu stávajících průmyslových a 
energetických stacionárních zdrojů na 
úroveň znečištění ovzduší – Čištění spalin 
nebo odpadních plynů, úprava techno-
logie

krajský úřad
průběžně do 
31. 12. 2020

BB2

Snižování prašnosti v areálech průmys-
lových podniků, pořízení techniky pro 
omezení fugitivních emisí ze 
skládkování/skládek/z volného prostran-
ství/z manipulace se sypkými materiály

krajský úřad
průběžně do 
31. 12. 2020

BD1
Zpřísňování/stanovování podmínek 
provozu

krajský úřad
průběžně do 
31. 12. 2020

BD2
Minimalizace imisních dopadů provozu 
nových stacionárních zdrojů v území

krajský úřad
průběžně do 
31. 12. 2020

BD3 Omezování prašnosti ze stavební činnosti
Magistrát města Plzně, kraj-
ský úřad

průběžně do 
31. 12. 2020

CB2
Snížení emisí TZL a PM10 – omezení větrné 
eroze

Magistrát města Plzně ve 
spolupráci se soudsedícími 
obecními úřady obcí s rozší-
řenou působností

průběžně do 
31. 12. 2020
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Kód opatření Název opatření Gesce * Termín

DB1

Podpora přeměny topných systémů v 
domácnostech – Instalace a využívání 
nových nízkoemisních či bezemisních 
zdrojů energie

město, kraj, MŽP
průběžně do 
31. 12. 2020

DB2 Snížení potřeby energie město, kraj
průběžně do 
31. 12. 2020

DB3

Rozvoj environmentálně příznivé energe-
tické infrastruktury – rozšiřování sítí 
zemního plynu a soustav zásobování 
tepelnou energií

kraj, město 
průběžně do 
31. 12. 2020

EA1
Podmínky ochrany ovzduší pro veřejné 
zakázky

město, kraj
průběžně do 
31. 12. 2020

EB1
Zpevnění povrchu nezpevněných komu-
nikací a zvyšování podílu zeleně v obytné 
zástavbě

město, kraj
průběžně do 
31. 12. 2020

EB2
Snižování vlivu průmyslových areálů na 
kvalitu ovzduší

MPO, kraj, město
průběžně do 
31. 12. 2020

EC1
Informování a osvěta veřejnosti v otáz-
kách ochrany ovzduší

město, kraj, MŽP
průběžně do 
31. 12. 2020

ED1 Územní plánování
Magistrát města Plzně, kraj-
ský úřad, MMR, MO, MŽP

průběžně do 
31. 12. 2020

* - Realizace uvedených opatření je plně v souladu s kompetencemi a příslušností jednotlivých orgánů 
veřejné správy dle povahy jednotlivých opatření. Podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání  
též veřejný zájem. Podle § 1 odst. 4 a § 2 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích pečuje o rozvoj území  
a  při  výkonu samostatné působnosti  a  přenesené působnosti  chrání  veřejný  zájem i  kraj.  Vlastník 
nemovitosti nebo provozovatel zdroje znečištění ovzduší, kterého se opatření dotýká, poskytuje veřejné 
správě nezbytně nutnou součinnost pro provádění opatření.

IV.3.1 Opatření ke snížení vlivu silniční dopravy na úroveň znečištění ovzduší
Z výsledků provedených analýz vyplývá, že automobilová doprava je jedním z nejvýznamnějších zdrojů 
znečišťování ovzduší. Významně se podílí především na imisní zátěži suspendovaných částic, a to třemi 
způsoby – přímými emisemi částic (z výfuků a z otěrů brzd a pneumatik), vznosem prachu z vozovek 
(tzv. resuspenze) a emisemi prekurzorů tzv. sekundárních částic (částice vzniklé z plynných polutantů),  
zejména NOX. Nezanedbatelný podíl má doprava rovněž na imisní zátěži benzo[a]pyrenem, emise z do-
pravy také výrazně přispívají k tvorbě přízemního ozónu. 

Z tohoto důvodu je opatřením ke snížení emisní a imisní zátěže z dopravy věnována zásadní po-
zornost.  V řešeném území je přirozeně již celá řada opatření v dopravní oblasti aplikována – je po-
stupně budován obchvat města a přeložky hlavních silnic,  je podporována hromadná doprava, jsou 
uplatňovány různé formy regulace individuální automobilové dopravy atd. Z provedených hodnocení 
však vyplynulo, že pro dosažení imisních limitů ve stanoveném časovém horizontu je dosavadní rozsah 
a tempo realizace opatření zcela nedostačující, naopak bude nutno aplikovat velké množství opatření 
nad rámec dosavadních záměrů, popřípadě dosud realizované aktivity podstatným způsobem rozšířit či 
prohloubit. 

Ke snížení imisní zátěže z dopravy v konkrétním území je navíc nutno vždy uplatňovat soubor více 
vzájemně provázaných nástrojů,  směřujících jednak k redukci  objemu automobilové dopravy a sou-
časně i k jejímu převedení na komunikace vedené mimo obytnou zástavbu. V městě Plzni nabývají na 
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významu také dopravně-organizační opatření, jejichž cílem je snížení celkového objemu individuální do-
pravy. 

Tohoto cíle je v současné silně motorizované společnosti možné dosáhnout pouze pomocí kombi-
nace více typů opatření, kdy je znevýhodnění individuální dopravy (např. omezení parkování, zákazy 
vjezdu, preference veřejné hromadné dopravy) doprovázeno nabídkou vhodných alternativ (zejména 
komfortní veřejná hromadná doprava). Důležité je, aby byla zachována mobilita obyvatel a omezení se 
týkalo jen zvoleného způsobu dopravy. Opatření pro snížení objemu dopravy je tak nutno vnímat jako 
funkční celek, kdy k dosažení potřebného zlepšení je nutno obvykle realizovat větší počet vzájemně 
provázaných aktivit. 

Pro většinu opatření jsou uvedeny aplikace opatření. Aplikace opatření vychází z premisy, že má-li 
opatření reálný potenciál ke zlepšení kvality ovzduší, pak je vždy aplikace doporučena v maximálním 
technicky přijatelném rozsahu – jedná se tedy v určitém smyslu o ekvivalent BAT (Best Available Tech-
niques) u průmyslových zdrojů. Aplikace opatření nejsou stanoveny tam, kde by realizace opatření měla 
jen velmi malý přínos ke zlepšení současné situace.

Tab. 47: Opatření ke snížení vlivu silniční dopravy na úroveň znečištění ovzduší

Kód
opatření

Název opatření

AA1 Parkovací politika (omezení a zpoplatnění parkování v centrech měst)

AA2 * Ekonomická podpora (dotace) provozu veřejné hromadné dopravy *
AB1 Realizace páteřní sítě kapacitních komunikací pro automobilovou dopravu

AB2 Prioritní výstavba obchvatů 
AB3 Odstraňování bodových problémů na komunikační síti

AB4 Výstavba a rekonstrukce železničních tratí
AB5 Výstavba a rekonstrukce tramvajových a trolejbusových tratí

AB6 Odstavná parkoviště, systémy Park&Ride a Kiss&Ride
AB7 Nízkoemisní zóny

AB8 Selektivní nebo úplné zákazy vjezdu
AB9 Integrované dopravní systémy veřejné hromadné dopravy

AB10 Zvyšování kvality v systému veřejné hromadné dopravy
AB11 Zajištění preference veřejné hromadné dopravy

AB12 Rozvoj alternativních pohonů ve veřejné hromadné dopravě
AB13 Podpora cyklistické dopravy

AB14 Podpora pěší dopravy
AB15 Zvýšení plynulosti dopravy v intravilánu

AB16 Úklid a údržba komunikací
AB17 Omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně

AB18 Omezování emisí z provozu vozidel města a jeho organizací
AB19 Podpora využití nízkoemisních a bezemisních pohonů v automobilové dopravě

AC1 Podpora carsharingu

* - Opatření AA2 úzce souvisí s opatřením AB10, je totiž jeho ekonomickou stránkou, rozdělení obou 
opatření má význam pouze z pohledu členění ekonomických a technických nástrojů. Aplikace obou 
opatření je proto v tomto textu uvedena společně pod opatřením AB10.
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Tab. 48: Opatření AA1

Kód opatření AA1 (dříve A34)
Název opatření Parkovací politika (omezení a zpoplatnění parkování v centrech měst)

Popis opatření

Cílem opatření je odradit řidiče od vjezdů do centra města, čímž dojde ke snížení ob-
jemu dopravního výkonu IAD v dané lokalitě. Efektivní nástroje k uplatnění tohoto 
opatření jsou zejména zvýšená sazba za parkování v centru, snížení počtu parkova-
cích míst na nezbytně nutný počet, zóny s omezeným parkováním, rozšíření zón zá-
kazů stání a zastavení, zvýšená kontrola dodržování příslušné regulace parkování. 
Zvýšit  ochotu  veřejnosti  zaujmout  kladné  stanovisko  k  těmto  omezením pak  lze 
např.  zkvalitňováním služeb veřejné hromadné dopravy a budováním záchytných 
parkovišť  s  podporou pro dlouhodobé parkování  „Park & Ride“  nebo krátkodobé 
„Kiss & Ride“.

Gesce město Plzeň 

Druh opatření A (ekonomické/hospodářské)
Je opatření 
regulativní? [a/n]

ano

Časový rámec 
nabytí účinnosti 
opatření 

B (střednědobý)

Dotčené odvětví, 
které je zdrojem 
znečištění

A (doprava)

Územní rozsah 
dotčených zdrojů

místní

IV.3.1.1 Aplikace opatření AA1
Z analýzy vyplynulo, že ve městě Plzni je již určitá regulace parkování zavedena, obvykle formou zpo-
platnění  parkování  v  části  města.  Zpoplatnění  není  však  natolik  rozsáhlé,  aby  dostatečně  plnilo 
regulační funkci.

Koncepčním podkladem pro další postup je Generel dopravy v klidu města Plzně (us. ZMP č. 406 
dne 6. 9. 2012). Návrh rozvoje zóny placeného parkování naváže na již realizované části zóny v centru 
města a dále na Hamburku, na Petrohradě a na Roudné.
Návrh: 

• Realizace zóny placeného parkování západně od Klatovské.

• Příprava zóna Doudlevecká.
• Zavedení Smart city technologií zvyšujících efektivnost a přívětivost systému.

Tab. 49: Opatření AB1

Kód opatření AB1

Název opatření Realizace páteřní sítě kapacitních komunikací pro automobilovou dopravu
Popis opatření Funkční páteřní síť silniční dopravy je nejen důležitým předpokladem rozvoje území, 

ale  výrazně  přispívá  i  ke  zlepšení  kvality  ovzduší.  Realizací  (resp.  dobudováním) 
funkční páteřní sítě dojde k převedení podstatné části tranzitní dopravy na komu-
nikace, které jsou svojí polohou a uspořádáním k tomu určeny.

V  případě dobudování  chybějících  úseků kapacitních komunikací  je  množství 
emisí dále sníženo zkrácením potřebných cestovních vzdáleností.
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Při  výstavbě  nových  komunikací  navíc  platí  přísnější  podmínky  pro  ochranu 
životního  prostředí  a  zdraví  obyvatel  (vedení  trasy  v  dostatečné  vzdálenosti  od 
obytné zástavby a cenných ekosystémů, splnění hlukových limitů, zmírňující opatření 
např. ve formě výsadby izolačních pásů zeleně, pravidelného čištění vozovky apod.) 
než v případě stávajících silničních staveb. Je tedy žádoucí vhodným způsobem rea-
lizovat nové kapacitní komunikace splňující náročnější parametry, které převezmou 
část dopravní  zátěže ze stávajících komunikací,  jež  mají  větší  negativní  dopad na 
životní prostředí. Přirozenou podmínkou je takové vedení a technické řešení komu-
nikace, které zajistí nepřekročení imisních limitů vlivem jejich provozu.

Gesce MD (ŘSD, SŽDC) a Plzeňský kraj, spolupráce město Plzeň,

Druh opatření B (technické)
Je opatření 
regulativní? [a/n]

ne

Časový rámec 
nabytí účinnosti 
opatření 

B (střednědobý); C (dlouhodobý)

Dotčené odvětví, 
které je zdrojem 
znečištění

A (doprava)

Územní rozsah 
dotčených zdrojů

místní, regionální; národní

IV.3.1.2 Aplikace opatření AB1:
Aplikace tohoto opatření přímo nesouvisí s aktivitami města, ale z hlediska města přináší zlepšení kvali-
ty ovzduší zejména podél úseků těchto komunikací vedených na území města Plzně, a proto je nutné 
podpořit uvedené gestory.

Koncepčními podklady pro další postup jsou Zásady rozvoje dopravního systému města Plzně (us. 
RMP č. 516 dne 28. 4. 2011) a zpracovaný Plán udržitelné mobility Plzeň. Pro rozvoj páteřní sítě je zá -
sadní dobudování městského okruhu jako alternativy pro trasy procházející středem města a realizace 
úseků umožňujících zklidnění přetížených historických radiál.  V tomto směru významnou byla před-
cházející realizace městského okruhu v úseku Domažlická – Křimická.
Návrh: 

• Realizace městského okruhu v úseku Křimická (Chebská) – Studentská.

• Realizace městského okruhu – rekonstrukce Studentské, úsek Plaská – Gerská.
• Realizace městského okruhu – rekonstrukce Studentské, úsek Gerská – Karlovarská.

• Realizace městského okruhu, úseku Plaská – Na Roudné.
• Příprava městského okruhu v úsek Na Roudné – Rokycanská.

• Příprava městského okruhu v úseku Rokycanská – Jasmínová.
• Příprava úseku Sukova – Borská.

Tab. 50: Opatření AB2

Kód opatření AB2 (dříve A21)

Název opatření Prioritní výstavba obchvatů obcí

Popis opatření
Primárním cílem tohoto opatření je odvedení tranzitní dopravy, především nákladní, 
jež je významným zdrojem znečištění ovzduší, z prostoru obytné zástavby do extravi-
lánu či periferních částí města. Opatření se však netýká pouze tranzitní dopravy (tj.  
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dopravy se zdrojem i cílem cesty mimo Plzeň), ale zajistí také přenesení části vnit-
roměstské, cílové i zdrojové dopravy, čímž opět odlehčí centrálním částem města.

Zásadní význam má však budování obchvatů i ve vztahu k dalším opatřením do-
pravně-organizačního charakteru,  jejichž  účelem je snížení  celkového objemu do-
pravy ve městě. Podstatnějšího účinku těchto opatření lze dosáhnout až v situaci, 
kdy budou zajištěny vhodné objízdné trasy. V prostoru vymezeném obchvatem pak 
je možné realizovat např. nízkoemisní zóny, selektivní zákazy vjezdu, omezovat par-
kování atd.

Gesce kraj

Druh opatření B (technické)
Je opatření 
regulativní? [a/n]

ne

Časový rámec 
nabytí účinnosti 
opatření 

B (střednědobý); C (dlouhodobý)

Dotčené odvětví, 
které je zdrojem 
znečištění

A (doprava)

Územní rozsah 
dotčených zdrojů

místní; regionální

IV.3.1.3 Aplikace opatření AB2 v Plzni
Koncepčním podkladem pro další postup jsou ZÚR Plzeňského kraje. Zásadní změnou v tomto směru 
byla výstavba dálničního obchvatu dálnice D5, která významně snížila podíl tranzitní dopravy v městě 
Plzni. Dalším významným krokem by byla postupná přestavba nevyhovujících úseků silnice II/180, zej-
ména úseku Kyšice – Chrást u Plzně, který by odklonil z Plzně významný tranzitní vztah od Kralovic (si-
lnice I/27) směrem na Prahu dálnice (D5).

V Programu zlepšování kvality ovzduší, zóna Jihozápad – CZ03 je uvedena i řada opatření v okolí 
Plzně, která mohou přinést snížení emisní zátěže ve městě.

• I/27: Plzeň, průtah silnice (stavba 27/06).

• II/203: Plzeň, napojení silnice I/20 na dálniční přivaděč (stavba 203/03).
• I/20: Plzeň, průtah silnice (stavba 20/01).

• I/27: Plzeň – Třemošná, zkapacitnění (stavba 27/05).
• Dokončení západní části městského okruhu Plzně úsek Křimická – Karlovarská, navazující na 

stávající úsek Domažlická – Křimická.

• Příprava úseku II/180 Kyšice – Chrást u Plzně
• Realizace dalších opatření uvedených v původním Programu a jeho aktualizaci z roku 2010.



Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně – aktualizace 2016 70

Tab. 51: Opatření AB3

Kód opatření AB3 (dříve A12 a A13)
Název opatření Odstraňování bodových problémů na komunikační síti

Popis opatření

Bodovými  problémy  na  komunikační  síti  se  rozumí  nevhodná  řešení  křižovatek, 
chybějící křižovatky či sjezdy z kapacitních komunikací, chybějící propojení navazují-
cích tahů, technicky nevyhovující části komunikací, kolizní místa s chodci či cyklisty a 
další. Při odstraňování bodových závad se jedná většinou o stavby menšího měřítka, 
které však způsobí výrazné zlepšení lokální dopravní situace, např. zvýšením plynu-
losti jízdy, umožněním využití tras, jež se vyhýbají obytné zástavbě, rozdělením do-
pravního proudu, vytvořením optimálních (kratších) tras propojujících významné cíle 
(často není nutná výstavba nových silnic, ale postačí dobudování chybějící křižovatky, 
krátké spojky či jiné vhodné řešení), zvýšením bezpečnosti provozu chodců a cyklis-
tů, zvýšením dostupnosti stanic a zastávek veřejné hromadné dopravy apod. 

Gesce město, kraj, MD (ŘSD, SŽDC)

Druh opatření B (technické)
Je opatření 
regulativní? [a/n]

ne

Časový rámec 
nabytí účinnosti 
opatření 

A (krátkodobý); B (střednědobý)

Dotčené odvětví, 
které je zdrojem 
znečištění

A (doprava)

Územní rozsah 
dotčených zdrojů

místní; regionální

IV.3.1.4 Aplikace opatření AB3
Odstraňování bodových závad na komunikacích je nutno realizovat průběžně v rámci celé komunikační 
sítě dle aktuálního výskytu těchto problémů. Prioritou je zajištění dostatečných kapacit komunikací pro 
tranzitní  dopravu vedených  mimo obytnou zástavbu,  dále  zajištění  průjezdnosti  křižovatek,  odstra-
ňování kongescí a údržba povrchů (omezení prašnosti). V Plzni např. křižovatka Belánka, Klatovská tří-
da, Karlovarská třída, sady Pětatřicátníků, nám. Generála Píky apod. Koncepčním podkladem je Plán 
udržitelné mobility Plzeň.
Návrh:

• Rekonstukce křižovatky Na Roudné – Jateční.

• Rekonstrukce křižovatky Belánka.
• Rekonstrukce Mikulášské ulice (rozšíření podjezdů u nádraží, Uzel Plzeň – 2. stavba).

• Rekonstrukce Dlouhé ulice.
• Rekonstrukce Lobezské ulice.

• Odstranění úrovňového železničního přejezdu na Domažlické (Uzel Plzeň, 3 stavba).
• Příprava zobousměrnění Husova náměstí.

• Příprava rekonstrukce křižovatky Jateční – Těšínská.
• Odstraňování dalších bodových závad na komunikacích bude realizováno průběžně v rámci celé 

komunikační sítě dle aktuálního výskytu dopravních problémů.
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Tab. 52: Opatření AB4

Kód opatření AB4
Název opatření Výstavba a rekonstrukce železničních tratí

Popis opatření

Podpora rozvoje železniční dopravy směřuje k zvýšení její atraktivity a k následnému 
převzetí části dopravních výkonů na úkor dopravy automobilové. Jedná se nejen o 
dopravu osob, ale je nutno sledovat i zásadní potenciál železniční dopravy v oblasti 
přepravy nákladu. V regionálním měřítku je opatření zaměřeno především na mo-
dernizace, zkapacitnění a elektrifikace klíčových úseků existujících tratí, v některých 
případech též na budování tratí nových. V celostátním měřítku je ve střednědobém 
horizontu nejzásadnější odstranění úzkých hrdel a bodových závad (celkové zvýšení 
kapacity železniční sítě na hlavních tazích, zvýšení propustnosti jednotlivých úseků, 
zlepšení celkové "odolnosti" systému při nepravidelnostech), dlouhodobě pak rea-
lizace nových koridorů pro železniční dopravu a realizace vysokorychlostních želez-
ničních tratí.

Výstavba a rekonstrukce se netýká jen meziměstské železniční dopravy, ale i tra-
tí v intravilánu města, které musí být plnohodnotnou součástí integrovaných systé-
mů veřejné hromadné dopravy. Zde se investiční akce zaměří kromě výše uvedené 
modernizace a zvyšování kapacity též na zlepšení přestupních vazeb, tj.  budování 
nových zastávek ve vhodných místech, terminálů apod.

Součástí opatření mohou být i investice na podporu železniční dopravy pro zá-
sobování produkčních, skladovacích a komerčních objektů (zavlečkování).

Gesce MD (SŽDC), Plzeňský kraj, město Plzeň

Druh opatření B (technické)
Je opatření 
regulativní? [a/n]

ne

Časový rámec 
nabytí účinnosti 
opatření 

B (střednědobý); C (dlouhodobý)

Dotčené odvětví, 
které je zdrojem 
znečištění

A (doprava)

Územní rozsah 
dotčených zdrojů

místní, regionální; národní

 

IV.3.1.5 Aplikace opatření AB4
Aplikace tohoto opatření přímo nesouvisí s aktivitami města, ale z hlediska města přináší zlepšení kvali-
ty ovzduší a proto je nutné podpořit uvedené gestory.

Na úrovni města jsou koncepčními podklady pro další postup Zásady rozvoje dopravního systému 
města Plzně (us. RMP č. 516 dne 28. 4. 2011) a zpracovaný Plán udržitelné mobility Plzeň. Na národní 
úrovni jsou to koncepce „tranzitních železničních koridorů“ a „Rychlých spojení“, na mezinárodní úrovni  
„Nařízení EU č. 1315/2013“. Plzeň má z hlediska železniční sítě výhodnou polohu. Nachází se na korido-
ru TEN-T, jehož jedna větev směrem od Prahy pokračuje z Plzně na Cheb a Nürnberg, druhá směrem na 
Domažlice a München. V současné době se dokončuje realizace III. tranzitního železničního koridoru a 
probíhá postupná přestavba Železničního uzlu Plzeň.

Záměrem rozvoje železniční infrastruktury je z hlediska dálkové dopravy zapojit Plzeň do evropské 
železniční sítě, z hlediska národních vazeb naplnit koncepci „Rychlých spojení“ a z hlediska regionálních 
vazeb vytvořit z železniční sítě páteřní prvek příměstské dopravy. Celkovým cílem je snížení extravi-
lánové automobilové dopravy směřující do Plzně.



Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně – aktualizace 2016 72

Návrh:

• Nadregionální  úroveň –  vysokorychlostní  železniční  tratě (VRT)  Norimberk –  Plzeň a Plzeň – 
Praha.

• Regionální úroveň a úroveň měst a obcí se v Plzni týká:

◦ Dokončení stavby Modernizace trati Rokycany – Plzeň.
◦ Dokončení stavby Uzel Plzeň: 1. stavba – přestavba pražského zhlaví.

◦ Realizace stavby Uzel Plzeň: 2. stavba – přest. os. nádraží, včetně mostů Mikulášská.
◦ Realizace stavby Uzel Plzeň: 3. stavba – přesmyk domažlické trati.

