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Úvod 
 
Cílem dokumentu „Aktualizace program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně“ je:  
 

- analyzovat p říčiny dosavadního p řekračování imisních limit ů, 
- vyhodnocení navržených opat ření Programu 
- předikovat vývoj kvality ovzduší na území m ěsta Plzn ě ve st řednědobém horizontu, 
- navrhnout opat ření k náprav ě a k následnému udržení kvality ovzduší na vyhovují cí úrovni 

(včetně konkrétních projekt ů), 
- identifikovat zdroje financování navržených opat ření. 
 

Dokument „Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně“ je strukturován  takto: 
 
Analytická část 

- základní údaje  (rozptylové podmínky, energetika, průmysl, doprava), 
- emisní analýza  (makroemisní analýza – stacionární zdroje, mikroemisní analýza – stacionární 

zdroje, emise z dopravy, emise tuhých znečišťujících látek z otěrů pneumatik, brzdových systémů a 
povrchů komunikaci dálkový přenos znečištění), 

- imisní analýza  (makroimisní analýza – oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, mikroimisní analýza 
– výsledky staničních měření) 

- posouzení vztahu mezi emisemi a imisní zát ěží (základní analýza, interpretace výsledků 
rozptylové studie)  

- zhodnocení postupu realizace cíl ů a opat ření navržených v Programu  ke zlepšení kvality 
ovzduší města Plzně 

- predikce emisního a imisního vývoje (očekávaný vývoj emisní a imisní situace, relevantní 
záměry již schválených programových dokumentů, očekávaný vývoj právní úpravy), 

 
Vyhodnocení navržených opat ření Programu  

- stanovené cíle  (v oblasti snížení imisní zátěže) – postup jejich realizace 
- stanovené priority  (prioritní znečišťující látky a prioritní zdroje / skupiny zdrojů) – úspěšnost plnění 
- doporu čené nástroje a opat ření (obecná a konkrétní opatření ke snížení emisí z relevantních 

zdrojů a jejich skupin) – postup jejich realizace a plnění 
- další kroky doporu čené  k napln ění priorit Programu - postup jejich realizace a plnění 
- časový horizont  
-  financování  (tuzemské i „evropské“) – využití  
- monitoring a aktualizace programu  
 

Návrhová část  
- upravené cíle  (v oblasti snížení imisní zátěže) 
- stanovení upravených priorit  (typy opatření ke snížení emisí prioritních znečišťujících látek) 
- doporu čené nástroje a opat ření (obecná a konkrétní opatření ke snížení emisí z relevantních 

zdrojů a jejich skupin) 
- doporu čení dalších krok ů k napln ění priorit Programu  
- časový horizont  
- zdroje financování  (tuzemské i „evropské“) 
- monitoring implementace programu a jeho aktualizace  
 

Přílohy 
- Příloha č.1: Obrázky a grafy 
- Příloha č.2: Rozptylová studie znečištění ovzduší pro aktualizaci Programu zlepšení kvality ovzduší 

města Plzně 
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Analytická část 
Závěry emisní analýzy 

Na základě informací, uvedených v plné verzi Aktualizace Programu pro časové období 2000 až 2008, lze 
pro město Plzeň učinit následující závěry: 
 

- trend vývoje emisí m ěsta Plzn ě v p řípadě TZL  není v období 2003 – 2008 p říliš patrný, po 
poklesu v roce 2006 op ět dochází k mírnému nár ůstu v posledních dvou letech pr ůměrná 
emise činí cca 228 tun ro čně,   

- trend vývoje emisí m ěsta Plzn ě v případě SO2  byl trend vývoje emisí m ěsta Plzn ě v období 
2003 – 2008 spíše mírn ě klesající, v posledních dvou letech pr ůměrná emise činí 7 502 tun 
ročně,     

- trend vývoje emisí m ěsta Plzn ě v p řípadě NOX  není v období 2003 – 2008 p říliš patrný, 
v posledních letech pr ůměrná emise činí 2 925 tun ro čně,     