◦ Realizace stavby Uzel Plzeň: 5. stavba.
◦ Revitalizace trati Rokycany – Nezvěstice.

◦ Příprava zvýšení traťové rychlosti na trati Plzeň – Klatovy.
◦ Příprava modernizace úseku Plzeň – Nepomuk.

Tab. 53: Opatření AB5

Kód opatření AB5 (dříve A31)

Název opatření Výstavba a rekonstrukce tramvajových a trolejbusových tratí

Popis opatření

Základním předpokladem pro únosné řešení dopravní situace na území města (a tím 
i pro splnění cílů v ochraně ovzduší) je funkční systém veřejné hromadné dopravy 
osob. Přirozenou podmínkou fungování tohoto systému je dostatečné prostorové 
pokrytí města kvalitním a kapacitním dopravním spojením. Tuto podmínku nejlépe 
splňují  tratě kolejové hromadné dopravy,  stavebně oddělené od automobilového 
provozu, tj. moderní tramvajově tratě, železnice, popřípadě též trolejbusové tratě. In-
vestice do nových tratí mají za cíl zejména:

• Snížit objem individuální automobilové dopravy, směřujících k významným 
cílům dopravy či do obytných oblastí.

• Odlehčit  stávajícím  přetíženým  linkám  veřejné  hromadné  dopravy  a  tím 
zvýšit komfort cestování veřejnou hromadnou dopravou.

• Nahradit nejvíce vytížené autobusové spoje stavebně oddělenou kolejovou 
dopravou a tím jednak zvýšit komfort cestování, jednak odstranit autobusy 
jako zdroj emisí.

• Vytvořit nové přestupní možnosti v místech hlavních přepravních tras (ať již 
individuální  či  veřejné  hromadné  dopravy),  včetně  možnosti  přestupu  v 
místech odstavných parkovišť.

Gesce město

Druh opatření B (technické)
Je opatření 
regulativní? [a/n]

ne

Časový rámec 
nabytí účinnosti 
opatření 

B (střednědobý)

Dotčené odvětví, 
které je zdrojem 
znečištění

A (doprava)

Územní rozsah 
dotčených zdrojů

místní
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IV.3.1.6 Aplikace opatření AB5
Koncepčními podkladem pro rozvoj MHD v Plzni je zejména zpracovaný Program udržitelné mobility 
Plzeň. Město Plzeň má tradičně velmi kvalitní systém MHD a dále jej rozvíjí a to jak z hlediska infrastruk -
tury (tratě, vozovny, technická zařízení), tak hlediska zkvalitňování vozového parku i z hlediska uživatel-
ské příjemnosti systému (platební a informační systém atd). V nedávné minulosti byly provedeny ná-
ročné rekonstrukce tramvajových tratí, vybudovány nové trolejbusové tratě na Borská pole, vybudová-
na nová autobusová a trolejbusová vozovna, průběžně probíhal nákup moderních nizkopodlažních vo-
zidel, byl vybudován dispečink se sledováním vozidel pomocí systému GPS, zavedeny nové formy pla-
tebního systému (pomocí Plzeňské karty nebo bankovní karty nebo formou SMS) a zkvalitňován infor-
mační systém (inteligentní zastávky, LCD displeje v nových vozidlech, RQ kódy atd). Experimentálně byl 
v pravidelném provozu ověřen a vyhodnocen provoz bateriobusů (projekt ZeEUS).
Návrh:

• Tramvajové tratě

◦ Rozšíření Kaplířovy ulice včetně tramvajové trati na Borská Pole k areálu ZČÚ.
◦ Výstavba tramvajové vozovny Skvrňany včetně tramvajové trati a obratiště.

◦ Modernizace vybraných úseků tramvajových tratí na páteřních linkách č. 2 a č. 4.
◦ Rekonstrukce tramvajových obratišt Košutka a Malesická s realizací odstavných stání.

◦ Modernizace vybraných úseků tramvajových tratí na lince č. 1.
◦ Rekonstrukce tramvajové vozovny Slovany.

• Trolejbusové tratě
◦ Ulice U trati - dostavba spojnice v trase ul. Lobezská (most přes hlavní nádraží) - Železniční - 

most Milénia - U Trati - Borská ulice.

• Realizace dalších opatření uvedených v původním Programu a jeho aktualizace z roku 2010.

Tab. 54: Opatření AB6

Kód opatření AB6 (dříve A33)
Název opatření Odstavná parkoviště, systémy Park&Ride (R+R) a Kiss&Ride (K+R)

Popis opatření Opatření Park&Ride má za cíl motivovat řidiče IAD k multimodálnímu uskutečnění 
cesty, tj. část svým autem a část veřejnou hromadnou dopravou. Princip spočívá ve 
vybudování záchytných parkovišť (s ohledem na efektivní  využití  území je vhodná 
forma parkovacích domů) na hlavních příjezdových trasách do města ve vazbě na 
páteřní linky veřejné hromadné dopravy jezdící v krátkém intervalu (tramvaj, trolej-
bus) nebo spoje rychlé příměstské železniční dopravy. Je vhodné doplnit tato par-
koviště  o  další  služby  (hlídání  parkoviště,  možnost  drobného  nákupu,  WC  aj.)  a 
zřízení  tarifní  integrace  parkovného s  jízdenkou veřejné  hromadné  dopravy.  Ne-
zbytnou podmínkou realizace je kapacitní posílení linek veřejné hromadné dopravy 
spojujících parkoviště P&R s centrem města.

Realizace kompletního systému Park&Ride má však potenciál ke zlepšení kvality 
ovzduší  v  částech  města,  s  vhodným uspořádáním zástavby  a  komunikační  sítě.  
Popř. lze doporučit realizaci opatření v omezeném rozsahu „částečného P+R“, spočí-
vajícím ve vybudování jednoho či více odstavných parkovišť v blízkosti významných 
uzlů  veřejné  hromadné  dopravy  (železniční  stanice,  terminály  integrovaných  do-
pravních systémů, zastávky tramvají) a současně v návaznosti na kapacitní automo-
bilové komunikace. Vedení linek veřejné hromadné dopravy přitom může být přiro-
zeně optimalizováno tak, aby byla návaznost zajištěna.

Zřízením stanovišť Kiss&Ride (K+R) se umožní krátkodobé zastavení (do 5 min.) 
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osobních vozidel opět u významných uzlů veřejné hromadné dopravy za účelem vy-
sazení nebo naložení dalších osob. Je tak podpořeno sdílení automobilu více osoba-
mi, kdy řidič přepravuje automobilem k místu veřejné hromadné dopravy ještě další 
osobu nebo osoby, tam jim umožní přestup na veřejnou hromadnou dopravu a ná-
sledně pokračuje vozidlem do cíle své cesty.

Gesce město

Druh opatření B (technické)
Je opatření 
regulativní? [a/n]

ne

Časový rámec 
nabytí účinnosti 
opatření 

B (střednědobý)

Dotčené odvětví, 
které je zdrojem 
znečištění

A (doprava)

Územní rozsah 
dotčených zdrojů

místní

IV.3.1.7 Aplikace opatření AB6
Pro Plzeň se jeví jako nejvhodnější klasický systém více P+R na okrajích města v bezprostřední blízkosti 
zastávek kapacitní veřejné hromadné dopravy.

Koncepčním podkladem pro další postup je Generel dopravy v klidu města Plzně (us. ZMP č.406 
dne 6. 9. 2012). Budování záchytných parkovišť je protiváhou postupného rozšiřování zóny placeného 
parkování ve středu města. Návrh opatření naváže na již realizovaný soubor parkovacích kapacit P+G 
(Park&Go) „Rychtářka“, „U Trati“ a „Divadlo“. V návrhovém období bude rozvíjen systém záchytných par-
kovišť P+R.
Návrh: 

• Realizace záchytného parkoviště P+G Kotkova.

• Realizace parkoviště P+R Dobřanská.
• Příprava parkoviště P+R Tylova.

• Příprava parkoviště P+R Tachovská.
• Příprava parkoviště P+R Koterovská – Libušínská.

• Zavedení Smart city technologií zvyšujících efektivnost a přívětivost systému P+R.
• Realizace parkoviště K+R u autobusového terminálu Šumavská.

Kód opatření AB7

Název opatření Nízkoemisní zóny

Popis opatření

Nízkoemisní zóny (NEZ) jsou vymezené části města, do nichž je omezen vjezd vozi-
del,  jejichž  emise  nedosahují  požadované  úrovně.  Pravidla  pro  zřízení  NEZ  jsou 
ustanovena v zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a v navazujícím nařízení vlá-
dy.

V praxi by se nemělo jednat pouze o samostatné opatření. Aby byl dosažený 
efekt co nejvyšší, nízkoemisní zóny by měly být součástí většího uceleného souboru 
opatření.

Vzhledem  k  tomu,  že  nízkoemisní  zóna  je  obvykle  vymezena  pouze  v  části 
města,  je  nutno věnovat  značnou pozornost  její  přípravě.  Efekty  realizace  nízko-



Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně – aktualizace 2016 75

emisní zóny budou záviset na jejím prostorovém rozsahu, uplatnění výjimek, způso-
bu aplikace a kontrolní činnosti. Nevhodně vymezená zóna může také vyvolat nežá-
doucí  nárůst  zátěže na vnitroměstských komunikacích,  po nichž jsou vedeny ob-
jízdné trasy.

Gesce město

Druh opatření B (technické)
Je opatření 
regulativní? [a/n]

ano

Časový rámec 
nabytí účinnosti 
opatření 

C (dlouhodobý)

Dotčené odvětví, 
které je zdrojem 
znečištění

A (doprava)

Územní rozsah 
dotčených zdrojů

místní

IV.3.1.8 Aplikace opatření AB7
Podmínkami pro vyhlášení nízkoemisní zóny se zabývala studie NEZ analyzující  současnou situaci  v 
městě Plzni. Ze závěrů studie vyplývá, že vzhledem k neexistenci alternativních tras pro propojení ve-
dená středem města nejsou v Plzni v současné době pro toto opatření vhodné podmínky. Před vyhlá-
šením nízkoemisní zóny je nutné realizovat alternativní trasy za současná propojení vedená centrem 
města.
V Plzni je možno realizovat NEZ po dostavbě západní části městského okruhu a obchvatu I/20 a doře-
šení dopravy v širším centru města.
Návrh:

• Připravit vyhlášení NEZ po dostavbě západní části městského okruhu a přeložky silnice I/20 a 
dořešení dopravy v širším centru města.

Tab. 55: Opatření AB8

Kód opatření AB8

Název opatření Selektivní nebo úplné zákazy vjezdu

Popis opatření

Opatření směřuje k omezení zbytné automobilové dopravy v centru města a v ob-
lastech  s  hustou  obytnou  zástavbou  formou  zákazu  vjezdu,  a  to  úplného  nebo 
částečného (pro určenou skupinu vozidel). Určitým typem selektivního zákazu vjezdu 
je i nízkoemisní zóna, která je však přímo definována zákonem o ochraně ovzduší, a 
proto je vyčleněna jako samostatné opatření.

V rámci tohoto dokumentu je uvažováno s aplikací opatření zejména formou zá-
kazu vjezdu nákladních vozidel (mimo dopravní obsluhu). K návrhu aplikace opatření 
vedou dva důvody:

• Ochrana širšího centra města a souvisle zastavěných obytných oblastí před 
nákladní dopravou, která nemá zdroj ani cíl v dané oblasti a může se jí tedy 
vyhnout.

• Ochrana částí  města,  zatěžovaných tranzitní  kamionovou dopravou,  která 
přes jejich území objíždí některé placené úseky dálnic a rychlostních silnic.

Omezování  dopravy  selektivními  nebo  i  úplnými  zákazy  vjezdu  může  však  být 
lokálně uplatňováno v různých formách prakticky ve všech prioritních městech a ob-
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cích,  například  jako  podpůrné  opatření  na  podporu  pěší  a  cyklistické  dopravy  a 
obecně jako nástroj tvorby či revitalizace veřejného prostoru. V těchto případech je 
vhodné nabídnout za hranicí vymezené oblasti parkovací stání s kvalitní návazností 
na veřejnou hromadnou dopravu. 

Gesce město

Druh opatření B (technické)
Je opatření 
regulativní? [a/n]

ano

Časový rámec 
nabytí účinnosti 
opatření 

B (střednědobý)

Dotčené odvětví, 
které je zdrojem 
znečištění

A (doprava)

Územní rozsah 
dotčených zdrojů

místní

IV.3.1.9 Aplikace opatření AB8
Města Plzně se týkají oba zmíněné důvody omezení, zejména nákladní dopravy. V městě Plzni je vyme-
zena v historickém jádru a jeho okolí zóna zákazu vjezdu nákladní dopravy. Postupně je rozšiřována 
pěší zóna (poslední realizace Martinská, Riegrova, sady Pětatřicátníků - pod divadlem a část Bezručovy 
ulice).

V Zastupitelstvu města Plzně bylo projednáváno několik variant omezení dopravy na Americké tří-
dě se závěrem znovu předložit ZMP zklidnění Americké po rekonstrukci křižovatky Belánka.
Návrh:

• Předložit ZMP návrh dopravního zklidnění Americké po rekonstrukci křižovatky Belánka.

Tab. 56: Opatření AB9

Kód opatření AB9

Název opatření Integrované dopravní systémy veřejné hromadné dopravy
Popis opatření Integrované dopravní systémy představují vyšší kvalitu systému veřejné hromadné 

dopravy, kdy dopravci v jednotlivých druzích dopravy společně vytváří jednotný sys-
tém  s  tarifní  a  linkovou  provázaností.  Důležitým  prvkem  je  zejména  důraz  na 
spolehlivost služby a dostupnost po celém řešeném území i v čase, tj.  ve všechny 
dny v týdnu a denní doby. Společně tak nabízejí ucelený koncept řešení mobility, kte-
rý má konkurovat IAD.

Význam  veřejné  hromadné  dopravy  podstatně  naroste  postupným  stup-
ňováním regulace automobilové dopravy ve městech (zóny placeného stání, nízko-
emisní zóny, omezení vjezdu apod.). Spolu s touto regulací je samozřejmě nutno na-
bídnout i kvalitní a dostatečně kapacitní alternativu ve formě veřejné hromadné do-
pravy osob, jejímž základem je právě integrovaný systém na regionální úrovni, do-
plněný kvalitní veřejnou hromadnou dopravou v Plzni.

Zásadní  podmínkou integrace dopravních systémů je  zajištění  kvalitních pře-
stupních vazeb mezi jednotlivými druhy dopravy. Optimálním řešením je budování 
moderních terminálů veřejné hromadné dopravy, které kromě usnadnění přestupu 
poskytují také příslušný komfort, vybavení a zázemí pro cestující. Tam, kde se bu-
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dování nových terminálů jeví jako nepřípustně nákladné, je nutno alespoň situovat 
klíčové stanice ve vzájemné blízkosti, popřípadě zajistit spojení mezi oběma lokalita-
mi v návaznosti na klíčové spoje.

Gesce město, kraj, MD 

Druh opatření B (technické)
Je opatření 
regulativní? [a/n]

ne

Časový rámec 
nabytí účinnosti 
opatření 

B (střednědobý)

Dotčené odvětví, 
které je zdrojem 
znečištění

A (doprava)

Územní rozsah 
dotčených zdrojů

místní, regionální

IV.3.1.10 Aplikace opatření AB9
Samotný  integrovaný  systém  představuje  opatření  na  úrovni  celých  regionů,  to  znamená,  že  in-
tegrované  dopravní  systémy veřejné hromadné  dopravy  je  nutno realizovat,  podporovat  a  rozvíjet 
plošně v rámci kraje. V gesci města Plzně je pak zajištění kvalitních přestupních vazeb mezi meziměst-
skou železniční a autobusovou dopravou.

Koncepčním dokumentem pro integraci systémů veřejné dopravy je zpracovaný Plán udržitelné 
mobility Plzeň. Město Plzeň se vyznačuje kvalitním systémem MHD. Kolem Plzně se úspěšně se rozvíjí 
zóna IDP. Velký potenciál skýtá rozvětvená železniční síť. Pro další posílení významu veřejné dopravy je 
nutné zvýšit vzájemnou provázenost jednotlivých systémů.
Realizace dalších opatření uvedených v původním Programu a jeho aktualizace z roku 2010.

• Realizace přestupního terminálu Kaplířova Dobřanská.

• Dokončení přestupního uzlu Hlavní nádraží (realizace autobusového terminálu Šumavská, pří-
prava odstavných ploch pro autobusy, příprava parkovacího objektu Šumavská).

• Realizace vybraných přestupních uzlů v Plzeňská aglomeraci.

• Zavedení přestupního tarifu pro jednotlivé jízdné.
• Zavedení inteligentních zastávek a dalších Smat City technologií v přestupních uzlech.

Tab. 57: Opatření AB10

Kód opatření AB10 (dříve A31)

Název opatření Zvyšování kvality v systému veřejné hromadné dopravy

Popis opatření

Jde o obecné opatření, které zahrnuje rozsáhlý soubor činností, které přinesou za-
traktivnění veřejné hromadné dopravy formou zvýšeného komfortu pro různé skupi-
ny cestujících. Mezi ně lze zahrnout zejména:

• Spolehlivost  systému,  zlepšení  návazností  jednotlivých  linek,  dodržování 
jízdních řádů.

• Zastávky a jejich vybavení.
• Kvalitní informační systémy pro cestující – na zastávkách i ve vozidlech bě-

hem jízdy – trasa spoje, jízdní doby, přípoje a návaznosti.

• Dostupnost aplikací pro mobilní telefony poskytující on-line informace cestu-
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jícím (např. reálná poloha vozidel v provozu).

• Požadavek na alespoň částečně nízkopodlažní vozidla.
• Celkové prostředí ve vozidle – dostatečná kapacita,  pohoda vnitřního pro-

středí, vytápění a klimatizace, dostupnost Wi-Fi apod.

• Příznivou cenu jízdného pro cestující.
Pro zajištění úkolů vyplývajících z opatření AB10 je nezbytná realizace opatření AA2 
Ekonomická podpora (dotace) provozu veřejné hromadné dopravy. Rozdělení obou 
opatření má význam pouze z pohledu kategorizace ekonomických a technických ná-
strojů. Veřejná hromadná doprava nemůže existovat bez podpory z prostředků kraje 
a města. Tato podpora by se však neměla omezovat jen na zajištění samotné do-
pravní obslužnosti, ale s ohledem na potřebu dosažení konkurenceschopnosti vůči 
dopravě individuální musí sledovat cíl zajištění obslužnosti ve stanoveném standar-
du kvality. 

Gesce město, 
Druh opatření B (technické)

Je opatření 
regulativní? [a/n]

ne

Časový rámec 
nabytí účinnosti 
opatření 

P (průběžný)

Dotčené odvětví, 
které je zdrojem 
znečištění

A (doprava)

Územní rozsah 
dotčených zdrojů

místní; regionální

IV.3.1.11 Aplikace opatření AB10
Koncepčním podkladem pro rozvoj MHD v Plzni je zejména zpracovaný Plán udržitelné mobility Plzeň.  
Město Plzeň má tradičně velmi kvalitní systém MHD a dále jej rozvíjí a to jak z hlediska infrastruktury 
(tratě, vozovny, technická zařízení), tak hlediska zkvalitňování vozového parku i z hlediska uživatelské 
příjemnosti systému (platební a informační systém atd). 

Zvyšování kvality systému byla v minulosti věnována značná pozornost. Pro garantování kvality vo-
zidel byly vybudována nová autobusová a trolejbusová vozovna, průběžně probíhal nákup moderních 
nízkopodlažních vozidel, byl vybudován dispečink se sledováním vozidel pomocí systému GPS, zavede-
ny nové formy platebního systému (pomocí bankovní nebo Plzeňské karty nebo formou SMS) a byl 
zkvalitňován informační a odbavovací systém (inteligentní zastávky, LCD displeje v nových vozidlech, RQ 
kódy atd). 

Zvyšování kvality v systému veřejné hromadné dopravy by mělo v Plzni pokračovat v nastoupeném 
trendu a v relevantním rozsahu (jako limit je uvažováno 10 párů spojů v pracovní dny).
Návrh:

• Zavádění Smart city technologií zvyšujících efektivitu a přívětivost systému.
• Nákup nízkopodlažních vozidel.

• Modernizace a bezbariérová přístupnost zastávek MHD.
• Další rozvoj inteligentních zastávek.

• Řešení pobývání sociálně nepřizpůsobených osob ve vozidlech MHD.
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Tab. 58: Opatření AB11

Kód opatření AB11 (dříve A31)
Název opatření Zajištění preference veřejné hromadné dopravy 

Popis opatření

Preferování vozidel veřejné hromadné dopravy v organizaci provozu na silniční síti  
má značný vliv na atraktivitu veřejné hromadné dopravy. Současně s upřednostně-
ním vozidel veřejné hromadné dopravy totiž vede k omezení vozidel individuální do-
pravy v dopravním proudu, čímž se zvýrazňuje zvýhodnění veřejné hromadné do-
pravy v porovnání dojezdových časů.

Vedle  legislativně  zakotvených  opatření,  jako  je  zákaz  vjezdu  vozidel  na 
tramvajový pás, přednost tramvají při odbočení vlevo nebo přednost autobusů při 
vyjíždění ze zastávky, mezi nejčastější příklady patří:

• Zřizování vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a trolejbusy.

• Upřednostnění vozidel na světelně řízených křižovatkách.
• Místní  úpravy  provozu  a  stavební  uspořádání  komunikací,  které  umožní 

hladký průjezd vozidel veřejné hromadné dopravy.

Gesce město, kraj, MD

Druh opatření B (technické)
Je opatření 
regulativní? [a/n]

ano

Časový rámec 
nabytí účinnosti 
opatření 

B (střednědobý)

Dotčené odvětví, 
které je zdrojem 
znečištění

A (doprava)

Územní rozsah 
dotčených zdrojů

Místní

IV.3.1.12 Aplikace opatření AB11
Koncepčním podkladem pro další rozvoj preference MHD je zpracovaný Program udržitelné mobility 
Plzeň. V současné době je preference MHD zohledněna zejména při řízení dopravy. Světelně řízené kři-
žovatky s provozem MHD jsou osazeny inteligentními řadiči zajištujícími preferenci MHD. Dalším uží-
vaným způsobem preference je omezení nebo vyloučení IAD z uličních prostorů využívaných pro MHD 
(např. v historickém jádru – Solní Prešovská, Pražská atd.) Využívání vyhrazených pruhů pro MHD je za-
tím nedostatečné. V zajišťování preference veřejné hromadné dopravy by se v Plzni mělo pokračovat 
v nastoupeném trendu.
Návrh:

• Realizace vyhrazeného pruhu pro veřejnou dopravu – Karlovarská.

• Příprava vyhrazeného pruhu pro veřejnou dopravu – Malostranská.
• Upřednostnění MHD v úseku U Prazdroje – Rokycanská.

• Restrikce IAD Koperníkova a Tylova (s cílem zlepšit podmínky pro MHD).
• Preference MHD v historickém jádru.

• Modernizace řadičů SSZ s cílem zvyšováním preference MHD při řízení křižovatek.
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Tab. 59: Opatření AB12

Kód opatření AB12
Název opatření Rozvoj alternativních pohonů ve veřejné hromadné dopravě

Popis opatření

Vozidla s alternativními pohony jsou z hlediska kvality ovzduší příznivější než kon-
venční vozy, spalující převážně naftu. V současnosti lze reálně uvažovat především s 
pohonem na CNG u autobusů a s elektrickým pohonem u vozidel v závislé trakci 
(trolejbus); elektrický pohon u nezávislé trakce (elektrobusy) v současnosti prochází 
rychlým  vývojem  a  lze  očekávat  jeho  postupné  rozšíření  v  blízké  budoucnosti.
Přínosy aplikace CNG autobusů spočívají zejména v nižších měrných emisích částic z 
výfukových motorů a zejména v odlišném charakteru emitovaných částic, neboť na 
částice  emitované  dieselovými  motory  je  vázána  celá  řada  toxických  a  karci-
nogenních polutantů, jejichž emise jsou nasazením autobusů s pohonem na CNG eli-
minovány. V případě přechodu na vozidla s elektrickým pohonem jsou přínosy zřej-
mé,  neboť  v  oblasti  provozu  vozidel  pak  nejsou  znečišťující  látky  ze  spalovacích 
motorů produkovány vůbec (může ovšem docházet k produkci emisí v místě výroby 
elektrické energie). 

Gesce město, kraj

Druh opatření B (technické)
Je opatření 
regulativní? [a/n]

ne 

Časový rámec 
nabytí účinnosti 
opatření 

B (střednědobý), C (dlouhodobý)

Dotčené odvětví, 
které je zdrojem 
znečištění

A (doprava)

Územní rozsah 
dotčených zdrojů

místní

IV.3.1.13 Aplikace opatření AB12
Náhrada konvenčních vozů za vozidla s alternativními pohony by měla být v co nejširší míře v Plzni. Ná-
hrada alternativními pohony je teoreticky možná u celého vozového parku.

Plzeňské  městské  dopravní  podniky  provozují  tramvajovou (35% dopravního výkonu),  trolejbu-
sovou (29% dopravního výkonu) i autobusovou (36% dopravního výkonu) MHD. Cílem je postupně na-
hradit spalovací motory elektropohonem. V nedávné době probíhal experimentální provoz dvou bateri-
obusů na pravidelné lince mezi centrem města a Košutkou. Za tímto účelem byla realizována na ko-
nečné rychlodobíjecí stanice. Záměr byl realizován v rámci evropského projektu „ZeEUS“. V současné 
době je zaměřena pozornost na bateriotrolejbusy.  Záložní pohon trolejbusů,  který dnes obstarávají  
spalovací motory bude nahrazen bateriemi dobíjenými při jízdě z trolejí. Záměna pohonu se pozitivně 
projeví v koncových úsecích tratí, které nejsou vybaveny trolejovým vedením. Dlouhodobým cílem je za-
jistit provoz sytému MHD výhradně na elektrický pohon.

• Zavedení zkušebního provozu bateriotrolejbusů na linkách MHD v Plzni.

• Ve vazbě na Smart city Plzeň realizovat kroky k zajištění provozu MHD.
• Realizace dalších opatření uvedených v původním Programu a jeho aktualizace z roku 2010.
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Tab. 60: Opatření AB13

Kód opatření AB13
Název opatření Podpora cyklistické dopravy

Popis opatření

Cílem  tohoto  opatření  je  dosáhnout  nahrazení  části  automobilové  dopravy  do-
pravou cyklistickou, a to vytvořením podmínek pro její  využití i pro „ne-rekreační“ 
cesty po městě (tzv. dopravní funkce cyklistiky).

V rámci  opatření  je  podporována výstavba účelových cyklostezek,  pruhů pro 
cyklisty a vybavení veřejných budov místy pro bezpečné uložení jízdních kol. Do pod-
pory cyklistiky lze zahrnout také zavádění systémů "Bike&Ride“.

V extravilánových úsecích je vhodné oddělit cyklisty od motorizované dopravy 
všude tam, kde jsou vysoké intenzity provozu. Za tímto účelem se doporučuje vybu-
dovat či zhustit síť ucelených tras, zajišťujících rychlé a bezpečné propojení důleži-
tých cílů cest, zejména pro pravidelné cesty mezi obytnou zástavbou a významnými 
cíli  dopravy,  jako  jsou  klíčoví  zaměstnavatelé  v  dotčené  oblasti,  školy,  úřady, 
nemocnice a další  poskytovatelé zdravotních služeb,  nákupní  centra a podobně.  
V intravilánu se doporučuje spíše ponechat cyklisty v hlavním dopravním prostoru, 
avšak  zajistit  jim  bezpečný  průjezd.  Hlavním  faktorem  omezujícím  dopravní 
možnosti cyklodopravy je zde obvykle riziko střetu s motorovým vozidlem. V řadě 
případů se jedná o zbytečně kolizní  místa,  která je  zpravidla možné odstranit  in-
vestičně nenáročnými zásahy (např. pomocí vyhrazených pruhů, instalací semaforu, 
povolením jízdy po chodníku v krátkém úseku, omezením rychlosti apod.). V širším 
kontextu je pak nezbytné soustavné zklidňování silniční dopravy a integrace cyklodo-
pravy na základě ucelené koncepce.

Systém "Bike&Ride" (B&R) je založen na principu, že cyklista ujede na jízdním 
kole část své cesty od bydliště k záchytnému parkovišti nebo k objektu pro úschovu 
kol na konečných stanicích a významných přestupních uzlech veřejné hromadné do-
pravy. Po zaparkování kola přesedne na vozidlo veřejné hromadné dopravy a pokra-
čuje až k cíli cesty. Možností je kombinace systému B&R se systémem P&R v loka-
litách, kde dojde k souběhu těchto možností. Úschovna kol by pak byla umístěna pří-
mo v prostorách záchytného parkoviště.

Gesce město Plzeň

Druh opatření B (technické)
Je opatření 
regulativní? [a/n]

ne

Časový rámec 
nabytí účinnosti 
opatření 

P (průběžný)

Dotčené odvětví, 
které je zdrojem 
znečištění

A (doprava)

Územní rozsah 
dotčených zdrojů

místní; regionální

IV.3.1.14 Aplikace opatření AB13
Město Plzeň se věnuje rozvoji cyklistické dopravy dlouhodobě, avšak tento proces nemá potřebnou 
dynamiku.  Nejvyužívanější  je  budovaná  síť  sportovně  rekreačních  tras  v  údolí  plzeňských  řek  – 
greenways, která slouží i pro ostatní potřeby cyklistické dopravy. Síť cyklistických tras včetně greenways 
dosud netvoří  spojitou síť.  Koncepčním podkladem pro rozvoj  cyklistické infrastruktury  schváleným 
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Generel cyklistických tras města Plzně (us.  RMP č. 60.  dne 16.  2.  2012),  studie Plzeň, sportovně re-
kreační trasy v údolí řek – greenways (us. ZMP č. 364 dne 6. 9. 2007) a Program udržitelné mobility  
Plzeň.

• Dobudovat páteřní systém tras plzeňských greenways.
• Pokračovat ve výstavbě cyklistických tras v zastavěném území.

• Pokračovat ve finanční podpoře zavedeného systému sdílení kol (Kolemplzně.cz).
• Pokračovat v podpoře zavedeného systému sdílení koloběžek.

• Rozmístit cyklostojany. Rozmístit cykloboxy pro bezpečné odstavování kol na delší časové obdo-
bí (v přestupních uzlech, u obchodních, školních, volnočasových a sportovních areálů apod.).

• Pokračovat  v  realizaci  dalších  opatření  uvedených v původním Programu a  jeho aktualizace 
z roku 2010.

Tab. 61: Opatření AB14

Kód opatření AB14

Název opatření Podpora pěší dopravy

Popis opatření

Cílem tohoto opatření je podpořit snižování objemu automobilové dopravy vytvo-
řením podmínek pro bezpečný a komfortní pohyb chodců ve všech částech města a 
rovněž podpořit využívání veřejné hromadné dopravy. Bez možnosti dojít bezpečně 
a pohodlně k cíli cesty nebo k zastávce veřejné hromadné dopravy jsou obyvatelé 
více  motivováni  využívat  pro  běžné  cesty  po  městě  osobního  automobilu.
Je třeba prověřit,  zda se na hlavních pěších trasách nevyskytují  kolizní místa,  kde 
existuje zvýšené riziko střetů chodců s motorovými vozidly, a v kladném případě tyto 
kolize  odstranit  (např.  omezením rychlosti  jízdy  motorových vozidel,  instalací  se-
maforu, chráněným přechodem pro chodce či vybudováním chybějícího chodníku v 
určitém úseku).

Pro zajištění přepravní funkce pěší dopravy je nutno pro ni postupně vytvářet síť 
chráněných koridorů, tj. místních komunikací stavebně a organizačně zvlášť uzpůso-
bených pro chodce,  umožňujících  bezkolizní,  bezpečné a  komfortní  dosažení  po-
třebných cílů ve městě – všech stanic a zastávek veřejné hromadné dopravy a všech 
podstatných cílů dopravy (významná pracoviště, obchody, školy, úřady, zdravotnická 
zařízení, sportoviště, rekreační plochy apod.). Lokality s velkým soustředěním chod-
ců a v okolí klíčových cílů je nutno dopravně zklidnit, popřípadě zde přímo realizovat  
pěší zóny nebo rozšířit plochy pro pěší a vyloučit zbytnou automobilovou dopravu. 
Zejména je nezbytné zajistit realizaci dostatečného počtu bezpečných průchodů přes 
plánované liniové stavby (silnice a železnice), neumožňovat vznik uzavřených areálů 
(např. oplocených obytných celků apod.) na tradičních pěších trasách a uchovat exis-
tující průchody a pasáže.

Tato opatření by však neměla zásadně ovlivňovat plynulost automobilové do-
pravy (viz opatření AB15). 

Gesce město, kraj
Druh opatření B (technické)

Je opatření 
regulativní? [a/n]

ne

Časový rámec 
nabytí účinnosti 
opatření 

B (střednědobý)
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Dotčené odvětví, 
které je zdrojem 
znečištění

A (doprava)

Územní rozsah 
dotčených zdrojů

Místní

IV.3.1.15 Aplikace opatření AB14
Plzeň se zlepšování podmínek pro pěší  dopravu věnuje dlouhodobě. Podporou pro tyto snahy jsou 
schválené koncepční dokumenty Generel pěších tras města Plzně (us. ZMP č. 422 dne 7. 9. 2006), Zása-
dy rozvoje pěší dopravy (us. RMP č. 164 dne 24. 2. 2005), Sledované trasy pro obyvatele s omezenou 
schopností pohybu a orientace (us. ZMP č. 60 dne 16. 2. 2012) a Plán udržitelné mobility Plzeň.
Návrh:

• Lávka Rokycanská
• Lávka Centrum - Roudná

• Pěší přechody u Jána
• Pěší propojení Skvrňany – Zátiší

• Pokračovat  v  realizaci  dalších  opatření  uvedených v původním Programu a  jeho aktualizace 
z roku 2010.

Tab. 62: Opatření AB15

Kód opatření AB15 (dříve A11)
Název opatření Zvýšení plynulosti dopravy v intravilánu

Popis opatření

Zaváděním tohoto opatření  je  možné dosáhnout  zvýšení  plynulosti  vozidel  v  do-
pravním proudu, případně eliminace fáze jízdy vozidla, během které motor a kataly-
zátor nepracuje v optimálních podmínkách a produkce emisí je tedy vyšší.  Emise 
znečišťujících látek z dopravy se zvyšují jak při akceleraci a brzdění motorových vozi-
del, tak i jízdou po nekvalitní vozovce vlivem otěru pneumatik, povrchu vozovky a re-
suspenze sedimentovaných částic. Cílem tohoto opatření je zlepšit kvalitu povrchu 
vozovky, případně i umožnit plynulejší jízdu lepší organizací dopravy, a tímto způso-
bem snížit zátěž obyvatelstva emisemi znečišťujících látek.

Opatření zahrnuje také podporu implementace inteligentních dopravních systé-
mů a telematických systémů (např.  zelená vlna na světelných křižovatkách,  infor-
mační panely s údaji o počtu volných parkovacích míst v kapacitních garážích a na 
záchytných parkovištích,  proměnné informační  panely  apod.),  přičemž velká  míra 
informace se v dnešní době dostane ke koncovému uživateli přes aplikaci v mobi-
lním telefonu.

Gesce město, kraj

Druh opatření B (technické)
Je opatření 
regulativní? [a/n]

ne

Časový rámec 
nabytí účinnosti 
opatření 

A (krátkodobý); B (střednědobý)

Dotčené odvětví, 
které je zdrojem 
znečištění

A (doprava)
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Územní rozsah 
dotčených zdrojů

místní

IV.3.1.16 Aplikace opatření AB15
Město  Plzeň  má  zavedeny  vyspělé  systémy  řízení  dopravy.  Většina  světelně  řízených  křižovatek  je 
osazena inteligentními řadiči a propojena s centrální ústřednou, která slouží i jako hlavní pracoviště ka-
merového systému města. Dopravní ústředna včetně kamerového sytému prošla zásadní rekonstrukcí  
a systém je dle potřeb dále rozšiřován.
Návrh:

• V  návaznosti  na  stávající  systém  řízení  dopravy  ověřit  a  aplikovat  Smart  city  technologie 
umožňující vyšší plynulost dopravního provozu.

• Pokračovat v realizaci dalších opatření přijatých v původním Programu a jeho aktualizaci z roku 
2010.

Kód opatření AB16
Název opatření Úklid a údržba komunikací

Popis opatření

Cílem  opatření  je  dosáhnout  snížení  koncentrací  suspendovaných  částic  PM10 v 
ovzduší omezením prašnosti na komunikacích, a to především zvýšením efektivity, 
rozsahu a četnosti jejich čištění.

Komunikace jsou významným zdrojem resuspenze částic – zvíření prachu z vo-
zovek, který tak přispívá k zvýšení celkové imisní zátěže částic. Z tohoto důvodu je 
zapotřebí částice z povrchů vozovek soustavně odstraňovat.

Pro dosažení dostatečné účinnosti čištění je nutno volit technologie, které sku-
tečně zajistí  fyzické odstranění prachu z vozovky. Jedná se o čistící vozy vybavené 
soustavou kartáčů s odsáváním prachu a současně se zkrápěním kartáčů za účelem 
eliminace prašnosti při vlastním čištění (tzv. samosběrné vozy). Nejvhodnější je pak 
kombinace nasazení samosběrných vozů s následným oplachem zbytkového zne-
čištění tlakovou vodou. Naopak za neúčinné je považováno kropení silnic (jedná se 
jen o dočasné zvlhčení bez dlouhodobého účinku), aplikace kartáčovacích systémů 
nebo samotný oplach vodou bez odsávání prachu.

Druhým klíčovým prvkem aplikace opatření je pravidelnost, tj. zajištění čistění 
ulic  a silnic  v  pravidelném intervalu,  v  závislosti  na hustotě obytné zástavby,  do-
pravní  zátěži  a  úrovni  znečištění  konkrétních  komunikací.  V  částech  města  s  in-
tenzivní dopravou v zástavbě činí optimální interval mezi dvěma čištěními 1 až 2 týd-
ny.  
Kromě silně dopravně zatížených dopravních tahů je nutno zaměřit se i na méně vý-
znamné komunikace, po kterých jsou však ve větší míře přepravovány sypké materi-
ály (např. stavební odpady, zemina, těžené materiály). V rámci plánu čištění budou 
také mít přirozeně přednost komunikace procházející soustředěnou obytnou zástav-
bou.

Významným zdrojem prašnosti je inertní posyp, který je používán zejména na 
chodnících a jiných pěších komunikacích. Odtud se postupně dostává na vozovku, 
kde je rozmělňován a rozviřován koly projíždějících automobilů. Z tohoto důvodu je 
nutno vždy provést po zimě jednorázové intenzivní vyčištění všech komunikací od 
zimního posypu. Obdobným zdrojem prachu jsou v řadě míst letní zemědělské prá-
ce, i zde je nezbytné po jejich skončení je nutné provést vyčištění vozovek. Na komu-
nikacích, vybavených tramvajovými tratěmi, je významné zajistit rovněž úklid těles 
tramvajových tratí od inertního materiálu v koordinaci s čištěním celé komunikace.
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Kód opatření AB16
Gesce město, kraj, MD (ŘSD)

Druh opatření B (technické a organizační)
Je opatření 
regulativní? [a/n]

ne

Časový rámec 
nabytí účinnosti 
opatření 

P (průběžný)

Dotčené odvětví, 
které je zdrojem 
znečištění

A (doprava)

Územní rozsah 
dotčených zdrojů

místní; regionální

IV.3.1.17 Aplikace opatření AB16
V intenzivně zastavěných územích Plzně vyznačujících se zejména blokovou strukturou zástavby tvoří 
komunikace a ostatní zpevněné plochy velký podíl veřejných prostorů. To při ne úplně dostatečném 
čištění těchto ploch vytváří velký zdroj sekundární prašnosti. Tato sekundární prašnost se výrazně podílí  
na znečištění ovzduší v nižších výškách, často v místech se zvýšenou koncentrací osob. Obyvatelé a ná-
vštěvníci města jsou tak často vystaveni zvýšené koncentraci polétavého prachu v ovzduší. 

V Plzni úklid a údržba komunikací již v určité formě probíhají, ve vazbě na místní situaci a úroveň 
znečištění  ovzduší  částicemi  je  však  současný  stav  údržby  nedostatečný.  Vysoká  míra  sekundární 
prašnosti  je  zejména  v  počátku  jarního  období,  a  to  nejen  vlivem  zimní  údržby,  ale  také  naaku-
mulováním polétavého prachu v zimním období, kdy se obvykle nevyskytují intenzivní deště, které by 
snížily znečištění. 

Snahu  města  o  nápravu  tohoto  stavu  často  ztěžuje  skutečnost,  že  zpevněné  plochy  v  rámci 
jednoho uličního prostoru náleží až třem správcům, (např. chodníky – město Plzeň, vozovka – ŘSD ČR,  
tramvajové těleso – PMDP). Pokud úklid všech ploch není proveden koordinovaně (najednou), nemá ná-
ležitou účinnost. Například po zimním období. Cílem je činnost jednotlivých správců věcně i časově zko-
ordinovat a úklid komunikací zintenzivnit.
Návrh:

• Zavedení komplexního čištění uličních prostorů v zatížených částech města v provázané koordi-
naci všech správců zpevněných ploch.

• Pokračovat v realizaci opatření přijatých v Programu a jeho aktualizaci z roku 2010.

Tab. 63: Opatření AB17

Kód opatření AB17 (dříve C31 a C32)
Název opatření Omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně

Popis opatření

Cílem opatření je oddělit silně dopravně zatížené komunikace od obytné zástavby 
pásy dřevin s protiprašnou funkcí a zvýšit zastoupení různých forem zeleně zejména 
v soustředěné zástavbě širšího centra města.

V částech města s překročením limitů částic je nutno provádět výsadby s pri-
márním důrazem na záchyt prašnosti. Pro omezení prašnosti je optimální vertikálně 
zapojený a hloubkově členěný porost smíšených dřevin (se stromy a keři o různé 
výšce), dle podmínek konkrétní lokality však lze aplikovat i jiné výsadby (např. popí-
navá zeleň na protihlukových stěnách).

Jednotlivé akce budou prioritně realizovány u obytné zástavby a jiných budov 
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Kód opatření AB17 (dříve C31 a C32)
vyžadujících ochranu (nemocnice, školy atd.), které se nacházejí v blízkosti automobi-
lových komunikací. V rámci aplikace opatření byly vytipovány prioritní úseky hlavních 
(„celostátních“) dopravních tahů, tj. dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy, které se 
přibližují k obytné zástavbě. V těchto úsecích je nutno prověřit aktuální stav vege-
tačních doprovodů a tyto podle potřeby vysadit, popřípadě doplnit.

U ostatních komunikací se předpokládá plošná realizace dle místních podmínek. 
Ve všech prioritních městech a obcích je rovněž nutno zajistit postupné zvyšování 
podílu vegetace v obytné zástavbě a ozelenění uličních profilů, neboť uliční zeleň zde 
částečně plní funkci zeleně izolační. Vhodnými typy akcí v soustředěném městském 
prostoru jsou výsadby uličních stromořadí a zakládání parkových ploch, ale i oze-
lenění vnitrobloků, instalace prvků popínavé zeleně atd.

Gesce město, kraj, MD (ŘSD)
Druh opatření B (technické)

Je opatření 
regulativní? [a/n]

ne

Časový rámec 
nabytí účinnosti 
opatření 

B (střednědobý)

Dotčené odvětví, 
které je zdrojem 
znečištění

A (doprava)

Územní rozsah 
dotčených zdrojů

místní; regionální

IV.3.1.18 Aplikace opatření AB17
Uliční aleje jsou v městě Plzni průběžně vysazovány nebo obnovovány, přesto často dochází k jejich 
degradaci vlivem využívání uličních prostorů pro vedení inženýrských sítí a pro potřeby rostoucí auto-
mobilové dopravy. Významnou rezervu pro doplňování nové liniové výsadby stromů do uličních prosto-
rů tvoří středové pásy komunikací. Požadavek na realizaci doprovodné zeleně podél extravilánových 
typů komunikací je promítnut do územního plánu definováním vymezených koridorů pro komunikaci s 
postranními pásy liniové zeleně. 
Návrh:

• Výsadba dvouřadé aleje ve středním zeleném pásu na Rokycanské.
• Výsadba dvouřadě aleje ve středním zeleném pásu v Tyršově ulici.

• Příprava trojřadé aleje v uličním prostoru přeložky I/27, úsek Sukova – Borská.
• Prověření a doplnění vegetačních pásů u hlavních dopravních tahů, tj. u D5 (68 - 80.5 km), I/20 

(77 - 86 km), I/26 (8 - 11,5 km) a I/27 (130 - 132 km).

• Výsadby vegetačních pásů oddělujících obytnou (či jinak chráněnou) zástavbu od hlavních ko-
munikací (vertikálně zapojený a hloubkově členěný porost dřevin).

• Výsadby uličních stromořadí.

• Zakládání a revitalizace parkových ploch, dosadby dřevin ve volných plochách.
• Pokračovat v realizaci opatření přijatých v Programu a jeho aktualizaci z roku 2010.
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Tab. 64: Opatření AB18

Kód opatření AB18
Název opatření Omezování emisí z provozu vozidel města a jeho organizací

Popis opatření

Cílem opatření je zejména dosáhnout snížení produkce emisí z provozu autobusů 
veřejné hromadné dopravy (tam, kde se v dohledné době nepředpokládá jejich pře-
chod na alternativní pohony a nelze tudíž počítat s uplatněním opatření AB12) a z 
provozu obslužných vozidel  provozovaných městem nebo různými městskými or-
ganizacemi (svoz domovního odpadu, péče o zeleň, čištění ulic atp.).

Opatření spočívá v postupném odstraňování starších vozidel, zejména s vyššími 
emisemi částic (do emisní úrovně EURO3) a jejich nahrazování moderními vozidly ve 
standardu EURO6.

Gesce město, kraj

Druh opatření B (technické)
Je opatření 
regulativní? [a/n]

ne

Časový rámec 
nabytí účinnosti 
opatření 

P (průběžný)

Dotčené odvětví, 
které je zdrojem 
znečištění

A (doprava)

Územní rozsah 
dotčených zdrojů

místní

IV.3.1.19 Aplikace opatření AB18
Město Plzeň díky dlouhodobé péči PMDP má standardně vysokou kvalitu vozového parku. Pro její za-
chování je nutná průběžná obnova vozidel včetně autobusů.
Návrh:

• Postupná obnova vozového parku – autobusů.