- trend vývoje emisí m ěsta Plzn ě v p řípadě CO  byl v období 2003 – 2008 zprvu klesající 
později rostoucí, v posledních dvou letech pr ůměrná emise činí cca 792 tun ro čně,     

- trend vývoje emisí m ěsta Plzn ě v p řípadě VOC  byl v období 2003 – 2008 klesající, 
v posledních dvou letech pr ůměrná emise činí cca 431 tun ro čně,     

- trend vývoje emisí m ěsta Plzn ě v p řípadě NH3 není do roku 2007 patrný, ale v roce 2008 
emise významn ě stoupla, v posledních dvou letech pr ůměrná emise činí cca 16 tun ro čně. 

- rozhodující podíl emisí ze skupiny zvlášt ě velkých a velkých zdroj ů je u všech p ěti 
sledovaných hlavních zne čišťujících látek produkován t řemi zdroji (Plze ňská energetika a.s., 
Plzeňská teplárenská a.s. – CZT a PILSEN STEEL, s.r.o.),  

- emise ze st ředních zdroj ů (REZZO 2) se na celkových „m ěstských“ emisích ze stacionárních 
zdroj ů podílejí cca 12 % v p řípadě TZL  a cca 7 % v p řípadě CO; příspěvek k 
„m ěstským“ emisím NO X je velmi nízký (cca 3 %) a v p řípadě emisí SO 2 zanedbatelný (cca 
0,7 %),   

- na celkových emisích sledovaných zne čišťujících látek ze skupiny st ředních zdroj ů (REZZO 
2, které jsou sice z hlediska podílu na celkových „ městských“ emisích malé, mohou však 
mít vyšší imisní význam) se rozhodujícím zp ůsobem podílí skupina 21 st ředních zdroj ů (9 
spalovacích a 12 technologické), p řičemž 13 z nich je lokalizováno na území m ěstského 
obvodu  Plze ň 3, 

- emise z malých zdroj ů (REZZO 3) se na celkových „m ěstských“ emisích ze stacionárních 
zdroj ů podílejí cca 31 % v p řípadě TZL  a cca 47 % v p řípadě CO; v p řípadě NOX je podíl 
malých zdroj ů velmi malý (cca 2 %) a v p řípadě SO2 zanedbatelný (nad 1 %), 

- příspěvek malých zdroj ů k emisím VOC nelze vyhodnotit, protože nejsou k di spozici údaje o 
emisích ze sektoru používání rozpoušt ědel,  

- nejvíce emisí TZL a NO X  z malých a st ředních zdroj ů  je pravd ěpodobn ě emitováno na 
území m ěstského obvodu Plze ň 3, 

- nejvíce emisí SO 2, CO a VOC (bez sektoru rozpoušt ědel) z malých a st ředních zdroj ů je 
pravd ěpodobn ě emitováno na území m ěstského obvodu Plze ň 4, 

- velikostní frakce PM 10 se podílí na celkových emisích TZL cca z 85 % a fr akce PM 2.5 cca 
z 60 %. 

- nejvíce emisn ě zatíženou částí m ěsta Plzn ě (z hlediska nízko emitujících stacionárních 
zdroj ů REZZO 2 a 3) je pravd ěpodobn ě městský obvod Plze ň 3, následovaný s výrazným 
odstupem  m ěstskými obvody Plze ň 2 – Slovany a Plze ň 4, 

- emise oxid ů dusíku a suspendovaných částic PM 10 z výfukových systém ů osobních vozidel 
velmi siln ě závisejí na pr ůměrné rychlosti vozidla – tj. v m ěstských podmínkách na 
plynulosti provozu, 

- zvýšení pr ůměrné rychlosti z 20 na 40 km / hod m ůže vést ke snížení emisí oxid ů dusíku a 
PM10 z výfukových systém ů o více než 30 %. 