• Nutno přijmout konkrétní opatření.

Tab. 65: Opatření AB19

Kód opatření AB19
Název opatření Podpora využití nízkoemisních a bezemisních pohonů v automobilové dopravě

Popis opatření Vozidla poháněná tzv. alternativními pohony, tj. vozidla s plynovým pohonem (CNG a 
LPG),  elektromobily,  hybridní  automobily  apod.,  produkují  podstatně méně emisí 
znečišťujících látek než vozidla na benzín a naftu. Z tohoto důvodu bude realizována 
komplexní informační podpora využití automobilů s alternativními pohony v indivi-
duální dopravě.

Za účelem podpory využití nízkoemisních a bezemisních pohonů bude zajištěna 
informační kampaň, jejíž součástí bude vytvoření celého informačního systému pro 
uživatele automobilů tohoto typu. Časově omezená informační kampaň zajistí  zá-
kladní osvětovou podporu využívání alternativního pohonu, s důrazem na finanční 
úsporu, přínosy ke zlepšení kvality ovzduší a další výhody (dotace atd.). Současně 
bude vytvořeno a představeno internetové informační rozhraní, obsahující informa-
ce pro uživatele či zájemce o tento typ vozidel – dynamické mapy s umístěním dobí-
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Kód opatření AB19
jecích míst  pro  elektromobily  či  plnicích  stanic  CNG  a LPG apod.,  recenze  a  po-
rovnání automobilů s alternativním pohonem, informace o dotacích apod. (obdobné 
stránky dnes slouží např. pro cyklistickou dopravu, třídění odpadů atd.).

Gesce město, kraj
Druh opatření B (technické)

Je opatření 
regulativní? [a/n]

ne

Časový rámec 
nabytí účinnosti 
opatření 

C (dlouhodobý)

Dotčené odvětví, 
které je zdrojem 
znečištění

A (doprava)

Územní rozsah 
dotčených zdrojů

Místní, regionální

IV.3.1.20 Aplikace opatření AB19
V městě Plzni je využíváno několik plnících stanic CNG a LPG. Rozvoj těchto systémů probíhá na ko-
merční bázi. Nově se rozvíjí systém dobíjení stanic pro elektromobily (například dobíjecí stanice firny 
ČEZ). Další rozvoj dobíjecích stanic je vhodné rozšířit též na záchytná parkoviště P+G a P+R.
Návrh:

• Realizace nabíjecích stanic pro elektromobily na záchytných parkovištích P+G a P+R.
• Město by mělo v rámci svých možností přispívat k celostátní informační kampani a využívat zmí-

něná vozidla.

Kód opatření AC1

Název opatření Podpora carsharingu
Popis opatření Carsharing je jednou z řady strategií řízení mobility. Poskytuje výhody využívání au-

tomobilu a zároveň omezuje nevýhody spojené s vysokou závislostí na automobi-
lech, ale především umožňuje svobodné rozhodování mezi různými typy dopravy. Je-
dinec tak získává výhodu užívání osobního automobilu, aniž by musel nést náklady a 
odpovědnost, které z vlastnictví automobilu vyplývají. Typický systém sdílení auto-
mobilů se skládá z poskytovatele – profesionální organizace (zřizovanou nejlépe ve-
řejným sektorem) s centralizovaným rezervačním systémem, sběrem dat o provozu 
vozidel a vyúčtováním služeb. Klienti jsou členové organizace a mají k dispozici in-
frastrukturu tvořenou vozovým parkem a parkovacími místy na klíčových lokalitách 
uvnitř spádové oblasti. Carsharingová organizace má formalizovaný vztah se státní 
správou,  poskytovateli  veřejné hromadné dopravy a výrobci  automobilů.  Obvykle 
jsou vozidla carsharingové organizace k dispozici na mnoha místech ve městě pro 
použití i na velmi krátkou dobu (obvykle od 1 hodiny výše) a jsou dostupná po celý 
den (24 hodin denně, 7 dní v týdnu). Platby se řídí podle doby, po níž bylo vozidlo vy-
užíváno, a podle ujeté vzdálenosti.  V tomto ohledu je platba za používání vozidla 
podobná platbám za cesty veřejnou hromadnou dopravou.

Carsharing by bylo vhodné zaměřit na vozidla s alternativními pohony, tj. vozi-
dla s plynovým pohonem (CNG a LPG),  elektromobily, hybridní automobily apod., 
protože  jsou  z  hlediska  kvality  ovzduší  příznivější  než  konvenční  vozy,  spalující 
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Kód opatření AC1
převážně naftu.

Gesce město, kraj
Druh opatření C (vzdělávací/informační)

Je opatření 
regulativní? [a/n]

ne

Časový rámec 
nabytí účinnosti 
opatření

P (průběžný)

Dotčené odvětví, 
které je zdrojem 
znečištění

A (doprava)

Územní rozsah 
dotčených zdrojů

Místní, regionální

IV.3.1.21 Aplikace opatření AC1
Carshering se v omezené míře v Plzni začíná rozbíhat. Nástroje na podporu carsheringu se zatím neu-
platňují. 
Návrh:

• Ověřit fungování a možnosti podpory carsheringu v Plzni.

IV.3.2 Opatření ke snížení vlivu vyjmenovaných stacionárních zdrojů na úroveň znečištění
Navržená opatření ke snížení vlivu stacionárních zdrojů na úroveň znečištění ovzduší mají zejména pre-
ventivní charakter vzhledem k předpokladu PZKO, kterým je zajištění stávající kvality ovzduší na území 
města Plzně.

Stacionární  zdroje znečišťování mohou významně ovlivňovat kvalitu ovzduší zejména ve vztahu 
k emisím primárních a fugitivních částic PM10, PM2,5. I v případě, kdy vyjmenovaný bodový zdroj nemá 
indikován významný imisní příspěvek z primárních nebo fugitivních emisí PM10, je třeba mu věnovat po-
zornost a zaměřit se na omezování emisí prekurzorů sekundárních aerosolů (SO2, NOX).

Tab. 66: Opatření ke snížení vlivu vyjmenovaných stacionárních zdrojů na úroveň znečištění

Kód
opatření

Název opatření

BB1
Snížení vlivu stávajících průmyslových a energetických stacionárních zdrojů na úroveň zne-
čištění ovzduší – Čištění spalin nebo odpadních plynů, úprava technologie.

BB2
Snižování prašnosti v areálech průmyslových podniků, pořízení techniky pro omezení fugi-
tivních emisí ze skládkování, skládek, z volného prostranství, z manipulace se sypkými ma-
teriály.

BD1 Zpřísňování / stanovování podmínek provozu.

BD2 Minimalizace imisních dopadů provozu nových stacionárních zdrojů v území.
BD3 Omezování prašnosti ze stavební činnosti.
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Tab. 67: Opatření BB1

Kód opatření BB1

Název opatření
Snížení vlivu stávajících průmyslových a energetických stacionárních zdrojů na 
úroveň znečištění ovzduší – Čištění spalin nebo odpadních plynů, úprava technologie

Popis opatření

Náhrada  a  rekonstrukce  stávajících  vyjmenovaných  stacionárních  zdrojů  znečiš-
ťování.
Pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí zne-
čišťujících látek nebo ke snížení úrovně znečištění ovzduší.

• Pořízení techniky a úprava technologie za účelem snížení emisí TLZ, PM10, 
PM2,5.

• Pořízení techniky a úprava technologie za účelem snížení emisí NOX a SO2 

(prekurzorů sekundárních aerosolů).
• Pořízení techniky a úprava technologie za účelem snížení emisí benzenu.

Opatření BB1 se vztahuje, jak na zdroje spadající pod zákon o integrované prevenci 
(zákon. č. 76/2002 Sb.), tak na ostatní vyjmenované zdroje.

U všech stávajících stacionárních zdrojů bude kompetentní orgán stanovovat, 
pokud je to možné a ekonomicky přijatelné, emisní koncentrace, které jsou definová-
ny a kterých lze dosáhnout nejlepšími dostupnými technikami nebo nejlepším běžně 
dostupným technickým řešením.

Správní úroveň, 
na které bylo 
opatření přijato

krajský úřad

Druh opatření B (technické)
Je opatření 
regulativní? [A/N]

ano

Časový rámec 
nabytí účinnosti 
opatření 

C (dlouhodobé)

Dotčené odvětví, 
které je zdrojem 
znečištění

B (průmysl)

Územní rozsah 
dotčených zdrojů

místní, regionální

IV.3.2.1 Aplikace opatření BB1
Tato opatření jsou v kompetenci Krajského úřadu Plzeňského kraje, ale jejich realizace má značný vý-
znam na kvalitu ovzduší ve městě Plzni. Níže jsou uvedeny skupiny zdrojů (ve smyslu přílohy č. 2 záko-
na)  a  konkrétní  provozovatelé,  kteří  jsou z hlediska  emisí  nejvýznamnějšími  producenty  uvedených 
polutantů, a příklady aktivit, ke snížení emisí.

• Náhrada  a  rekonstrukce  stacionárních  zdrojů  nebo  pořízení  technologií  a  změny  technolo-
gických postupů vedoucí ke snížení emisí TZL, PM10, PM2,5 na stacionárních zdrojích vybraných 
skupin (dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.):

◦ Skupina 1. Energetika – spalování paliv.
◦ Skupina 3. Energetika – ostatní.

◦ Skupina 4. Výroba a zpracování kovu a plastu. 
◦ Skupina 5. Zpracování nerostných surovin.
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◦ Skupina 7. Potravinářský, dřevozpracující a ostatní průmysl.

◦ Skupina 11. Ostatní zdroje (Stacionární zdroje, jejichž roční emise tuhých znečišťujících látek 
překračuje 5 t.

• Náhrada  a  rekonstrukce  stacionárních  zdrojů  nebo  pořízení  technologií  a  změny  technolo-
gických postupů vedoucí ke snížení emisí oxidů dusíku na vyjmenovaných stacionárních zdro-
jích níže uvedených skupin (dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.):

◦ Skupina 1. Energetika – spalování paliv.
◦ Skupina 3. Energetika – ostatní.

◦ Skupina 11. Ostatní zdroje (Stacionární zdroje, jejichž roční emise oxidů dusíku vyjádřených 
jako NO2 překračuje 5 t).

• Náhrada  a  rekonstrukce  stacionárních  zdrojů  nebo  pořízení  technologií  a  změny  technolo-
gických postupů vedoucí ke snížení emisí oxidu siřičitého na vyjmenovaných stacionárních zdro-
jích níže uvedených skupin (dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.):

◦ Skupina 1. Energetika – spalování paliv.
◦ Skupina 3. Energetika – ostatní.

◦ Skupina 11. Ostatní zdroje (Stacionární zdroje, jejichž roční emise oxidu siřičitého překra-
čuje 8 t).

Tab. 68: Opatření BB2

Kód opatření BB2

Název opatření
Snižování prašnosti v areálech průmyslových podniků, pořízení techniky pro ome-
zení fugitivních emisí ze skládkování/skládek/z volného prostranství/z manipulace se 
sypkými materiály

Popis opatření

Provozovatelé stacionárních zdrojů skupin:
• Recyklační linky stavební suti (kód 5.12, dle přílohy č. 2, zákona č. 201/2012 

Sb.)

• Pískovny (kód 5.13, dle přílohy č. 2, zákona č. 201/2012 Sb.).
• Kamenolomy (kód 5.11, dle přílohy č. 2, zákona č. 201/2012 Sb.).

• Betonárny (kód 5.12, dle přílohy č. 2, zákona č. 201/2012 Sb.).
• Slévárny železných kovů (kód 4.6.1, dle přílohy č. 2, zákona č. 201/2012 Sb.).

• Vápenky (kód 5.1.1, dle přílohy č. 2, zákona č. 201/2012 Sb.).
Realizují vybavení zdrojů technikou pro omezování fugitivních emisí pevných částic 
(PM10).  Mezi technická opatření patří pořízení například čistící (zametací)  techniky, 
vodní  clony,  systémy  pro  zkrápění,  zakrytování  /  zaplachtování  volně  ložených 
sypkých materiálů apod.

Tato technická opatření by měl v přiměřené míře aplikovat také přepravce, který 
přepravuje sypký materiál do výše uvedených či ostatních vyjmenovaných zdrojů a 
to  takovým  způsobem,  aby  bylo  eliminováno  znečištění  ovzduší  způsobené  pře-
pravovaným materiálem.

Správní úroveň, 
na které bylo 
opatření přijato

krajský úřad

Druh opatření B (technické)

Je opatření 
regulativní? [A/N]

ano
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Kód opatření BB2
Časový rámec 
nabytí účinnosti 
opatření 

C (dlouhodobé)

Dotčené odvětví, 
které je zdrojem 
znečištění

B (průmysl)

Územní rozsah 
dotčených zdrojů

místní, regionální

IV.3.2.2 Aplikace opatření BB2
Tato opatření jsou v kompetenci Krajského úřadu Plzeňského kraje, ale jejich realizace má značný 
význam na kvalitu ovzduší ve městě Plzni. Obecným doporučením je vybavení stacionárních zdrojů 
technikou pro omezování fugitivních emisí pevných částic.

• Vybavení  vyjmenovaných  stacionárních  zdrojů,  níže  uvedených  skupin,  technikou  pro 
omezování fugitivních emisí TZL (resp. PM10) zejména tam, kde byl rozptylovou studií identifi-
kován významný vliv fugitivních emisí na kvalitu ovzduší. Skupiny vyjmenovaných zdrojů dle pří-
lohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.
◦ Recyklační linky stavební suti (kód 5.12, dle přílohy č. 2, zákona č. 201/2012 Sb.) 

◦ Pískovny (kód 5.13, dle přílohy č. 2, zákona č. 201/2012 Sb.)
◦ Kamenolomy (kód 5.11, dle přílohy č. 2, zákona č. 201/2012 Sb.)

◦ Betonárny (kód 5.12, dle přílohy č. 2, zákona č. 201/2012 Sb.)
◦ Slévárny železných kovů (kód 4.6.1, dle přílohy č. 2, zákona č. 201/2012 Sb.)

◦ Vápenky (kód 5.1.1, dle přílohy č. 2, zákona č. 201/2012 Sb.)

Tab. 69: Opatření BD1

Kód opatření BD1
Název opatření Zpřísňování / stanovování podmínek provozu

Popis opatření Pro  omezení  primárních  emisí  suspendovaných  částic  (TZL,  PM10)  stanovovat 
přednostní využívání paliv (především plynná paliva, vhodné druhy biomasy), jejichž 
spalováním dochází k minimální produkci emisí TZL a jejich prekurzorů (SO2, NOX).
V odůvodněných případech stanovovat sledování a hodnocení množství emisí TZL a 
jejich prekurzorů (SO2,  NOX)  pomocí systému kontinuálního měření emisí (např. u 
spalovacích zdrojů na pevná paliva o tepelném příkonu zdroje >15 MW).

Ukládat opatření k omezení emisí TZL u zdrojů znečišťování ovzduší, např. za-
krytování a odsávání prašných uzlů s následným čištěním odpadního plynu v zařízení 
k  omezování  emisí,  zakrytování  (zaplachtování)  deponií  sypkých  materiálů,  skla-
dování paliv, produktů spalování a jiných materiálů v uzavřených prostorách, skrápě-
ní a mlžení při prašných činnostech, zvlhčování a zakrývání sypkých materiálů při 
jejich transportu, větrolamy, budování zástěn a pásů izolační zeleně a další opatření 
k omezení prašnosti).

Rovněž je vhodné aplikovat opatření ke snižování prašnosti zpevňováním po-
vrchu komunikací a odstavných ploch v areálech, pravidelným úklidem komunikací a 
zpevněných  ploch,  zvyšováním podílu  zeleně  na  plochách  kde  zpevnění  povrchu 
není možné nebo vhodné.

Zdroje fugitivních emisí mohou mít významný vliv na kvalitu ovzduší v místě své-
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Kód opatření BD1
ho působení a v jeho těsné blízkosti.

Pro omezení fugitivních emisí je možné využít organizační ale rovněž technická 
opatření uvedená níže.

Rovněž je vhodné aplikovat opatření ke snižování prašnosti zpevňováním po-
vrchu v areálech a zvyšováním podílu zeleně na plochách, kde zpevnění povrchu 
není možné nebo vhodné.

Vyjmenované  zdroje,  které  nespadají  pod  zákon  o  integrované  prevenci,  by 
měly také plnit nejlepší běžně dostupná technická řešení, vycházející z příslušných 
referenčních dokumentů,  které jsou zohledněny v  níže uvedených podopatřeních 
BD1a až BD1g.

Opatření BD1 se vztahuje, jak na zdroje spadající pod zákon o integrované pre-
venci (zákon. č. 76/2002 Sb.), tak na ostatní vyjmenované zdroje.

U všech stacionárních zdrojů bude kompetentní orgán stanovovat, pokud je to 
možné a ekonomicky přijatelné, technické podmínky provozu, které jsou definovány 
a kterých lze dosáhnout nejlepšími dostupnými technikami nebo nejlepším běžně 
dostupným technickým řešením.

Správní úroveň, 
na které bylo 
opatření přijato

krajský úřad

Druh opatření D (jiné)

Je opatření 
regulativní? [A/N]

ano

Časový rámec 
nabytí účinnosti 
opatření 

C (dlouhodobé)

Dotčené odvětví, 
které je zdrojem 
znečištění

B (průmysl)

Územní rozsah 
dotčených zdrojů

místní, regionální

IV.3.2.3 Aplikace opatření BD1
Tato opatření jsou převážně v kompetenci Krajského úřadu Plzeňského kraje, ale jejich realizace má 
značný význam na kvalitu ovzduší ve městě.

Technická opatření ke snížení vykazovaných a fugitivních emisí uvedená níže v rámci podopatření 
je vhodné využít pro naplnění dikce §13 zákona ve vztahu k významným stacionárním zdrojům, které 
Program zlepšování ovzduší, zóna Jihozápad CZ–03, identifikoval a ve vztahu k aplikaci emisních stropů 
pro skupiny  stacionárních zdrojů,  které  mají  významný příspěvek k překročení  imisního limitu,  jenž 
Programu zlepšování ovzduší, zóna Jihozápad CZ–03, stanovil. V zóně Jihozápad - CZ03 nebyly stanove-
ny emisní stropy pro skupinu vyjmenovaných stacionárních zdrojů ani nebyly identifikovány stacionární 
zdroje s významným imisním příspěvkem.

Opatření je možné dále aplikovat ke snížení emisí i pro ostatní stacionární zdroje a skupiny stacio-
nárních zdrojů dle uvážení kompetentního orgánu, které byly identifikovány v kapitole E.3 Programu 
zlepšování ovzduší, zóna Jihozápad CZ–03. 

Technická  podopatření  BD1a až  BD1g uvádějí  příklady  aktivit  ke  snižování  fugitivních  emisí  ze 
zdrojů, které mají dle výsledků rozptylové studie Programu zlepšování ovzduší, zóna Jihozápad CZ–03, 
značný vliv na kvalitu ovzduší právě prostřednictvím fugitivních emisí. Jedná se o následující zdroje fugi-
tivních emisí:
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• Recyklační linky stavební suti (kód 5.12, dle přílohy č. 2, zákona č. 201/2012 Sb.)

• Pískovny (kód 5.13, dle přílohy č. 2, zákona č. 201/2012 Sb.)
• Kamenolomy (kód 5.11, dle přílohy č. 2, zákona č. 201/2012 Sb.)

• Betonárny (kód 5.12, dle přílohy č. 2, zákona č. 201/2012 Sb.).
• Slévárny železných kovů (kód 4.6.1, dle přílohy č. 2, zákona č. 201/2012 Sb.)

• Cementárny a vápenky (kód 5.1.1, dle přílohy č. 2, zákona č. 201/2012 Sb.)

Tab. 70: Podopatření BD1a

Název
podopatření

BD1a – Opatření pro omezení resuspenze a fugitivních emisí TZL a PM10 u stacio-
nárních zdrojů

Popis opatření Možnosti omezení emise u jednotlivých zdrojů:

• Přímá opatření u technologií:
◦ Hermetizace jednotlivých uzlů, kde vznikají emise TZL (násypky, přesypy 

apod.).

◦ Hermetizace celé haly (tzv. Dog house“).
◦ Hermetizace v kombinaci  s odsáváním a odlučováním TZL v odlučova-

čích.

◦ Instalace mlžení a zkrápění u rozhodujících míst vzniku a úniku TZL.
◦ Zkrápění či mlžení, vytváření clon.

• Instalace odsávání a odlučování TZL. Pokud je to možné, celé zařízení zakry-
tovat,  emise odsávat a zavést do účinného odlučovače (jedno či  vícestup-
ňové). Pro prachové částice:
◦ Usazovací komory (separátor) pouze jako první stupeň čištění v kombina-

ci s níže uvedenými metodami

◦ Cyklónové odlučovače (jednoduché cyklony i  multicyklony)  pouze jako 
první stupeň čištění v kombinaci s níže uvedenými metodami

◦ Tkaninové filtry

◦ Elektrostatické odlučovače
◦ Vypírání prachu (absorbéry)

◦ Katalytická filtrace
◦ Čistý (absolutní) filtr (HEPA filtr)

◦ Vzduchový filtr s vysokou účinností (HEAF)
◦ Mlhový filtr

◦ Další odlučovače či jejich kombinace
• Komunikace

◦ Pravidelné a průběžné čištění povrchu komunikací
◦ Důkladné  vyčištění  povrchu  komunikací  po  nárazových  pracích  či  po 

skončení směn

◦ Úklid po zimní sezóně
◦ Odstraňování prašnosti v areálech a jejich okolí

◦ Zpevňování a čištění povrchů v areálech
◦ Organizační opatření na hranicích areálů a v jejich okolí (mycí vany, zkrá-
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Název
podopatření

BD1a – Opatření pro omezení resuspenze a fugitivních emisí TZL a PM10 u stacio-
nárních zdrojů

pěcí rámy, ruční čištění apod.).
◦ Omezení výskytu prašných ploch a komunikací

◦ Úprava (zpevnění) povrchu komunikací
◦ Úprava ostatních prašných ploch

• Skladování a plošné zdroje
◦ Omezit skladování na otevřených prostranstvích. V maximální míře vyu-

žít uzavřené objekty, sila, zásobníky, kontejnery pro omezení vlivu větru a 
prevenci tvorby emisí suspendovaných částic. Přesto může být pro velmi 
velké objemy materiálů skladování na volné ploše jediným dostupným 
způsobem (např. dlouhodobé skladování strategických zásob uhlí,  rud, 
sádrovce).  V  tomto  případě  je  nejlepšími  dostupnými  technikami  pro 
dlouhodobé skladování:

◦ Zvlhčování  povrchu  za  použití  vody  nebo  vody  s  vhodnými  aditivy
překrývání povrchu (fólie, sítě, plachty)

◦ Zpevňování povrchu

◦ Zatravňování povrchu
Pro krátkodobé skladování pak:

◦ Zvlhčování povrchu za použití vody nebo vody s vhodnými aditivy
◦ Překrývání povrchu (fólie, sítě, plachty)

• Další doporučená opatření:
◦ Vytváření podélných hromad v souladu s převažujícím směrem větru

◦ Výsadba a výstavba větrných bariér (větrolamy, sítě, ochranné valy)
◦ budování pouze jedné hromady místo dvou

◦ Skladování materiálů za ochrannými zdmi
◦ Pravidelné  nebo  kontinuální  kontroly  emisí  suspendovaných  látek 

(vizuální kontrola zda se práší nebo ne) pro ověření, zda primární opat-
ření jsou řádně plněna

◦ Sledování povětrnostních vlivů (např. použití meteorologických přístrojů 
pro zjišťování směru a síly větru, množství srážek) s následnou aplikací 
vhodných opatření dle aktuální potřeby (např. zvlhčování hromad apod.)

Skladování v uzavřených prostorách
Nejvhodnější je používání uzavřených prostor (sila, zásobníky, kontejnery). Tam, 

kde nelze použít sila, je vhodné využít alespoň různé typy přístřešků, opláštěných 
konstrukcí apod. Pro uzavřené haly je nejlepší dostupnou technikou provoz funkční-
ho ventilačního a filtračního systému a minimalizace otvírání vstupních dveří se sou-
časným použitím zařízení ke snižování emisí prachových částic z odcházející vzdušni-
ny.

Doprava a manipulace se sypkými hmotami. Mezi nejlepší dostupné techniky patří:

• Zkrácení přepravních vzdáleností, omezení počtu překládek
• Využití kontinuální dopravy

• Plnění nákladních vozidel ve správné poloze tak, aby nedocházelo k násypu 
materiálu mimo vozidlo



Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně – aktualizace 2016 96

Název
podopatření

BD1a – Opatření pro omezení resuspenze a fugitivních emisí TZL a PM10 u stacio-
nárních zdrojů

• Snížení nejvyšší rychlosti vozidel v areálech na 10 km·hod-1

• Zaplachtování nákladu na dopravních prostředcích

• Použití zpevněných komunikací (beton, asfalt)
• Čištění komunikací

• Čištění vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace
• Skrápění a vlhčení materiálu (mimo případy, kdy hrozí zamrznutí materiálu, 

riziko z kluzkého povrchu vzhledem k namrznutí vlhkého materiálu na vozov-
ce nebo nejsou dostatečné zdroje vody)

Nakládka a vykládka
Pro nakládku a vykládku je dále vhodné minimalizovat pádovou rychlost a ztráty 

hmotnosti materiálů. K minimalizaci pádové rychlosti je vhodné aplikovat následující 
opatření:

• Instalace příček v plnicích trubicích

• Použití plnících hlav k regulaci výstupní rychlosti
• Minimalizace sklonu např. užitím skluzných žlabů

Manipulace  s  pevným volně loženým materiálem je  dalším,  ve  srovnání  se  skla-
dováním dokonce větším, potencionálním zdrojem emisí prachu. Popsáno je několik 
technik pro nakládání, vykládání a dopravu:

◦ Drapáky
vykládací násypné zásobníky

◦ kádě
◦ sací vzduchové dopravníky

◦ mobilní nakládací zařízení
◦ výsypné šachty

◦ plnicí hadice a trubky
◦ kaskádové trubky

◦ skluzy
◦ zakládací pásy

◦ pásové dopravníky
◦ korečkový nakladač

◦ řetězové a šnekové dopravníky
◦ dopravníky se stlačeným vzduchem

◦ podavače.

Omezení emisí výsadbou zeleně
Pro omezování prašnosti má velký význam vegetační kryt, který nejen omezuje 

zvíření prachových částic do ovzduší, ale také zachycuje prachové částice, které jsou 
již v ovzduší rozptýleny. V okolí zvláště významných zdrojů prašnosti jako jsou silnice, 
parkoviště,  lomy,  skládky  apod.  je  proto  možné  rozptyl  suspendovaných  částic 
omezit výsadbou vegetace se zastoupením rostlinných druhů s vysokou schopností 
zachycovat na svém povrchu prachové částice.
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Název
podopatření

BD1a – Opatření pro omezení resuspenze a fugitivních emisí TZL a PM10 u stacio-
nárních zdrojů

Výsadba  izolační  zeleně  zahrnuje  výsadby  v  bezprostředním  okolí  hlavních 
zdrojů prašnosti, tj. zejména:

• v okolí prašných provozů (skládky, recyklace suti apod.)
• u  průmyslových  provozů  s  pravděpodobným  zvýšeným  podílem  těžkých 

kovů v povrchové půdní vrstvě

Pro omezení prašnosti je optimální vertikálně zapojený a hloubkově členěný porost 
smíšených dřevin (se stromy a keři o různé výšce), dle podmínek konkrétní lokality 
však lze aplikovat i jiné výsadby (např. popínavá zeleň na protihlukových stěnách). Z 
hlediska druhového složení je nutno preferovat zejména takové původní druhy, kte-
ré se vyznačují vysokou schopností záchytu prašnosti a odolností vůči městskému 
prostředí. Jednotlivé dřeviny se liší z hlediska schopnosti pohlcovat prachové částice, 
která je dána vývojem listové biomasy (vyjadřuje se v mg·cm-2). 

Tab. 71: Podopatření BD1b

Název
podopatření

BD1b – Snížení emisí TZL a PM10 – Recyklační linky stavební suti

Popis opatření Z hlediska omezování výskytu suspendovaných částic lze za vhodné opatření pova-
žovat nejen zřizování nových ploch vegetace, ale i např. výsadbu dřevin na již existu-
jících travnatých plochách. Je ovšem nezbytné zajistit nejen výsadbu zeleně v dosta-
tečném rozsahu, ale také její následnou údržbu.

Pro recyklační linky platí jako základní pravidlo: snižovat emise tuhých znečišťu-
jících látek TZL na všech místech a při všech operacích, kde dochází k emisím TZL do 
ovzduší, a to v závislosti na povahu procesu například:

• Skrápěcím zařízením instalovaným také u třídičů do míst prosévání materiá-
lu a na konec vynášecího dopravníku.

• Systém mlžení resp. skrápění se skládá z rozvaděče vody, rozvodného potru-
bí, vodních trysek a vodního čerpadla. V případě, že je k dispozici zdroj tla-
kové vody, je tato tlaková voda přivedena do rozvaděče vody. Z rozvaděče 
vody je několik vývodů, odkud je tlaková voda rozváděna ke kritickým mís-
tům, kde je třeba potlačit prašnost. Na všech těchto místech jsou umístěny 
trubky,  osazené  několika  vodními  tryskami,  které  mají  za  úkol  vytvářet 
jemnou vodní mlhu a tím potlačit prašnost. A to především:

• Na vstupu do drtící komory.
• Na výstupu z drtící komory.

• Na konci vynášecího dopravníku.
U ostatních drtičů, kde není skrápění pevnou součástí stroje, platí: Při provozu těch-
to drtičů bude omezování znečišťování ovzduší zajištěno pomocí ponorného čerpa-
dla, přenosné nádrže na vodu a systému hadic s tryskami. Vyústění hadic s tryskami 
by mělo být nasměrováno do vstupu drtící komory, výstupu z drtící komory a na ko-
nec vynášecího dopravníku.

Zakrytováním třídících a drtících zařízení a všech dopravních cest,  pravidelný 
úklid pod dopravními pásy a zařízením.

Opatřeními pro skladování prašných materiálů – umísťování venkovních skládek 
na  závětrnou  stranu/ochrannou  zeď/  zabezpečení  proti  vzniku  prašnosti 
skrápěním/zakrývání. Opatřeními pro přepravu materiálů – pravidelná očista a skrá-
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Název
podopatření

BD1b – Snížení emisí TZL a PM10 – Recyklační linky stavební suti

pění komunikací a manipulačních ploch (skrápění v letních měsících) tak, aby při prů-
jezdu obslužných vozidel byla omezena prašnost. Zakropení nebo zakrytování mate-
riálu při přepravě jemných frakcí typu 0-2, 0-4 na nákladním prostoru expedujících 
dopravních prostředků. Při provozu recyklační linky je vhodné používat zařízení a 
mechanizmy splňující nejlepší emisní úrovně (min. emisní úroveň EURO 4 a vyšší).
Skrápěcí  zařízení  bude  vždy  v  provozu  (pokud  bude  výrobní  zařízení  využíváno 
v daném čase k výrobní činnosti), s výjimkou zimního období tj. v období, kdy vnější 
teplota klesne pod 3 °C, nebo za deště. V případě, že dojde k poruše skrápěcího za-
řízení, bude výrobní zařízení neprodleně odstaveno z provozu.

Pokud dojde k ucpání či zanesení skrápěcí trysky sloužící k omezování emisí TZL, 
bude  provedeno její  vyčištění  neprodleně  po  zjištění  (včetně  zápisu  do  provozní 
evidence zdroje). V případě, že se bude jednat o závažnější poruchu skrápěcího za-
řízení (porucha čerpadla apod.), bude tato závada odstraněna do 24 hodin (rovněž 
se zápisem do provozní evidence s časovou identifikací vzniku poruchy). Pokud tato 
oprava nebude moci být provedena do 24 hodin, bude technologický uzel odstaven 
z provozu (rovněž se záznamem do provozní evidence s časovými údaji o odstavení 
z provozu a o náběhu zdroje do řádného provozního stavu). Současně bude zajiš-
ťována neporušenost zakrytování výrobního zařízení a dopravních pásů.

Materiál bude zpracováván výhradně za mokra, tj.  vlhký po celou dobu zpra-
cování kameniva nebo stavebního odpadu od dovozu ke zpracování až do odvozu 
výrobku nebo jeho zpracování v místě. V případě třídičů bude vždy, i v případě třídě-
ní bez drcení, nutno materiál skrápět před jeho tříděním v dostatečném předstihu,
Jednotlivá konkrétní umístění zařízení budou v dostatečném předstihu oznámena 
místně příslušné obci a současně budou při umístění zařízení respektována hodnotí-
cí kritéria z hlediska vlivu na ovzduší – odstup od nejbližší obytné zástavby popř. ji -
ného chráněného území a převažující proudění vzduchu. Vhodné umístění těchto 
typů  zdrojů  je  jednou  z  hlavních  cest,  jak  omezit  jejich  negativní  působení  na 
obytnou zástavbu. Zde záleží především na typu zdroje a zpracovávaném materiálu 
(od toho se odvíjí množství prachu v bezprostředním okolí zdroje), délce provozu a 
režimu provozu (pracovní směna). Každé zahájení a ukončení provozu zdroje v dané 
lokalitě bude v předstihu oznámeno ČIŽP a obci nejméně 3 pracovní dny předem. 
Součástí podmínek provozu bude evidence spotřeby vody na skrápění vstupní su-
roviny a dále údaje o provádění kontrol a údržby zařízení, skrápěcích trysek, úklidu 
příjezdových komunikací a pod dopravními pásy a zařízením.

Výrobní zařízení a zařízení k omezování emisí TZL (skrápění, zakrytování) budou 
udržována  v  provozuschopném  stavu.  Provozovatel  bude  zajišťovat  pravidelnou 
údržbu, servis a revize všech zařízení dle doporučení výrobce.

Tab. 72: Podopatření BD1c

Název
podopatření

BD1c – Snížení emisí TZL a PM10 – Pískovny

Popis opatření

Snižovat emise tuhých znečišťujících látek TZL na všech místech a při všech ope-
racích, kde dochází k emisím TZL do ovzduší, a to v závislosti na povaze procesu:

• Materiál získaný během těžby z vody bude zpracováván výhradně za mokra, 
tj. vlhký (přirozeně) po celou dobu zpracování písku.

• Opatření pro skladování prašných materiálů – umísťování venkovních sklá-
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Název
podopatření

BD1c – Snížení emisí TZL a PM10 – Pískovny

dek na závětrnou stranu a současně budou materiály na skládky umísťovány 
tak, že horní vrstvu bude vždy tvořit nová výroba s přirozeně vlhkým materi-
álem.

• Povrch skrývek zajistit proti erozi popř. ozelenit stanovištně vhodnými druhy.

• Bude prováděn pravidelný úklid pod dopravními pásy a zařízením, pozornost 
bude zaměřena na úklid jemného podílu materiálu. Pro omezení sekundární 
prašnosti  bude  prováděn  pravidelný  úklid  příjezdových  komunikací,  v 
suchém období jejich skrápění. Datum provádění kontrol a údržby zařízení, 
úklidu příjezdových komunikací a pod dopravními pásy a zařízením budou 
zaznamenány v evidenci.

Na všech místech linky kde je instalováno zakrytování, bude zakrytování udržováno v 
neporušeném a provozuschopném stavu bez netěsností,  při  zakrytování plachtou 
bude zabráněno jejímu odhrnutí.

V bezprostředním okolí  pískovny je doporučeno vysázet izolační zeleň a to v 
jednotlivých  skupinách,  které  se  při  dálkových  podhledech  vykrývají  (nikoli  v  řa-
dovém zapojení) a zajistit následnou péči.

Opatření pro přepravu materiálů – pravidelná očista a skrápění komunikací a 
manipulačních ploch (skrápění v letních měsících) tak, aby při průjezdu obslužných 
vozidel byla omezena prašnost. Zakropení nebo zakrytování materiálu při přepravě 
jemných frakcí typu 0-2,  0-4 na nákladním prostoru expedujících dopravních pro-
středků. Při provozu pískovny je vhodné používat zařízení a mechanizmy splňující  
nejlepší emisní úrovně (min. emisní úroveň EURO4 a vyšší).

Pro rekultivaci nedovážet do pískovny žádný materiál, ale použít pouze materiál 
z pískovny – skrývky, výklizy.

Pro  osázení  rekultivovaných  ploch,  rozčleněných  na  různá  stanoviště  podle 
plánu sanace a rekultivace, používat pouze stanovištně a geograficky původní druhy 
dřevin pro dané typy stanovišť.

Výrobní zařízení a zařízení k omezování emisí TZL budou udržována v provozu-
schopném stavu. Provozovatel bude zajišťovat pravidelnou údržbu, servis a revize 
všech zařízení dle doporučení výrobce.

Tab. 73: Podopatření BD1d

Název
podopatření

BD1d – Snížení emisí TZL a PM10 – Kamenolomy

Popis opatření V případě, že vlivem srážek nebo těžbou mokré rubaniny bude vstupní rubanina 
silně zvlhčena a budou vyřazeny z provozu skrápěcí trysky v násypce podavače a 
prim. drtiče (aby bylo možno rubaninu zpracovat) bude tato skutečnost zaznamená-
na do provozní evidence.

Výrobní zařízení a zařízení k omezování emisí TZL budou udržována v provozu-
schopném stavu. Provozovatel bude zajišťovat pravidelnou údržbu, servis a revize 
všech zařízení dle doporučení výrobce.

Zpráva o provedení revize bude k dispozici na provozovně.
Opatřeními pro skladování prašných materiálů – umísťování venkovních skládek 

na závětrnou stranu nebo ohraničení skládky ze 3 stran (skladovaný materiál nebu-
de  převyšovat  výšku  ohrazení)  a  materiál  bude  také  zabezpečen  pro  omezení 
prašnosti skrápěním, tak aby byla na povrchu ucelená krusta.
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Název
podopatření

BD1d – Snížení emisí TZL a PM10 – Kamenolomy

• Udržovat maximální výšku sypného kužele u zemních skládek drceného ka-
meniva, tj. minimální pádovou výšku, přičemž za reálně udržitelnou lze pova-
žovat pádovou výšku max. 1,5 m.

• Při nakládce drceného kameniva na dopravní prostředky musí být udržována 
co nejnižší pádová výška. Expediční pasové dopravníky musí být vybaveny 
účinným zařízením ke snižování prašnosti (teleskopické tubusy, skrápění, od-
sávání).
Bude prováděn pravidelný úklid pod dopravními pásy a zařízením, pozornost 
bude zaměřena na úklid jemného podílu materiálu.

Skrápěcí  zařízení  bude vždy v  provozu (pokud bude výrobní  zařízení  využíváno v 
daném čase k výrobní činnosti), s výjimkou zimního období, tj v období, kdy vnější 
teplota klesne pod 3 °C, nebo za deště. Pokud dojde k ucpání či zanesení skrápěcí 
trysky sloužící k omezování emisí TZL, bude provedeno její vyčištění neprodleně po 
zjištění (včetně zápisu do provozní evidence zdroje). V případě, že se bude jednat o 
závažnější poruchu skrápěcího zařízení (porucha čerpadla apod.), bude tato závada 
odstraněna do 24 hodin (rovněž se zápisem do provozní evidence s časovou iden-
tifikací vzniku poruchy). Pokud tato oprava nebude moci být provedena do 24 hodin, 
bude  technologický  uzel  odstaven  z  provozu  (rovněž  se  záznamem do  provozní 
evidence s časovými údaji  o odstavení z provozu a o náběhu zdroje do řádného 
provozního stavu). Současně bude zajišťována neporušenost zakrytování výrobního 
zařízení a dopravních pásů.

Součástí provozní evidence bude evidence spotřeby vody na skrápění vstupní 
suroviny a dále údaje o provádění kontrol a údržby zařízení, skrápěcích trysek, úkli -
du příjezdových komunikací a pod dopravními pásy a zařízením.

Opatření pro přepravu materiálů – pravidelná očista a skrápění komunikací a 
manipulačních ploch (skrápění v letních měsících) tak, aby při průjezdu obslužných 
vozidel byla omezena prašnost. Zakropení nebo zakrytování materiálu při přepravě 
jemných  frakcí  typu  0-2,  0-4  na  nákladním  prostoru  expedujících  dopravních 
prostředků.  Při  provozu kamenolomu je  vhodné používat  zařízení  a  mechanizmy 
splňující nejlepší emisní úrovně (min. emisní úroveň EURO4 a vyšší).

Pro omezení sekundární prašnosti bude prováděn pravidelný úklid příjezdových 
komunikací, v suchém období jejich skrápění, při vrtacích pracích budou používány 
výhradně  vrtací  soupravy  vybavené  funkčním  odprašováním;  provádění  čištění  a 
zkrápění vnitroareálových komunikací a veškerých manipulačních ploch:

• 4× ročně komplexní čistění zpevněných komunikací  a ploch, z toho 1× po 
zimní sezóně.

• 1× měsíčně periodické čistění areálu (např. manipulační plochy, plochy pod 
dopravními pásy apod.).

• Kropení komunikací a manipulačních ploch v závislosti na počasí.

Datum provádění kontrol a údržby zařízení, úklidu příjezdových komunikací a pod 
dopravními pásy a zařízením budou zaznamenány v provozní evidenci.

Tab. 74: Podopatření BD1e

Název
podopatření

BD1e – Snížení emisí TZL a PM10 – Betonárny

Popis opatření Sila na cement budou trvale vybavena účinným odlučovacím zařízením pro záchyt 
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Název
podopatření

BD1e – Snížení emisí TZL a PM10 – Betonárny

tuhých znečišťujících látek (dále jen „TZL“) s maximální výstupní koncentrací TZL ve 
výši 10 mg·m-3. Při poškozeném nebo odstraněném filtru TZL není provoz sil povo-
len.

Zdroj znečišťování ovzduší bude provozován v souladu s technickými podmín-
kami stanovenými výrobcem zařízení a bude zajištěna jeho pravidelná údržba, servis 
a revize. Záznamy o těchto úkonech budou součástí provozní evidence.

Na  skládkách  kameniva  provozovatel  zajistí  jejich  ohrazení  minimálně  ze  tří 
stran, které bude převyšovat uskladněný materiál, nebo bude provádět jejich skrá-
pění, aby tak zajistil omezení prašnosti v maximální možné míře.

Opatření pro přepravu materiálů – pravidelná očista a skrápění komunikací a 
manipulačních ploch (skrápění v letních měsících) tak, aby při průjezdu obslužných 
vozidel byla omezena prašnost. Zakropení nebo zakrytování materiálu při přepravě 
jemných frakcí typu 0-2,  0-4 na nákladním prostoru expedujících dopravních pro-
středků. Při provozu betonárny je vhodné používat zařízení a mechanizmy splňující 
nejlepší emisní úrovně (min. emisní úroveň EURO4 a vyšší).

Provozovatel  je povinen zajistit  provádění čištění  a skrápění vnitroareálových 
komunikací a veškerých manipulačních ploch:

• Minimálně 1× měsíčně periodické čistění areálu.
• V letních měsících kropení komunikací a ploch v závislosti na počasí.

Tab. 75: Podopatření BD1f

Název
podopatření

BD1f – Snížení emisí TZL a PM10 – Slévárny

Popis opatření Realizovat opatření k omezení emisí při nakládání se sypkými hmotami.

• Doprava a manipulace se sypkými hmotami. Mezi nejlepší dostupné techniky 
patří:
◦ Zkrácení  přepravních  vzdáleností,  omezení  počtu  překládek

využití kontinuální dopravy.

◦ Plnění nákladních vozidel ve správné poloze tak, aby nedocházelo k ná-
sypu materiálu mimo vozidlo.

◦ Snížení nejvyšší rychlosti vozidel v areálech na 10 km·hod-1.

◦ Použití zpevněných komunikací (beton, asfalt).
◦ Čištění komunikací

◦ Čištění vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace
◦ Skrápění a vlhčení materiálu (mimo případy, kdy hrozí zamrznutí materi-

álu, riziko z kluzkého povrchu vzhledem k namrznutí vlhkého materiálu 
na vozovce nebo nejsou dostatečné zdroje vody)

Nakládka a vykládka
Pro nakládku a vykládku je dále vhodné minimalizovat pádovou rychlost a ztráty 

hmotnosti materiálů. K minimalizaci pádové rychlosti je vhodné aplikovat následující 
opatření:

• instalace příček v plnicích trubicích

• použití plnících hlav k regulaci výstupní rychlosti
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Název
podopatření

BD1f – Snížení emisí TZL a PM10 – Slévárny

• minimalizace sklonu např. užitím skluzných žlabů

Skladování v uzavřených prostorách
Nejvhodnější je používání uzavřených prostor (sila, zásobníky, kontejnery). Tam, 

kde nelze použít sila, je vhodné využít alespoň různé typy přístřešků, opláštěných 
konstrukcí apod. Pro uzavřené haly je nejlepší dostupnou technikou provoz funkční-
ho ventilačního a filtračního systému a minimalizace otvírání vstupních dveří se sou-
časným použitím zařízení ke snižování emisí prachových částic z odcházející vzdušni-
ny.

Zakrytí nebo uzavření zdrojů emisí suspendovaných částic.
Přesypná místa, násypky, korečkové podavače a další potenciální zdroje emisí 

suspendovaných částic je vhodné uzavřít z důvodu prevence emisí suspendovaných 
částic nebo také z důvodu ochrany materiálu před povětrnostními vlivy. Současně je 
uzavření předpokladem pro možnost odsávání vzdušniny a instalaci filtračních za-
řízení.

Opatření pro přepravu materiálů
Pravidelná očista a skrápění komunikací a manipulačních ploch (skrápění v let-

ních měsících) tak, aby při průjezdu obslužných vozidel byla omezena prašnost. Za-
kropení nebo zakrytování materiálu při přepravě jemných frakcí typu 0-2, 0-4 na ná-
kladním  prostoru  expedujících  dopravních  prostředků.  Při  provozu  slévárny  je 
vhodné používat zařízení a mechanizmy splňující nejlepší emisní úrovně (min. emisní 
úroveň EURO 4 a vyšší).