- emise oxid ů dusíku z výfukových systém ů vozidel se mohou pohybovat v rozmezí 1 – 2 
kilotun za rok v závislosti na plynulosti provozu ( a dále zejména na dynamickém složení 
dopravního proudu, vytíženosti nákladních vozidel a  sklonu a kvalit ě povrchu komunikací), 
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- emise částic PM 10 z výfukových systém ů vozidel se mohou pohybovat v rozsahu 50 až 100 
tun za rok v závislosti na plynulosti provozu (a dá le zejména na dynamickém složení 
dopravního proudu, vytíženosti nákladních vozidel a  sklonu komunikací). 

- celkové emise tuhých zne čišťujících látek frakce PM 10 z otěrů pneumatik, brzdových 
systém ů vozidel a povrch ů komunikací se pohybují na úrovni 22 až 28 tun za r ok, 
představují až 30 % celkových emisí PM 10 ze silni ční dopravy a jsou srovnatelné s  emisemi 
částic PM 10 z malých stacionárních zdroj ů (REZZO 3), 

- emise částic PM 10 z otěrů závisí na pr ůměrné rychlosti vozidel (tedy na plynulosti provozu),  
- zvýšení pr ůměrné rychlosti z 20 na 40 km / hod m ůže vést ke snížení emisí tuhých 

znečišťujících látek PM 10 z otěrů o cca 15 %. 
- emisní význam emisí PM 10 z otěrů pneumatik, brzdových systém ů a povrch ů komunikací 

bude i nadále r ůst s vývojem statické i dynamické struktury dopravn ích výkon ů a lze 
předpokládat, že ve st řednědobém horizontu emise z ot ěrů osobních vozidel p řevýší emise 
z výfukových systém ů, 

- na imisní zát ěž města Plzn ě znečišťujícími látkami mají  vliv i n ěkteré významn ější 
stacionární zdroje lokalizované mimo jeho území. 

Závěry imisní analýzy 

Z údajů analýz, uvedených v plné verzi Aktualizace Programu pro období 2000 až 2009, 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 och ranu zdraví pro oxid si řičitý, oxid 
uhelnatý a olovo (limity jsou platné od 1.1.2005), 

- v městě Plzni je dodržován i imisní limit pro benzen (limit je platný od 31.12.2009), 
- v městě Plzni by byly dodržovány cílové imisní limity pro arsen, kadmium a nikl (limit budou 

platné od 31.12.2012),   
- v městě Plzni je dodržován cílový imisní limit pro ochranu  ekosystém ů a vegetace pro ozón, 

vyjád řený indexem AOT40 (limit platný od 31.12.2009), 
- v městě Plzni nebyl do roku 2006 nedodržován platný 24 hod inový imisní limit pro ochranu 

zdraví pro suspendované částice frakce PM 10 (limit je platný od 1.1.2005), od roku 2007 je 
imisní limit již dodržován,  

- v městě Plzni je jen t ěsně dodržován platný ro ční imisní limit pro ochranu zdraví pro 
suspendované částice frakce PM 10 (limity platné od 1.1.2005), 

- v městě Plzni by mohly nastat problémy s dodržením imisníc h limit ů pro ochranu zdraví pro 
oxid dusi čitý; zejména s hodinovým limitem (limit platný od 31.12.2009), 

- v okrajových částech m ěsta Plzn ě by mohl být problém s dodržením cílového imisního 
limitu pro ozón (limit platný od 31.12.2009), 

- v městě Plzni by nebyl dodržován cílový imisní limit pro b enzo(a)pyren (limit bude platný od 
31.12.2012), 

- v městě Plzni by pravd ěpodobn ě nebyl dodržen zamýšlený ro ční imisní limit pro 
suspendované částice velikostní frakce PM 2,5, 

- na území Plzn ě se již neprojevuje nep říznivý trend imisní zát ěže suspendovanými částicemi 
frakce PM 10, 

- na území m ěsta Plzn ě již neroste vým ěra oblastí, na nichž je p řekračován cílový imisní limit 
pro ozón, 