Tab. 76: Podopatření BD1g

Název
podopatření

BD1g – Snížení emisí TZL a PM10 – Vápenky: Dobývací prostory a skládky sypkých ma-
teriálů 

Popis opatření
Těžba

Prašnost při vrtání, která bývá jedním z významnějších zdrojů prachu. Měly by 
být používány pouze vrtací soupravy, které mají odsávání vrtné drti. Výfuk z vrtů je 
dvoustupňově čištěn v  cyklonu prvního stupně,  kde se  odlučuje  hrubá drť  a  ná-
sledně se zachycuje jemný prach ve tkaninovém filtru druhého stupně. Velkokapacit-
ní stroje mají pro omezení prašnosti v pracovním prostředí řidičů – strojníků kabiny 
vybavené filtrací vstupního vzduchu nebo klimatizací. Provoz těchto souprav při vr-
tání  clonových  odstřelů  probíhá  prakticky  bez  emisí  TZL.  Snížení  emisí  TZL  u 
samotného odstřelu je z bezpečnostních důvodů nerealizovatelné.

Prach zvířený z cest při průjezdu nákladních aut
• Pravidelný úklid komunikací

• Zkrácení přepravních vzdáleností, omezení počtu překládek
• Využití kontinuální dopravy

• Plnění nákladních vozidel ve správné poloze tak, aby nedocházelo k násypu 
materiálu mimo vozidlo
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Název
podopatření

BD1g – Snížení emisí TZL a PM10 – Vápenky: Dobývací prostory a skládky sypkých ma-
teriálů 

• Snížení nejvyšší rychlosti vozidel v areálech na 10 km·hod-1

• Použití zpevněných komunikací (beton, asfalt)

• Čištění komunikací
• Čištění vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace

• Skrápění a vlhčení materiálu (mimo případy, kdy hrozí zamrznutí materiálu, 
riziko z kluzkého povrchu vzhledem k namrznutí vlhkého materiálu na vozov-
ce nebo nejsou dostatečné zdroje vody)

Opatření pro přepravu materiálů – pravidelná očista a skrápění komunikací a ma-
nipulačních ploch (skrápění v letních měsících) tak, aby při průjezdu obslužných vozi-
del byla omezena prašnost. Zakropení nebo zakrytování materiálu při přepravě jem-
ných frakcí typu 0-2, 0-4 na nákladním prostoru expedujících dopravních prostředků. 
Při provozu dobývacího prostoru je vhodné používat zařízení a mechanizmy splňující 
nejlepší emisní úrovně (min. emisní úroveň EURO4 a vyšší).

Skladování materiálu
• Jako primární opatření lze doporučit: v maximální míře využít uzavřené ob-

jekty, sila, zásobníky, kontejnery pro omezení vlivu větru a prevenci tvorby 
emisí suspendovaných částic. Přesto může být pro velmi velké objemy mate-
riálů skladování na volné ploše jediným dostupným způsobem

• Pro dlouhodobé skladování je použití jednoho nebo kombinace následujících 
opatření:

• Zvlhčování povrchu za použití vody nebo vody s vhodnými aditivy

• Překrývání povrchu (fólie, sítě, plachty)
• Pouze jedna hromada místo dvou menších hromad – zmenšení aktivního po-

vrchu až o 25%

• Skladování sypkých materiálů mezi třemi zdmi anebo v opláštěné konstrukci, 
nebo betonová sila

Prach zvířený při vysypávání na výsypce, prach zvířený větrem na prašné ploše vý-
sypky

• Zvlhčování  povrchu  za  použití  vody  nebo  vody  s  vhodnými  aditivy
překrývání povrchu (fólie, sítě, plachty)

• Budování pouze jedné hromady místo dvou

• Skladování materiálů za ochrannými zdmi
• Pravidelné nebo kontinuální kontroly emisí suspendovaných látek (vizuální 

kontrola zda se práší nebo ne) pro ověření, zda primární opatření jsou řádně 
plněna

• Sledování povětrnostních vlivů (např. použití meteorologických přístrojů pro 
zjišťování směru a síly větru, množství srážek) s následnou aplikací vhodných 
opatření dle aktuální potřeby (např. zvlhčování hromad apod.)

Drcení

• Zakrytování pasových dopravníků a přesypů dopravující materiál k drcení.
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Název
podopatření

BD1g – Snížení emisí TZL a PM10 – Vápenky: Dobývací prostory a skládky sypkých ma-
teriálů 

• Veškerá vzdušina vstupující do procesu odsávána do tkaninových filtrů.

Tab. 77: Opatření BD2

Kód opatření BD2

Název opatření Minimalizace imisních dopadů provozu nových stacionárních zdrojů v území

Popis opatření

V případě umístění nového zdroje v území,  zejména v území s překročenými 
imisními limity,  je nezbytné vyžadovat takovou úroveň emisí do ovzduší, aby byla 
splněna kritéria nejlepších dostupných technik (Best Available Techniques - BAT).  
Při stanovení závazných podmínek provozu, zejména emisních limitů, úřad vychází z 
nejlepších dostupných technik (BAT) a použije Závěry o nejlepších dostupných tech-
nikách (Závěry o BAT) dle směrnice 2010/75/EU. Při stanovení závazných podmínek 
provozu se přihlíží také k technickým charakteristikám zařízení, jeho umístění a míst-
ním podmínkám životního prostředí.

Opatření BD2 se vztahuje jak na nové zdroje spadající pod zákon o integrované 
prevenci  (zákon.  č. 76/2002 Sb.),  tak  na  ostatní  nově  vyjmenované  zdroje.  
U všech nových stacionárních zdrojů bude kompetentní orgán, pokud je to možné a 
ekonomicky přijatelné, stanovovat technické podmínky provozu a emisní koncentra-
ce, které jsou definovány a kterých lze dosáhnout nejlepšími dostupnými technikami 
nebo  nejlepším  běžně  dostupným  technickým  řešením.  V  území  s  překročeným 
imisním limitem bude navíc kompetentní orgán stanovovat, pokud je to možné a 
ekonomicky přijatelné,  emisní  koncentrace na úrovni  dolní  poloviny emisního in-
tervalu, který je definován a kterého lze dosáhnout nejlepšími dostupnými techni-
kami nebo nejlepším běžně dostupným technickým řešením.

Zdroje, které by mohly být potenciálním zdrojem emisí znečišťujících látek obtě-
žujících zápachem, by měly být umísťovány vždy s ohledem na jejich vzdálenost od 
obytné zástavby a závazné podmínky pro jejich provoz by měly reflektovat nejlepší 
dostupné  techniky  s  ohledem  na  místní  podmínky  životního  prostředí.  U  těchto 
zdrojů bude vyžadováno technické opatření k omezení emisí pachových látek (např. 
účinné  zákryty).  Při  výstavbě  nových  a  rekonstrukci  stávajících  ostatních  stacio-
nárních zdrojů znečišťování ovzduší s emisemi VOC by mělo být instalováno zařízení 
s minimální produkcí emisí VOC (např. využití technologie bez použití organických 
rozpouštědel, přednostní využívání přípravků s nízkým obsahem VOC, instalace za-
řízení k omezování emisí VOC).

Případné zvýšení emisí lze na straně imisního zatížení kompenzovat vhodným 
opatřením eliminujícím nově vnesené emise (např. výsadba izolační zeleně, omezení 
emisí na jiném zdroji ve stejné lokalitě apod.). 

Správní úroveň, 
na které bylo 
opatření přijato

krajský úřad

Druh opatření D (jiné)

Je opatření 
regulativní? [A/N]

ano

Časový rámec 
nabytí účinnosti 
opatření 

C (dlouhodobé)
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Kód opatření BD2
Dotčené odvětví, 
které je zdrojem 
znečištění

B (průmysl)

Územní rozsah 
dotčených zdrojů

Místní, regionální

IV.3.2.4 Aplikace opatření BD2
Tato opatření jsou převážně v kompetenci Krajského úřadu Plzeňského kraje, ale jejich realizace má 
značný význam na kvalitu ovzduší ve městě.

Tab. 78: Opatření BD3

Kód opatření BD3 (dříve C22)

Název opatření Omezování prašnosti ze stavební činnosti
Popis opatření Stavební  plochy  představují  v  současné  době  hlavní  skupinu  plošných  zdrojů 

prašnosti, a to jak vzhledem k jejich počtu, tak i z hlediska výsledných imisních pří -
spěvků. Je nutno konstatovat, že pro provádění staveb existuje obecně známý sou-
bor technicky jednoduchých opatření, která umožňují významně snížit prašnost ze 
stavby. Mezi možná opatření pro omezení prašných emisí ze stavební a obdobné 
činnosti patří např. maximální izolace stavby od okolní zástavby, transport stavební 
suti v potrubích, případně vhodná forma zvlhčování potenciálních zdrojů prašnosti, 
omývání vozidel před výjezdem ze staveniště a zakrývání prašného nákladu plachtou 
při  převozu.  Opatření  k  omezení  prašnosti  budou zvláště důrazně vyžadována (a 
jejich neplnění sankcionováno) u staveb v bezprostřední blízkosti obytné zástavby 
nebo  jiných  staveb  vyžadujících  ochranu  (školy,  zdravotnická  zařízení  apod.).
Orgány ochrany ovzduší  budou dodržení  těchto opatření  nadále  důsledně uplat-
ňovat jako podmínku realizace stavby prostřednictvím závazných stanovisek dle § 11 
zákona o ochraně ovzduší, které jsou podkladem pro stavební povolení dle § 115 zá-
kona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Dle stavebního zákona 
je pak povinností stavebních úřadů zahrnout závazná stanoviska do stavebního po-
volení a následně vyžadovat jejich dodržování.

Problém snižování prašnosti ze staveb však spočívá zejména v praktické realiza-
ci daných opatření, resp. v kontrole jejich plnění. Orgány stavebního dohledu (zcela v 
souladu s realitou) dlouhodobě deklarují nedostatek odborných znalostí pro efek-
tivní dozor na stavbách, pokud jde o podmínky stanovené specializovanými úřady, 
včetně orgánů ochrany ovzduší. Prvořadým úkolem tedy bude tento nedostatek od-
stranit. Za tímto účelem vypracuje MŽP ČR příslušné metodické podklady a návody, s 
důrazem na jejich uchopitelnost poučenými laickými uživateli (tj. např. včetně popisu 
a  fotodokumentace  správných  a  nevhodných  řešení,  typových  příkladů  staveb 
apod.),  a  krajské  úřady  zajistí  potřebná  školení  zaměstnanců  stavebních  úřadů.  
Kromě pracovníků stavebních úřadů krajské úřady přirozeně zajistí i informování ža-
datelů o stavební povolení (např. distribucí informačních a metodických materiálů 
určených pro veřejnost na stavební úřady), tak aby stavebníci měli možnost se při-
pravit na zvýšenou intenzitu kontrolní činnosti v této oblasti.

V návaznosti na odborné vybavení pracovníků stavebních úřadů bude zásadně 
zintenzivněna kontrola  staveb,  dle  potřeby i  s  využitím personální  účasti  orgánu 
ochrany ovzduší. Lze doporučit, aby po určitou dobu (řádově měsíce) měly kontroly 
spíše informační či osvětový charakter. Po uplynutí této lhůty však bude naopak při-
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stupováno k sankcím za porušování podmínek stavebního povolení s vyšší přísností 
než dosud. Udělení sankce je vždy individuální záležitostí a nesmí být pro provozova-
tele stavby likvidační. Bude však uplatňována metodická zásada, že při prvním poru-
šení bude sankce činit nejméně 10 % z maximální hranice stanovené příslušným zá-
konem; pokutu v této výši nelze za likvidační považovat. Při opakovaném porušení 
bude výše pokuty odpovídajícím způsobem zvyšována.

Obdobně bude přistupováno rovněž k sankcím za znečištění veřejných komu-
nikací, které ukládá obec (jedná se o pokutu podle § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, ve znění pozdějších předpisů). V této oblasti pravděpodobně není zapotřebí zá-
sadní  odborná  metodická  podpora,  problém  nastává  spíše  v  dokladování  odpo-
vědnosti konkrétního provozovatele stavby. K tomuto účelu je možné uvážit využití 
podpory ze strany městské policie, jejíž strážníci se pohybují v terénu a mohou poru-
šení podmínek lépe dokumentovat. Krajské úřady opět zajistí metodické vedení pra-
covníků stavebních úřadů a městské policie. 

Správní úroveň, 
na které bylo 
opatření přijato

stavební úřady v rámci města, krajský úřad

Druh opatření D (jiné)
Je opatření 
regulativní? [A/N]

ne

Časový rámec 
nabytí účinnosti 
opatření

B (střednědobý)

Dotčené odvětví, 
které je zdrojem 
znečištění

B (průmysl)

Územní rozsah 
dotčených zdrojů

místní

IV.3.2.5 Aplikace opatření BD3
• Důsledně ukládat požadavky na omezování prašnosti ze stavební činnosti.

• Zajistit intenzivnější kontrolu dodržování podmínek pro provádění staveb.
• Ukládat sankce za porušení podmínek pro provádění staveb.

• Ukládat sankce za znečištění veřejných komunikací při provádění staveb.
• Pokračovat v realizaci opatření přijatých v Programu a jeho aktualizaci z roku 2010.
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IV.3.3 Opatření ke snížení vlivu zemědělské výroby na úroveň znečištění ovzduší
Navržená opatření ke snížení vlivu zemědělské výroby na úroveň znečištění ovzduší mají zejména pre-
ventivní charakter vzhledem k předpokladu PZKO, kterým je zajištění nezhoršení kvality ovzduší na úze-
mí zóny Jihozápad - CZ03 Jihozápad, tedy i v Plzni.

Větrná eroze ze zemědělských pozemků se může podílet na celkovém zvýšení regionální pozaďové 
hodnoty zejména v období jarních a podzimních měsíců, kdy na pozemcích není vegetace, a jsou prová-
děny zemědělské práce. 

Tab. 79: Opatření ke snížení vlivu zemědělské výroby na úroveň znečištění

Kód
opatření

Název opatření

CB2 Snížení emisí TZL a PM10 – omezení větrné eroze

Tab. 80: Opatření CB2

Kód opatření CB2

Název opatření Snížení emisí TZL a PM10 – omezení větrné eroze

Popis opatření

Větrná eroze ze zemědělských pozemků ohrožuje nejen zemědělské kultury (úroda) 
a zemědělskou půdu (bonita),  ale rovněž kvalitu ovzduší  i  zdraví  obyvatel.  Zákon 
č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, zakazuje ohrožovat země-
dělskou půdu nadměrnou erozí. Kontrolu této povinnosti provádí na nejnižší úrovni 
Magistrát města Plzně, vrchní dozor provádí MŽP ČR. MZe ČR pro podporu tohoto 
ustanovení stanovilo Standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu 
(GAEC).

Opatření k ochraně zemědělských pozemků před větrnou erozí jsou možná buď 
organizační, či agrotechnická opatření nebo je možné využití ochranných větrolamů.

Správní úroveň, 
na které bylo 
opatření přijato

Magistrát města Plzně

Druh opatření B (technické)

Je opatření 
regulativní? [A/N]

ano

Časový rámec 
nabytí účinnosti 
opatření 

C (dlouhodobé)

Dotčené odvětví, 
které je zdrojem 
znečištění

C (zemědělství)

Územní rozsah 
dotčených zdrojů

místní, regionální, národní

IV.3.3.1 Aplikace opatření CB2
Tato opatření vzhledem k rozsahu zemědělské činnosti na území města Plzně nejsou rozhodující pro 
kvalitu  ovzduší  ve  městě,  přesto  je  třeba  v odpovídající  míře  dodržovat  zásady  přijaté  v Programu 
zlepšování kvality ovzduší , zóna Jihozápad – CZ03. 

Opatření  ke  snížení  vlivu  stacionárních  zdrojů  provozovaných  v domácnostech  (případně 
živnostenské činnosti) na úroveň znečištění ovzduší
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Tato skupina opatření je zaměřena na zdroje emisí, které nejsou individuálně sledovány, v souhrnu 
však velmi významně přispívají ke znečištění ovzduší ve městě. Spalování pevných paliv ve zdrojích do 
jmenovitého tepelného příkonu 300 kW, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústřední-
ho vytápění je jednoznačně nejvýznamnějším zdrojem imisního zatížení benzo[a]pyrenem a rovněž vý-
znamným zdrojem imisního zatížení suspendovaných částic PM10 a PM2,5. Tyto zdroje obvykle emitují 
znečišťující látky v nižších vrstvách atmosféry, čímž výrazněji zhoršují imisní situaci v tzv. dýchací zóně; 
navíc se jejich působení soustřeďuje převážně do chladné části roku a tedy i do období nepříznivých 
rozptylových podmínek. 

Lze proto předpokládat, že výrazné omezení emisí z těchto zdrojů se projeví i velmi podstatným 
zlepšením kvality ovzduší v obytné zástavbě města. Z tohoto důvodu je zapotřebí uplatnit aplikaci všech 
níže uvedených opatření v co nejširší míře tak, aby bylo maximálně využito potenciálu snížení emisí a 
tedy i imisní zátěže.

IV.3.4 Opatření ke snížení vlivu stacionárních zdrojů provozovaných v domácnostech (příp. 
v živnostenské činnosti) na úroveň znečištění

Tab. 81: Opatření ke snížení vlivu stacionárních zdrojů provozovaných v domácnostech (příp. 
v živnostenské činnosti) na úroveň znečištění

Kód
opatření

Název opatření

DB1
Podpora přeměny topných systémů v domácnostech – Instalace a využívání nových nízko-
emisních či bezemisních zdrojů energie

DB2 Snížení potřeby energie

DB3
Rozvoj environmentálně příznivé energetické infrastruktury, rozšiřování sítí zemního plynu 
a soustav zásobování tepelnou energií

Tab. 82: Opatření BD1

Kód opatření DB1 (dříve B1 až B3)

Název opatření
Podpora přeměny topných systémů v domácnostech – Instalace a využívání nových 
nízkoemisních či bezemisních zdrojů energie

Popis opatření Opatření zahrnuje aplikaci soustavy podpůrných nástrojů za účelem akcelerace zá-
měny topných systémů v domácnostech za systémy s nižšími emisemi, popřípadě za 
systémy bezemisní.

Obecně  jsou  v  rámci  ČR organizovány  tyto  podpůrné  nástroje  na  celostátní 
úrovni, jedná se zejména o podporu náhrady stávajících stacionárních spalovacích 
zdrojů v rodinných a bytových domech z prostředků Operačního programu Životní 
prostředí, popřípadě i z Integrovaného regionálního operačního programu.

V  rámci  celostátních  podpor  může  být  náhrada  stávajících  nevyhovujících 
spalovacích zdrojů provedena jako:

• Výměna za kotle na pevná paliva s vyšší  účinností  a nižšími emisemi (mi-
nimálně třídy 3, resp. 4 dle EN 303-5:2012, resp. dle části II. přílohy č. 10 zák. 
201/2012 Sb.), jedná se např. o automaticky řízené kotle či zplyňovací kotle.

• Záměna  za  topný  systém  využívající  síťových  zdrojů  energie  (plynofikace, 
CZT, elektrická energie).

• Nahrazení  za  topný  systém  založený  na  bázi  bezemisních  technologií 
(tepelná čerpadla, solární systémy).
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Bude  nezbytné  zajistit  likvidaci  stávajícího  nevyhovujícího  spalovacího  zdroje 
(kotle).
Výměna kotlů na pevná paliva a přechod na síťové zdroje energie bude dle stávají-
cích předpokladů dále podpořen výstavbou a rozšiřováním stávajících sítí.

Efekty opatření budou u části bytového fondu podpořeny realizací kroků směřu-
jících ke snížení tepelných ztrát (opatření DB4).

Opatření také zahrnuje udržení plynofikace v domácnostech a s tím související 
obnovu stávajících starších plynových kotlů za nové plynové kotle s vyšší účinnosti.
Vzhledem  k  rozsahu  možných  variant  přeměn  topných  systémů  není  limitujícím 
prvkem vlastní technická realizace, ale zajištění finančních prostředků pro tuto rea-
lizaci. Klíčovým aspektem realizace opatření je tedy dostatečně masivní dotační pod-
pora, kterou zajistí MŽP ČR. Úlohou krajských a místních orgánů pak bude případná 
distribuce finančních prostředků koncovým uživatelům, organizační zajištění, infor-
mační podpora a osvěta.

Na úrovni  města  je  vhodné  rozvíjet  integrované projekty,  zahrnující  výměnu 
všech (nebo většiny) nevyhovujících spalovacích zdrojů ve městě, popřípadě ve vy-
mezené části města apod. Tyto projekty budou preferovány a MŽP ČR i krajské úřa-
dy jim poskytnou potřebnou organizační a informační podporu.

Povolující orgán bude v rámci povolování spalovacích stacionárních zdrojů na 
pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW (vč. krbů, krbových vložek 
apod.), která se nacházejí v části města s překročeným imisním limitem, pokud je to 
možné, vyžadovat instalaci zařízení, která odpovídají nejlepšímu dostupnému tech-
nickému řešení, přičemž bude vycházet zejména z prováděcích nařízení ke směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES o ekodesignu.

Správní úroveň, 
na které bylo 
opatření přijato

město, kraj, MŽP ČR

Druh opatření B (technické)
Je opatření 
regulativní? [A/N]

ne

Časový rámec 
nabytí účinnosti 
opatření 

C (dlouhodobé)

Dotčené odvětví, 
které je zdrojem 
znečištění

D (obchodní a bytové zdroje)

Územní rozsah 
dotčených zdrojů

místní

IV.3.4.1 Aplikace opatření DB1
• Pokračovat v realizaci opatření přijatých v Programu a jeho aktualizaci z roku 2010.

• Realizovat projekty společné výměny nevyhovujících spalovacích zdrojů ve městě.
• Rozvíjet informační a poradenské služby v rámci podpory přeměn topných systémů.

• Podporovat přechod provozovatelů kotelen od tuhých paliv k jiným topným médiím.
• Zajistit přípravu projektů přeměny topných systémů v objektech města a jeho organizací.

• Zajistit realizaci investic přeměny topných systémů v objektech města a jeho organizací.



Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně – aktualizace 2016 110

Tab. 83: Opatření DB2

Kód opatření DB2
Název opatření Snížení potřeby energie

Popis opatření

Opatření je zaměřeno na využití potenciálu úspor při využívání energií v budovách v 
majetku města a jeho organizací i na budovách v majetku kraje, státu a soukromých 
subjektů. Snížení spotřeby energie je přirozeně spojeno se snížením emisí z vytápění 
příslušných budov.

Konkrétní technická opatření vyplývají z provedených energetických auditů a z 
průkazů energetické náročnosti budov; jedná se zejména o zateplování fasád, střech 
a podlah, výměny oken a instalace měřicí a regulační techniky. Dalším krokem pak je  
řízení spotřeby energie v celém objektu – tzv.  energetický management budovy.  
V případě budov organizací kraje a města je tedy základním úkolem zajistit nejprve 
odpovídající finanční rámec zejména podporou při přípravě projektové žádosti o do-
taci z fondů EU při současném spolufinancování města a včasnou projektovou pří-
pravu příslušných investic a následně pak jejich vlastní provedení.

U  všech  nových  stacionárních  zdrojů  bude  kompetentní  orgán,  pokud  je  to 
možné a ekonomicky přijatelné, stanovovat technické podmínky provozu a emisní 
koncentrace, které jsou definovány a kterých lze dosáhnout nejlepšími dostupnými 
technikami nebo nejlepším běžně dostupným technickým řešením. V území s pře-
kročeným imisním limitem bude navíc kompetentní orgán stanovovat, pokud je to 
možné a ekonomicky přijatelné, emisní koncentrace na úrovni dolní poloviny emisní-
ho  intervalu,  který  je  definován a  kterého lze  dosáhnout  nejlepšími  dostupnými 
technikami nebo nejlepším běžně dostupným technickým řešením.

Správní úroveň, 
na které bylo 
opatření přijato

město, kraj

Druh opatření B (technické)
Je opatření 
regulativní? [A/N]

ne

Časový rámec 
nabytí účinnosti 
opatření 

C (dlouhodobé)

Dotčené odvětví, 
které je zdrojem 
znečištění

D (obchodní a bytové zdroje)

Územní rozsah 
dotčených zdrojů

místní

IV.3.4.2 Aplikace opatření DB2
• Pokračovat v realizaci opatření přijatých v Programu a jeho aktualizaci 2010.

• Zajistit přípravu dalších projektů úspor energie a energetického managementu budov v objek-
tech města a jeho organizací.

• Zajistit realizaci investic do úspor energie v objektech měst a jeho organizací.
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Tab. 84: Opatření DB3

Kód opatření DB3 (dříve B1 a B2)

Název opatření
Rozvoj environmentálně příznivé energetické infrastruktury, rozšiřování sítí zemního 
plynu a soustav zásobování tepelnou energií

Popis opatření

Cílem tohoto opatření je vytvářet podmínky pro snižování spotřeby pevných paliv 
používaných  k  individuálnímu vytápění  ve  všech  kategoriích  stacionárních  zdrojů 
znečišťování, a to napojením na rozvody zemního plynu či na soustavu zásobování 
tepelnou energií nebo využitím tepelné energie ze zdrojů, které nejsou stacionárními 
zdroji ve smyslu zákona o ochraně ovzduší.

Orgány kraje a města budou dále vytvářet podmínky pro rozvoj těchto sítí, za-
hrnující především jejich plošné rozšiřování,  ale i  modernizaci rozvodů v již napo-
jených lokalitách.

Základním úkolem je zajistit nejprve odpovídající finanční rámec zejména pod-
porou při přípravě projektové žádosti o dotaci z fondů EU a včasnou projektovou pří-
pravu příslušných investic a následně pak jejich vlastní provedení.

Orgány kraje a města budou rovněž vytvářet příslušné koncepční zázemí pro 
další rozvoj sítí CZT a ZP (např. prostřednictvím aktualizace Územní energetické kon-
cepce a Územně plánovacích dokumentací). Rovněž budou aplikovat příslušné admi-
nistrativní nástroje k podpoře rozvoje a využívání environmentálně šetrných zdrojů 
energie. 

Správní úroveň, 
na které bylo 
opatření přijato

město, kraj

Druh opatření B (technické)
Je opatření 
regulativní? [A/N]

ano

Časový rámec 
nabytí účinnosti 
opatření 

C (dlouhodobé)

Dotčené odvětví, 
které je zdrojem 
znečištění

D (obchodní a bytové zdroje)

Územní rozsah 
dotčených zdrojů

místní, regionální, národní

IV.3.4.3 Aplikace opatření DB3
• Pokračovat v realizaci opatření přijatých v Programu a jeho aktualizaci 2010.

• Zajistit přípravu dalších projektů rozvoje sítí CZT a zemního plynu.
• V rámci koncepčních dokumentů vytvářet podmínky pro další rozvoj sítí CZT a zemního plynu.

• Průběžně vytvářet podmínky pro rozvoj využití CZT a zemního plynu.
• Zajistit realizaci investic do rozvoje sítí CZT a zemního plynu.
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IV.3.5 Opatření vedoucí ke snížení vlivu jiných zdrojů na úroveň znečištění ovzduší

Tab. 85: Opatření ke snížení vlivu jiných zdrojů na úroveň znečištění ovzduší

Kód
opatření

Název opatření

EA1 Podmínky ochrany ovzduší pro veřejné zakázky

EB1 Zpevnění povrchu nezpevněných komunikací, plošná výsadba zeleně
EB2 Snižování vlivu průmyslových areálů na kvalitu ovzduší

EC1 Informování a osvěta veřejnosti v otázkách ochrany ovzduší
ED1 Územní plánování

Tab. 86: Opatření EA1

Kód opatření EA1

Název opatření Podmínky ochrany ovzduší pro veřejné zakázky

Popis opatření

V zadávací dokumentaci bude zadavatel stanovovat technické podmínky nebo zvlášt-
ní technické podmínky ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, které zajistí mini-
malizaci dopadů spojených s realizací veřejné zakázky na kvalitu ovzduší. V průběhu 
zadávacího řízení veřejných zakázek v oblasti dodávky stavebních prací, zařízení ma-
jících dopady na kvalitu ovzduší či služeb vyžadovat plnění podmínek ochrany ovzdu-
ší, např. formou požadavků na použité postupy, technologie, použité zdroje energie 
či požadavku na certifikaci podle ISO 14000.

Správní úroveň, 
na které bylo 
opatření přijato

město, kraj

Druh opatření A (ekonomické / hospodářské)

Je opatření 
regulativní? [A/N]

ano

Časový rámec 
nabytí účinnosti 
opatření 

C (dlouhodobé)

Dotčené odvětví, 
které je zdrojem 
znečištění

E (ostatní zdroje)

Územní rozsah 
dotčených zdrojů

místní

IV.3.5.1 Aplikace opatření EA1
• Uplatňovat podmínky ochrany při zadávání veřejných zakázek

Tab. 87: Opatření EB1

Kód opatření EB1 (dříve C2 a C3)
Název opatření Zpevnění povrchu nezpevněných komunikací, plošná výsadba zeleně

Popis opatření Cílem tohoto opatření je zajistit zpevnění povrchu nezpevněných komunikací a do-
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sáhnout  vyššího  zastoupení  izolační  a  doprovodné  vegetace  v  urbanizovaném 
prostoru měst a obcí, které se projeví snížením koncentrací suspendovaných částic v 
ovzduší. Upřednostňovány budou výsadby v lokalitách, kde dochází k překračování 
imisních limitů PM10.

Zpevnění povrchu nezpevněných komunikací a cest: Vzhledem k tomu, že ne-
zanedbatelný podíl primárních emisí tuhých znečišťujících látek vzniká otěry povrchů 
komunikací, je důležitým opatřením zpevňování / zkvalitňování povrchu komunikací 
a  cest.  Přednostně je  nutno upravit  plochy v  obytné zástavbě a  její  blízkosti.  Ke 
zpevnění povrchu komunikace nebo cesty lze využít i postupy bez nutnosti použití  
speciálních technologií (např. dlažba, zatravňovací dlažba apod.). Nevhodným příkla-
dem je naopak zpevnění povrchu pozemku pouhým rozprostřením materiálu (škvá-
ry, drtě) na povrchu.

Plošná výsadba izolační a doprovodné zeleně: Vhodné formy vegetačních úprav 
jsou: stromořadí, drobné parkové plochy např. ve vnitroblocích, dosadby dřevin do 
stávajících trávníků apod.

Výsadby  budou  vycházet  z  existujících  či  připravovaných  projektů,  s upřed-
nostněním projektů v silně imisně zatížených oblastech.

Současně bude uplatňován požadavek na maximální ozelenění uličního profilu, 
a to zejména v oblastech se zvýšenou imisní zátěží, kde je nutno nadřadit výsadbu a 
ochranu zeleně jiným zájmům jako je tvorba parkovacích stání a podobně. Nezbytná 
je také koordinace zadávání prací (např. zajištění výsadeb jako součást rekonstrukcí 
vozovek apod.).

Zvyšování podílu zeleně v obytné zástavbě má za cíl dosáhnout snížení imisní 
zátěže PM10 pomocí celkového zvyšování zastoupení vegetace. Nejedná se tedy o izo-
lační zeleň vázanou na konkrétní zdroj prašnosti, ale o celoplošné vegetační úpravy – 
zakládání a revitalizace parkových ploch, výsadby ve vnitroblocích, uliční stromořadí 
apod. Zejména v oblastech husté obytné zástavby je proto nutno dbát o co nejvyšší  
zastoupení  vegetace.  Účinnost  omezování  prašnosti  se  přitom  výrazně  zvyšuje  s 
hustotou a výškou porostu, proto budou preferovány zejména výsadby vzrostlých 
dřevin doplněných keřovým patrem.

Stanovení požadavků pro novou výstavbu si klade za cíl zajistit, aby nedocházelo 
k dalšímu snižování podílu vegetace při nové výstavbě. Zejména v místech s vysokou 
dopravní zátěží a velkou hustotou obyvatelstva je možné k likvidaci stávající vegetace 
přistupovat jen ve zcela krajním případě a vždy ji nahradit dostatečně rozsáhlou vý-
sadbou v nejbližším okolí.

Zelené plochy se mají stát přirozenou částí každé nové výstavby, případný úby-
tek zeleně (zejména dřevin) musí být zásadně nahrazen kompenzačními opatřeními 
v  bezprostředním okolí.  Také nezpevněné volné plochy,  vzniklé  např.  v  důsledku 
stavebních úprav apod., musí být v co nejkratší době ozeleněny.

Správní úroveň, 
na které bylo 
opatření přijato

město, kraj

Druh opatření B (technické)
Je opatření 
regulativní? [A/N]

ne

Časový rámec 
nabytí účinnosti 
opatření 

C (dlouhodobé)

Dotčené odvětví, 
které je zdrojem 

E (ostatní zdroje)
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znečištění
Územní rozsah 
dotčených zdrojů

místní, regionální

IV.3.5.2 Aplikace opatření EB1
• Pokračovat v realizaci opatření přijatých v Programu a jeho aktualizaci 2010.
• Provádět výsadby stromořadí a ploch vegetace, přednostně v lokalitách se zvýšenou imisní zátě-

ží suspendovaných částic, zajistit následnou péči o zeleň.

• Podporovat ozelenění ulic a vytvářet předpoklady pro vytváření ploch vegetace.
• Důsledně aplikovat institut náhradních výsadeb za odstraňovanou zeleň.

• Zajistit součinnost při výběru ploch pro náhradní výsadby v potřebném rozsahu.

Tab. 88: Opatření EB2

Kód opatření EB2
Název opatření Snižování vlivu průmyslových areálů na kvalitu ovzduší

Popis opatření

Snižování vlivu průmyslových areálů („brownfields“):
Doporučujeme  zajistit  revitalizaci  nevyužívaných  nebo  ekonomicky  nedosta-

tečně  efektivně  využívaných  průmyslových  a  logistických  zón  a  komerčních  či 
obytných objektů  v  kompaktně zastavěných územích  zemědělských,  vojenských i 
dalších ploch a budov.

Brownfieldy způsobují vážné problémy: brzdí rozvoj území, zejména zastavěné-
ho, brání hospodářskému rozvoji, negativně působí na životní prostředí, mají nega-
tivní  socioekonomické  dopady  a  celkově  přispívají  ke  špatnému  obrazu  celého 
územního celku. Vhodná regenerace nabízí nové příležitosti pro podnikatelské sub-
jekty, a tím i nárůst ekonomické aktivity v regenerované oblasti spojené s tvorbou 
nových pracovních míst a  odstraňováním environmentálních zátěží.  Problematiku 
regenerace brownfields  je  nutno zohledňovat  při  přípravě a  aktualizacích strate-
gických dokumentů. V rámci nich je pak zapotřebí přesně specifikovat podnikatelské 
aktivity, které jsou pro dané brownfields, vzhledem k jejich lokalizaci přípustné, a mi-
nimalizovat negativní vlivy na kvalitu ovzduší.

Správní úroveň, 
na které bylo 
opatření přijato

MPO, kraj, město

Druh opatření B (technické)
Je opatření 
regulativní? [A/N]

ne

Časový rámec 
nabytí účinnosti 
opatření 

C (dlouhodobé)

Dotčené odvětví, 
které je zdrojem 
znečištění

E (ostatní zdroje)

Územní rozsah 
dotčených zdrojů

místní
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IV.3.5.3 Aplikace opatření EB2
• Zohledňovat  problematiku regenerace brownfields při  přípravě a  aktualizacích strategických 

dokumentů, s důrazem na ochranu ovzduší. 

Tab. 89: Opatření EC1

Kód opatření EC1
Název opatření Informování a osvěta veřejnosti v otázkách ochrany ovzduší

Popis opatření

Osvětové programy jsou směřované k obyvatelstvu i podnikům a jsou zaměřené zej-
ména na zdravotní rizika spojená s vytápěním pevnými palivy, nutnost omezování 
dopravy ve městě,  informování o stavu znečištění ovzduší,  podporu využívání ve-
řejné hromadné dopravy, snižování prašnosti při výstavbě, podporu širšího využívání 
vodou ředitelných nátěrových hmot. Významná je podpora informační kampani vě-
novaná povinnostem vyplývajícím z § 17 odst. apod.

Správní úroveň, 
na které bylo 
opatření přijato

město, kraj, MŽP

Druh opatření C (vzdělávací/informační)
Je opatření 
regulativní? [A/N]

ne

Časový rámec 
nabytí účinnosti 
opatření 

C (dlouhodobé)

Dotčené odvětví, 
které je zdrojem 
znečištění

E (ostatní zdroje)

Územní rozsah 
dotčených zdrojů

místní

IV.3.5.4 Aplikace opatření EC1
• Zajistit koordinaci informačních kampaní v rámci jednotlivých opatření programu.

• Zajistit průběžné informování veřejnosti.
• Využívat a rozvíjet nástroje pro sběr, vyhodnocování a prezentaci dat o zdrojích znečišťování a 

kvalitě ovzduší.

Tab. 90: Opatření ED1

Kód opatření ED1

Název opatření Územní plánování

Popis opatření

Územně plánovací dokumentace (ÚPD) vytváří územní předpoklady pro zajištění 
kvality života obyvatel v dlouhodobém horizontu. ÚPD musí vycházet (mimo jiné) z 
údajů o imisním zatížení obytné zástavby, které byly poskytnuty do územně analy-
tických podkladů, a musí na zjištěné problémy odpovídajícím způsobem reagovat.

Při tvorbě, aktualizaci a změnách ÚPD je nutné, aby její pořizovatel dle zákona o 
územním plánování a stavebním řádů a orgán uplatňující k jejímu obsahu stanoviska 
dle zákona o ochraně ovzduší v maximální možné míře (odpovídající měřítku zpra-
covávané  ÚPD)  zohledňoval  níže  uvedené  zásady.  Pro  uplatnění  těchto  zásad  je 
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nutné využívat především prostorového uspořádání území, lokalizaci a rozsah využití 
území, institutu podmíněně přípustného využití,  podmínek pro využití ploch, resp. 
pro vymezení a využití pozemků apod. Zásady pro tvorbu ÚPD stanovené z hlediska 
ochrany ovzduší jsou uvedeny v následujícím přehledu:

• Rozvoj environmentálně příznivé energetické infrastruktury.

• Vytvoření územních podmínek pro zajištění rozvoje města s ohledem na sni-
žování přepravních nároků a maximalizaci energetických úspor (optimalizace 
rozmístění a kapacit ploch s rozdílným způsobem využití, omezování nega-
tivních dopadů suburbanizace, zamezení bezdůvodnému rozšiřování zastavi-
telného území s nízkou hustotou osídlení atd.).

• Vytvoření územních podmínek pro snižování objemu individuální automobi-
lové dopravy.

• Vytvoření územních podmínek pro další rozvoj veřejné hromadné dopravy, 
zejména  kolejové,  a  rozvoj  integrovaných  systémů  dopravy,  včetně 
plnohodnotného začlenění železniční dopravy, pokud je to možné.

• Nezvyšování  míry využití  území v lokalitách bez vazby na odpovídající  ve-
řejnou hromadnou dopravu.

• Neumisťování  obytné  zástavby  do  bezprostřední  blízkosti  velmi  silně  do-
pravně zatížených komunikací a koridorů dopravní infrastruktury, zejména 
pro dopravní stavby mezinárodního, republikového a nadmístního významu 
vymezených v Politice územního rozvoje nebo v ÚPD.

• Podpoření prostupnosti města pro lokální spojení.

• Optimalizace napojení významných zdrojů či cílů automobilové dopravy, jako 
např. ploch pro výrobu, obchod a logistiku na dopravní infrastrukturu vyšší-
ho řádu.

• Vytvoření územních podmínek pro zachycení radiálních dopravních vztahů 
na parkovištích P+R s vazbou na systém veřejné hromadné dopravy.

• Vytvoření územních podmínek pro prostupnost území pěší a cyklistickou do-
pravou a v detailu území pak pro bezkolizní a bezpečný pohyb pěších a cyk-
listů.

• Zachování zastoupení vegetace v urbanizovaném prostoru města, postupné 
zvyšování zastoupení vegetačních ploch v lokalitách s deficitem vegetace.

Současně je nutno stabilizovat výsledné řešení, kterého bude při tvorbě územního 
plánu se zohledněním výše uvedených zásad dosaženo, a nepřipustit zejména:

• Neodůvodněné rozšiřování  zastavitelných ploch vedoucí  k  významnějšímu 
nárůstu  objemů  automobilové  dopravy  nad  míru  vyvolanou  platným 
územním plánem.

Správní úroveň, 
na které bylo 
opatření přijato

město Plzeň, krajský úřad, MMR, MO, MŽP

Druh opatření D (jiné)
Je opatření 
regulativní? [A/N]

Ano

Časový rámec 
nabytí účinnosti 
opatření 

C (dlouhodobé)

Dotčené odvětví, E (ostatní zdroje)
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které je zdrojem 
znečištění
Územní rozsah 
dotčených zdrojů

Místní

IV.3.5.5 Aplikace opatření ED1
• Při uplatňování stanovisek a pořizování územně plánovací dokumentace zohlednit zásady uve-

dené v popisu opatření ED1.

IV.4 Časový horizont
Časový horizont aplikace opatření a kroků doporučených Aktualizací k naplnění priorit  Programu ke 
zlepšení kvality ovzduší města Plzně je v zásadě dán časovým horizontem povinností, které jsou právní-
mi 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 nejvýznam-
nějším zdrojem emisí je doprava (u které je navíc očekáván nárůst), je doporučeno intenzivně pokra-
čovat v naplňování aktivity v rámci původního programu - priority A a C. Aktivity v rámci priority B, pů-
vodního programu se nepodařilo naplnit k původně stanovenému roku 2012 a proto je v nich nutno 
pokračovat a rozšířit je o opatření navrhovaná v předchozí části. Stejně tak je nutno co nejdříve dokon-
čit aktivity přijaté v rámci priority D původního programu. Tyto nedokončené aktivity z části přecházejí 
do opatření nově navrhovaných v předchozí části, které vycházejí z Programu zlepšování kvality ovzduší 
zóny Jihozápad – CZ03. Předpokládané termíny realizace jsou uvedeny v tabulkách v kapitole IV.3  Popis
opatření ke snížení emisí k požadovanému zlepšení kvality ovzduší.

IV.5 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“ 
viz následující tabulky.

IV.5.1 Posouzení možné podpory u jednotlivých opatření
Následující tabulka Tab. 91 zobrazuje možnost čerpání prostředků na vybraná nově stanovená opatření 
z identifikovaných zdrojů (národních i evropských) programovacího období 2016 až 2020.

Tab. 91: Možné zdroje finanční podpory realizace opatření

Program Prioritní osa Název prioritní osy A B C D E

O
perační program

 
Životní prostředí

Prioritní osa 2: 
Zlepšování kvality ovzduší 
v lidských sídlech

BB1
BB2
BD3

DB1

Prioritní osa 4: 
Ochrana a péče o přírodu 
a krajinu

AB17 EB1

Prioritní osa 5: Energetické úspory DB2

O
pe-

rační 
program

Prioritní osa 1: Infrastruktura pro želez-
niční a další udržitelnou 
dopravu

AB4
AB5
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Program Prioritní osa Název prioritní osy A B C D E

D
oprava

Prioritní osa 2: 

Silniční infrastruktura na 
síti TEN-T a veřejná in-
frastruktura pro čistou 
mobilitu

AA2
AB1
AB2
AB3
AB6
AB9

AB15

Prioritní osa 3: 
Silniční infrastruktura 
mimo síť TEN-T

AB1
AB2
AB3

AB15
AB16

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa 1:
Konkurenceschopné, 
dostupné a bezpečné regi-
ony „INFRASTRUKTURA“

AB2
AB3

AB10
AB12
AB13
AB14
AB17

Prioritní osa 2:
Zkvalitnění veřejných slu-
žeb a podmínek života pro 
obyvatele regionů „LIDÉ“

DB1
DB2
DB3

EB1

Prioritní osa 3:
Dobrá správa území a ze-
fektivnění veřejných in-
stitucí „INSTITUCE“

ED1

Prioritní osa 4:
Provádění investic v rámci 
komunitně vedených stra-
tegií místního rozvoje

AB6
AB12
AB13
AB14

EB1

Program
 rozvoje venkova

Priorita 2: 

Zvýšení životaschopnosti 
zemědělských podniků a 
konkurenceschopnosti 
všech druhů zemědělské 
činnosti ve všech regio-
nech a podpora inova-
tivních zemědělských tech-
nologií a udržitelného ob-
hospodařování lesů

CB2

Priorita 5:

Podpora účinného využí-
vání zdrojů a podpora pře-
chodu na nízkouhlíkovou 
ekonomiku v odvětvích ze-
mědělství, potravinářství a 
lesnictví, která je odolná 
vůči klimatu

CB2
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Program Prioritní osa Název prioritní osy A B C D E

LIFE + Celý program EC1

N
ová ze-

lená úspo-
rám Celý program

DB1
DB2
DB3

Identifikované programy tvoří nejvýznamnější zdroje pro zajištění financování opatření definovaných 
v PZKO a NPSE, v rámci analýzy bylo odhlédnuto od programů, které svým zaměřením nesledují oblast 
životního prostředí jako prioritu daného záměru, ale jako vedlejší efekt. Pro následující posouzení tedy 
nebyly vzaty v úvahu následující programy či prioritní osy:

• Program PANEL (zaměření na celkové rekonstrukce a modernizace panelových domů), potenci-
onální dopad na opatření BB4,BB5, BB6.

• OP PIK, prioritní osa 2, aktivity zaměřené na revitalizace brownfieldů, potencionální dopad EB2.

• PRV, prioritní osy 1 a 2, výše možných finančních prostředků pro zajištění identifikovaných ak-
tivit je zanedbatelná.

IV.5.2 Vazba aktivit a zdrojů financování Operačních programů

Tab. 92: Vazba aktivit a zdrojů financování Operačních programů

Program Prioritní osa Popis podporovaných oblastí

Operační 
program Životní 
prostředí

Prioritní osa 2: 
Zlepšování kvality 
ovzduší v lid-
ských sídlech.

• Náhrada  stávajících  stacionárních  spalovacích  zdrojů  v 
domácnostech.

• Náhrada a  rekonstrukce  stávajících  stacionárních  zdrojů 
znečišťování.

• Pořízení technologií a změny technologických postupů ve-
doucí ke snížení emisí znečišťujících látek nebo ke snížení 
úrovně znečištění ovzduší.

• Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší, po-
časí, klimatu a ozonové vrstvy Země v souladu s vývojem 
technologií a nároků na přesnost, rychlost předávání infor-
mací  pro rozhodování  v  krizových situacích (zejména se 
jedná o citlivé měřicí a laboratorní přístroje pro kvalitnější 
měření koncentrací znečišťujících látek v ovzduší a depo-
zičních toků, měření nově sledovaných znečišťujících látek 
v souladu s požadavky EU, speciální meteorologickou tech-
niku pro měření stability mezní vrstvy, techniku pro moni-
toring  energetického  příkonu  slunečního  záření, 
dlouhovlnného vyzařování atmosféry a UV slunečního zá-
ření, pro rozvoj monitoringu ozonové vrstvy, systémů pro 
distanční měření a pozorování atmosféry a přístrojového 
vybavení  meteorologických a klimatologických stanic,  vý-
početní systémy pro provozování komplexních modelů).

• Výstavba a rozvoj infrastruktury pro správu, zpracování a 
hodnocení dat ze systémů sledování kvality ovzduší, poča-
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Program Prioritní osa Popis podporovaných oblastí

sí, klimatu a ozonové vrstvy Země (zejména systémů a ná-
strojů pro sběr údajů z měřicích systémů, jejich archivaci a 
následné zpracování včetně krizového řízení).

• Zdokonalování  nástrojů  pro  modelování  atmosféry 
umožňující předpovídání kvality ovzduší, počasí, klimatu a 
ozonové vrstvy Země (např. Modely pro hodnocení trans-
portu a rozptylu znečištění v atmosféře včetně komplexní-
ho chemismu zahrnující i tvorbu aerosolů a jejich zpětné-
ho  vlivu  na  meteorologickou  situaci,  numerické  modely 
pro zlepšení analýzy atmosféry a modelování jejího ener-
getického  a  energetického  cyklu  s  ohledem  na  aktuální 
meteorologickou předpověď a hodnocení klimatické změ-
ny).

• Pořízení  a  rozvoj  systémů pro identifikaci  zdrojů  znečiš-
ťování ovzduší (měřicí a laboratorní techniky pro detailní 
analýzy složek znečištění ovzduší se zaměřením na iden-
tifikaci nejvýznamnějších zdrojů pro imisně zatížené lokali-
ty).

• Pořízení  systému  pro  zveřejňování  výsledků  sledování, 
hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší, počasí a 
klimatu  a  ozonové  vrstvy  Země  (nástroje  pro  rozvoj 
e-reportingu, webových aplikaci a služeb včetně požadav-
ků směrnice INSPIRE, možné propojení s programem LIFE 
-  Informační  projekty,  projekty  zaměřené  na  zvyšování 
informovanosti).

Prioritní osa 4: 
Ochrana a péče o 
přírodu a krajinu

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.

Prioritní osa 5: 
Energetické 
úspory

• Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických 
vlastností  obvodových  konstrukcí  budov,  včetně  dalších 
opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti bu-
dov.

• Realizace technologií na využití odpadního tepla.
• Realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla. 

Operační 
program 
Podnikání a 
inovace pro 
konkurence-
schopnost

Prioritní osa 3: 
Účinné nakládání 
energií, rozvoj 
energetické in-
frastruktury a 
obnovitelných 
zdrojů energie, 
podpora zavádě-
ní nových tech-
nologií v oblasti 
nakládání energií 
a druhotných su-
rovin

• Výstavba nových a rekonstrukce a modernizace stávajících 
výroben elektřiny a tepla z OZE s tím, že vyrobená energie 
bude  určena  primárně  pro  distribuci,  nikoli  vlastní  po-
třebu; zejména se bude jednat o:

• Podporu výstavby a rekonstrukce a modernizace malých 
vodních elektráren.

• Vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí 
tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby, instala-
ce  vzdálené  kogenerační  jednotky  využívající  bioplyn  ze 
stávající  bioplynové stanice za účelem využití  užitečného 
tepla v soustavě zásobování teplem či jiným vysoce efek-
tivním způsobem.
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Program Prioritní osa Popis podporovaných oblastí

• Výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výro-
by  elektřiny  a  tepla  z  biomasy  a  vyvedení  tepla.
Modernizace  a  rekonstrukce  rozvodů  elektřiny,  plynu  a 
tepla  v  budovách  a  v  energetických  hospodářstvích  vý-
robních závodů za účelem zvýšení účinnosti.

• Zavádění  a  modernizace  systémů  měření  a  regulace,
Modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech 
elektřiny a tepla, v budovách a výrobních závodech.

• Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti bu-
dov  v  podnikatelském  sektoru  (zateplení  obvodového 
pláště,  výměna  a  renovace  otvorových  výplní,  další 
stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou 
náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací 
odpadního tepla).

• Využití  odpadní  energie  ve  výrobních  procesech,
Snižování  energetické  náročnosti/zvyšování  energetické 
účinnosti výrobních a technologických procesů.

• Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku.
• Instalace  kogenerační  jednotky  s  maximálním  využitím 

elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku.

• Podpora  vícenákladů  na  dosažení  standardu  budovy  s 
téměř nulovou spotřebou a pasivního energetického stan-
dardu v případě rekonstrukce či výstavby nových podnika-
telských  budov.  Vícenáklady budou odvozeny  od  mode-
lových příkladů a pro účely podpory stanoveny jako pevná 
částka na jasně měřitelnou veličinu (např. Na metr čtve-
reční energeticky vztažné plochy).

• Zavádění  inovativních technologií  v  oblasti  nízkouhlíkové 
dopravy (elektromobilita silničních vozidel).

• Pilotní  projekty  zavádění  technologií  akumulace  energie 
(např. Akumulace elektřiny rámci inteligentních sítí a v bu-
dovách,  akumulace  tepla  a  chladu v  budovách,  aplikace 
vodíkových technologií).

• Zavádění  nízkouhlíkových  technologií  v  budovách  (inte-
ligentní  prvky  řízení  budov,  integrace  OZE  do  budov, 
aplikace  nových  energeticky  šetrných  materiálů,  využití 
druhotných surovin k udržitelné výstavbě).

• Zavádění inovativních technologií v oblasti výroby energie 
z  obnovitelných  zdrojů  (např.  Využití  biometanu),
Zavádění off grid systémů (městské a komunitní sítě, ost-
rovní systémy dodávek energií v budovách).

• Zavádění systémů řízení spotřeby energií.

• Zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti 
zpracování a využívání druhotných surovin.

• Rekonstrukce  a  rozvoj  soustav  zásobování  teplem  resp. 
Rozvodných tepelných zařízení.
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• Zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované vý-
roby elektřiny a tepla.

Operační 
program Do-
prava

Prioritní osa 1: In-
frastruktura pro 
železniční a další 
udržitelnou do-
pravu

• Modernizace a obnova tratí a zlepšování parametrů na síti 
TEN-T a mimo síť TEN-T (eliminace rychlostních propadů, 
omezení průchodnosti), včetně infrastruktury pro příměst-
skou dopravu a zajištění obnovy kolejových mechanismů 
na  údržbu  a  zajištění  bezpečnosti  železniční  dopravní 
cesty.

• Modernizace a rekonstrukce tratí a další infrastruktury v 
rámci železničních uzlů.

• Zvýšení komfortu a vybavenosti infrastruktury stanic a za-
stávek  ve  správě  správce  železniční  infrastruktury  
Úpravy  tratí  vedoucí  k  zajištění  interoperability  a  imple-
mentaci TSI (technických specifikací pro interoperabilitu).

• Modernizace zabezpečovacích zařízení, zavádění DOZ
• Modernizace a výstavba infrastruktury vodních cest (např. 

plavební  stupně,  plavební  komory,  objekty  pro  zajištění 
bezpečnosti, atd.)

• RIS - řídicí informační systém
• Terminály multimodální dopravy – modernizace a výstav-

ba  (mj.  Trimodální  silnice-železnice-voda,  bimodální  si-
lnice-železnice).

• Napojení terminálů na dopravní infrastrukturu železniční, 
silniční, vodní a letecké dopravy, výstavba a modernizace 
terminálů  a  vybavení  mechanismy,  zavádění  ITS  včetně 
podpory door2door mobility.

• Výstavba doprovodné infrastruktury veřejného terminálu
Podpora  nových  multimodálních  technologií  překládky 
včetně  přepravních  jednotek  a  dopravních  prostředků 
souvisejících s příslušnou technologií.

• Výstavba a modernizace infrastruktury drážních systémů 
městské  a  příměstské  dopravy  (metro,  tramvajové  sys-
témy, tram-train systémy, trolejbusové systémy).

• Rozvoj systémů a služeb včetně ITS ve městech pro řízení 
dopravy a ovlivňování dopravních proudů na městské si-
lniční síti

• Podpora rozvoje infrastruktur prostorových dat a zavádění 
nových  technologií  a  aplikací  pro  ochranu  dopravní  in-
frastruktury i optimalizaci dopravy, vč. Aplikací založených 
na datech a službách družicových systémů (např. Galileo, 
EGNOS, Copernicus aj.) Na městské úrovni včetně integra-
ce na vyšších úrovních.

• Obnova  dopravního  parku  osobní  železniční  dopravy
Úpravy vozidel vedoucí k zajištění interoperability a imple-
mentaci TSI.

• Obnova dopravního parku nákladní  a  pravidelné osobní 
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veřejné vodní dopravy

Prioritní osa 2: Si-
lniční infrastruk-
tura na síti TEN-T 
a veřejná in-
frastruktura pro 
čistou mobilitu

• Výstavba nových úseků silniční sítě TEN-T

• Modernizace,  obnova  a  zkapacitnění  již  provozovaných 
úseků kategorie D, R a ostatních silnic I. Tříd sítě TEN-T a 
modernizace dopravních mechanizačních prostředků pro 
údržbu silniční  sítě  TEN-T v souladu s čl.  9  odst.  2 Roz-
hodnutí  EP  a  Rady  č.  661/2010/EU  o  hlavních  směrech 
Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě.

• Rozvoj systémů a služeb ITS,  GIS a infrastruktur  prosto-
rových dat  (SDI),  sítí  a  služeb elektronických komunikací 
pro  poskytování  informací  o  dopravním  provozu  a  o 
cestování v reálném čase, pro dynamické řízení dopravy, 
ovlivňování dopravních proudů a poskytování informací a 
služeb řidičům a cestujícím rámci sítě TEN-T a související 
infrastruktury.

• Podpora  zavádění  nových  technologií  a  aplikací  pro 
ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy, vč. 
Aplikací založených na datech a službách družicových sys-
témů (např. Galileo, EGNOS, Copernicus aj.)  V rámci sítě 
TEN-T.

• Vybavení veřejné dopravní infrastruktury napájecími a do-
bíjecími  stanicemi  pro  alternativní  pohony,  mimo  jiné  v 
rámci existujících park and ride a placených parkovacích 
míst.

Prioritní osa 3: Si-
lniční infrastruk-
tura mimo síť 
TEN-T

• Rekonstrukce,  modernizace,  obnova  a  výstavba  silnic  a 
dálnic ve vlastnictví státu mimo síť TEN-T včetně zavádění 
ITS.

• Výstavba obchvatů a přeložek

Integrovaný regi-
onální operační 
program

Prioritní osa 1 – 
Konkurence-
schopné, 
dostupné a bez-
pečné regiony 
„INFRASTRUKTU-
RA“

• Rekonstrukce,  modernizace,  popř.  Výstavba  silnic  a  bu-
dování  obchvatů  sídel  na  vybrané  regionální  silniční  síti 
navazující na síť Transevropskou dopravní síť TEN-T.

• Doplňující zeleň podél silnic (zelené pásy, aleje, výsadby).

• Výstavba  a  modernizace  přestupních  terminálů  pro  ve-
řejnou hromadnou dopravu a systémů pro přestup na ve-
řejnou hromadnou dopravu P+R, K+R, B+R za účelem pod-
pory veřejné hromadné dopravy a multimodality. Výstav-
ba,  rekonstrukce  nebo  modernizace  inteligentních  do-
pravních  systémů  a  dalších  systémů  pro  veřejnou  hro-
madnou dopravu.

• Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu 
osob, pořízení čerpacích a dobíjecích sítí.  Nákup vozidel, 
zohledňujících specifické potřeby účastníků dopravy se ztí-
ženou možností pohybu a orientace.

• Zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší 
dopravy, projekty rozvíjející  cyklodopravu (výstavba a re-
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konstrukce cyklostezek a cyklotras, budování doprovodné 
infrastruktury  ve  vazbě  na  další  systémy  dopravy  nebo 
cyklistické jízdní pruhy).

• Doplňková zeleň v okolí přestupních terminálů budov a na 
budovách (zelené zdi a střechy), aleje a doplňující zeleň v 
síti  u cyklostezek a cyklotras (zelené pásy, aleje a liniové 
výsadby).

Prioritní osa 2 – 
Zkvalitnění ve-
řejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů „LIDÉ“

• Doplňující zeleň v okolí budov a na budovách, např. Zelené 
zdi a střechy, aleje, hřiště a parky v realizovaných projek-
tech.

• Zateplení  obvodového  pláště,  stěnových,  střešních, 
stropních a podlahových konstrukcí, výměna a rekonstruk-
ce  oken  a  dveří  za  účelem  snižování  spotřeby  energie 
zlepšením tepelných vlastností budov. Za stejným účelem 
budou financovány  prvky  pasivního vytápění  a  chlazení, 
stínění a instalace systémů řízeného větrání s rekuperací 
odpadního vzduchu.

• V oblasti  zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody 
bude podporována výměna zdroje tepla bytového domu 
pro vytápění,  využívajícího pevná nebo tekutá fosilní  pa-
liva, za efektivní ekologicky šetrné zdroje; u objektů napo-
jených na soustavu CZT podporovat, mimo komplexní za-
teplení  budovy,  výměnu  předávací  stanice  včetně  vy-
regulování  nebo  modernizaci  celkové  soustavy  vytápění 
objektu; výměna zdroje tepla bytového domu pro přípravu 
teplé vody, využívajícího pevná nebo tekutá fosilní paliva, 
za efektivní, ekologicky šetrné zdroje. Stejně tak pořízení 
kondenzačních  kotlů  na  zemní  plyn  nebo  zařízení  pro 
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, využívající obnovi-
telné zdroje nebo zemní plyn a kryjící  primárně energe-
tické potřeby budov, kde jsou umístěny.

• Výměna rozvodů tepla a vody a instalace systémů měření 
a regulace otopné soustavy

Prioritní osa 3 – 
Dobrá správa 
území a zefek-
tivnění veřejných 
institucí „IN-
STITUCE“

• Vytváření nových a modernizace stávajících informačních a 
komunikačních  systémů pro  specifické potřeby  subjektů 
veřejné správy a složek IZS.

• Podporovány  z  oblasti  egovernment,  infrastruktury  a 
informační a komunikační systémy veřejné správy v roz-
sahu rozšíření, propojení, konsolidace systémů, aplikací a 
datového fondu (včetně jeho publikování) veřejné správy 
včetně cloudových řešení.

• Pořízení územních plánů
• Pořízení regulačních plánů

• Pořízení územních studií

Prioritní osa 4 - 
Provádění in-

Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
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Program Prioritní osa Popis podporovaných oblastí
vestic v rámci ko-
munitně ve-
dených strategií 
místního rozvoje

Program rozvoje 
venkova

Priorita 1- Podpo-
ra předávání zna-
lostí a inovací v 
zemědělství, 
lesnictví a ve ven-
kovských ob-
lastech

• Podpora inovací, spolupráce a rozvoje znalostní základny 
ve venkovských oblastech.

• Posílení  vazeb  mezi  zemědělstvím,  produkcí  potravin  a 
lesnictvím a výzkumem inovacemi,  mimo jiné za účelem 
zlepšení  řízení  v  oblasti  životního  prostředí  a  environ-
mentálního profilu.

• Podpora  celoživotního  vzdělávání  a  odborné  přípravy  v 
odvětvích zemědělství a lesnictví.

Priorita 2 - 
Zvýšení života-
schopnosti země-
dělských podniků 
a konkurence-
schopnosti všech 
druhů zeměděl-
ské činnosti ve 
všech regionech 
a podpora inova-
tivních zeměděl-
ských technologií 
a udržitelného 
obhospoda-
řování lesů

• Zvýšení  hospodářské  výkonnosti  všech  zemědělských 
podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a moderniza-
ce, zejména s ohledem na zvýšení míry účasti a orientace 
na trhu, jakož i zemědělské diverzifikace

• Zvýšení hospodářské výkonnosti  všech lesnických podni-
ků, zejména s ohledem na zvýšení míry účasti a orientace 
na trhu

Priorita 4 - 
Obnova, ochrana 
a zlepšování eko-
systémů závis-
lých na zeměděl-
ství a lesnictví

Obnova, zachování a posílení biologické rozmanitosti, včetně ob-
lastí  sítě  Natura  2000,  oblastí  s  přírodními  či  jinými  zvláštními 
omezeními a zemědělství vysoké přírodní hodnoty, i stavu evrop-
ské krajiny.

Priorita 5 - Pod-
pora účinného 
využívání zdrojů 
a podpora pře-
chodu na níz-
kouhlíkovou eko-
nomiku v odvět-
vích zemědělství, 
potravinářství a 
lesnictví, která je 
odolná vůči kli-
matu

• Efektivnější  využívání  energie  v  zemědělství  a  při  zpra-
cování potravin.

• Usnadnění  dodávek a  využívání  energie  z  obnovitelných 
zdrojů, vedlejších produktů, odpadu, reziduí a jiných nepo-
travinářských surovin pro účely biologického hospodářství.

• Snižování emisí skleníkových plynů a amoniaku ze země-
dělství.

• Podpora  ukládání  a  pohlcování  uhlíku  v  zemědělství  a 
lesnictví
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IV.5.3 Vyhodnocení možnosti využití externích zdrojů financování
V následující tabulce jsou uvedeny alokované finanční prostředky z evropských a národních zdrojů, a to 
na základě verzí jednotlivých OP schválených Vládou ČR v červenci 2014 (přepočteno kurzem 27,5 Kč/€).

Tab. 93: Alokované finanční prostředky

Operační program Doprava

PO I. 2 091,370 mil. € 57 512,675 mil. Kč
PO II. 1 906,410 mil. € 52 426,275 mil. Kč

PO III. 627,460 mil. € 17 255,150 mil. Kč
Celkem 4 625,240 mil. € 127 194,100 mil. Kč

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
PO III. 1 217,130 mil. € 33 471,075 mil. Kč

Operační program životní prostřední
PO II. 453,820 mil. € 12 480,050 mil. Kč

PO V. 529,630 mil. € 14 564,825 mil. Kč
Celkem 983,450 mil. € 27 044,875 mil. Kč

Program rozvoje venkova
PO V. 22,715 mil. € 624,663 mil. Kč

Integrovaný regionální operační program *
PO I. 1 417,600 mil. € 38 984,000 mil. Kč

PO II. 622,800 mil. € 17 127,000 mil. Kč
PO III. 94,500 mil. € 2 598,750 mil. Kč

PO IV. 150,000 mil. € 4 125,000 mil. Kč
Celkem 2 284,900 mil. € 62 834,750 mil. Kč

Nová zelená úsporám
Celkem --- 28 000,000 mil. Kč

Dostupné finanční prostředky celkem 280 832,663 mil. Kč

* - Zohledněny jen alokace přímo se vztahující k podporovaným opatřením
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V Závěr   
Kvalita ovzduší města Plzně, která je sice výrazně lepší než v případě Prahy, Brna či Ostravy, avšak není 
vyhovující ani z hlediska požadavků právních předpisů, ani z hlediska kvality života obyvatel. Naplnění 
priorit  této Aktualizace Programu ke zlepšení  kvality  ovzduší města Plzně by mohlo vést k dalšímu 
zlepšení.
Největší pozornost je stále nutno věnovat naplňování opatření 5 priorit: 

A) Snížení vlivu silniční dopravy na úroveň znečištění ovzduší, (navazuje na prioritu A původního 
programu).

B) Snížení vlivu stacionárních zdrojů na úroveň znečištění ovzduší, (navazuje na prioritu B původní-
ho programu).

C) Snížení vlivu zemědělské výroby na úroveň znečištění ovzduší, (prakticky se téměř netýká města 
Plzně).

D) Snížení vlivu stacionárních zdrojů provozovaných v živnostenské činnosti a v domácnostech na 
úroveň znečištění ovzduší.

E) Snížení vlivu jiných zdrojů na úroveň znečištění ovzduší.

Vzhledem k tomu, že opatření A a B se zatím nedařilo realizovat v takovém rozsahu, aby byly splněny 
všechny cíle původního Programu je nutno věnovat zvýšenou pozornost realizaci zejména opatřením 
priority A. Omezení dopravy, využívání alternativních pohonů spojené se zvýšenou plynulostí dopravy 
povede k významnému snížení emisí tuhých znečišťujících látek i oxidů dusíku z výfukových systémů vo-
zidel (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 komunika-
cí. 

Žádoucím vedlejším efektem výše uvedených opatření v dopravě je také omezení emisí hlavního 
skleníkového plynu – oxidu uhličitého. 

Velký význam má i realizace opatření priorit B a D: Pokračování v omezování imisní zátěže suspen-
dovanými  částicemi  PM10,  oxidem  dusičitým  NO2 a  benzo[a]pyrenem  snižováním  energetické  ná-
ročnosti staveb – úspory energií. Uspořená energie je z hlediska životního prostředí nejčistší energií a 
přináší nejen snížení emisí většiny hodnocených látek, ale také omezení emisí hlavního skleníkového 
plynu – oxidu uhličitého CO2. 

Nezastupitelnou roli má i vzdělávání a osvěta v oblasti ochrany ovzduší.
Aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně je v plném souladu s Programem 

rozvoje města Plzně, Krajským programem snižování emisí Plzeňského kraje, včetně jeho aktualizací, i  
s Národním programem snížení emisí České republiky.

Vzhledem k tomu, že Aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně je především 
dokumentem rámcovým, bylo by vhodné navázat na ni lépe zejména podrobným realizačním (akčním) 
plánem, který by detailně specifikoval konkrétní akce včetně očekávaných finančních nákladů a přínosů 
ke zlepšení kvality ovzduší na území města. Tento „akční“ plán, zpracovaný odbornými útvary Magistrá-
tu města Plzně, by se mohl stát i „zásobníkem“ námětů projektů pro získávání dotačních titulů. 
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Osoby odpovědné za realizaci Programu
Rada města Plzně.
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Zdroje informací
Informace použité při  přípravě Programu ke zlepšení  kvality  ovzduší  města Plzně byly  získány pře-
devším z těchto hlavních zdrojů: 

• Životní prostředí města Plzně, Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně, díl 1 (2002), díl 
2 (2003), díl 3 (2005), díl 4 (2007), díl 5 (2010).

• Roční Zpravodaj o znečištění ovzduší v Plzni,  ČHMÚ Pobočka Plzeň (2004,  2005, 2006,  2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015).

• Znečištění ovzduší na území České republiky, ČHMÚ, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

• Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika, ČHMÚ, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005,2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015.

• Emisní bilance České republiky, ČHMÚ, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.

• Rozptylová studie Plzeňského kraje, Plzeňský kraj, 2006.
• Program ke zlepšení kvality ovzduší Plzeňského kraje, včetně dodatků, 2006. 

• Aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší Plzeňského kraje, 2009.
• Územní energetická koncepce města Plzně (ÚEKMP), včetně aktualizací a hodnocení jejího napl-

ňování, 2015. 

• Akční plány k uskutečnění (ÚEKMP), 2008.
• Generel dopravy v klidu města Plzně, 2006.

• Program rozvoje města Plzně. 
• Operační program Životní prostředí Regionální operační program NUTSII Jihozápad. 

• Program ke zlepšování kvality ovzduší, zóna Jihozápad CZ – 03, MŽP ČR, 2016.
• Program Zelená úsporám.

• Emission Inventory Guidebook, EMEP (2006). 
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