- na území m ěsta Plzn ě byly každoro čně do roku 2006 vyhlašovány oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší pro suspendované částice frakce PM 10 a stále jsou vyhlašovány oblasti se 
zhoršenou kvalitou ovzduší pro p řekročení cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren, 

- na území, kde byla alespo ň jednou vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzd uší 
z hlediska suspendovaných částic frakce PM 10 a nebo oblast s p řekročením cílového 
imisního limitu pro benzo(a)pyren žije více než  10 0 tisíc obyvatel Plzn ě (tj cca 61 % všech 
obyvatel m ěsta). 

Závěry hodnoceni vztahu mezi emisemi a imisní zát ěží: 
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- Hlavní p říčinou zvýšené imisní zát ěže města Plzn ě zejména suspendovanými částicemi PM 10 
ale také benzo(a)pyrenem, oxidem dusi čitým a ozónem jsou s vysokou pravd ěpodobností 
emise z mobilních zdroj ů znečišťování ovzduší, respektive z automobilové dopravy. 

- Významný podíl na imisní zát ěži, zejména v n ěkterých částech m ěsta, má velmi 
pravd ěpodobn ě také lokální vytáp ění tuhými palivy; v n ěkterých lokalitách nelze zanedbat 
také vliv v ětších spalovacích a technologických  zdroj ů. 

- Protože emise z automobilové dopravy (jak emise z v ýfukových systém ů vozidel tak emise 
tuhých částic z ot ěrů pneumatik, brzdových systém ů a povrchu komunikací) jsou lineární 
funkcí dopravního výkonu, tedy intenzity dopravy, j e imisní zát ěž znečišťujícími látkami 
přímo úm ěrná dopravnímu výkonu na území m ěsta.  

Závěry predikce vývoje    

V nadcházejících letech lze očekávat, také v důsledku některých realizovaných opatření Programu, v oblasti 
emisí a imisí následující vývoj: 
 

- Stabilizace či mírný pokles emisí ze stávajících velkých a zvláš tě velkých stacionárních 
zdroj ů. 

- Stabilizace emisí u stávajících st ředních stacionárních zdroj ů. 
- Mírný pokles emisí z malých stacionárních zdroj ů. 
- Stagnaci či mírný nár ůst emisí z dopravy a tím prakticky stagnaci imisní zátěže na sou časné 

úrovni, p řičemž stagnace bude výrazn ější v p řípadě oxidu dusi čitého, ozónu a z řejmě 
benzo(a)pyrenu, mírný nár ůst v p řípadě suspendovaných částic PM 10.  

- Bez pokra čování v realizaci p řijatých opat ření nebude m ěsto Plze ň schopno dodržet ve 
stanovených termínech požadavky platné legislativy v oblasti kvality ovzduší  

- Další postupná realizace zám ěrů, uvedených v relevantních programových dokumentech , 
přisp ěje ke snížení emisí zne čišťujících látek a tím ke zlepšení imisní zát ěže ovzduší m ěsta 
Plzně. 

- V horizontu p říštích let dojde k významným zm ěnám právní úpravy ochrany ovzduší jak 
v oblasti imisní (zavedení regulace suspendovaných částic PM 2.5) tak i v oblasti emisní 
(zpřísnění stávajících národních emisních strop ů pro oxid si řičitý, oxidy dusíku, t ěkavé 
organické látky (VOC) a amoniak a vyhlášení národní ho emisního stropu pro suspendované 
částice PM 2.5). 

- Monitorovací sí ť kvality ovzduší m ěsta Plzn ě uvedená do provozu v letech 1995 až 1996 
spravovaná Správou informa čních technologií m ěsta Plzn ě je přes veškerou pé či, která je 
síti v ěnována na okraji svojí životnosti. Zejména p řístroje pro m ěření imisních koncentrací 
suspendovaných částic PM 10 je nutné urychlen ě nahradit novými, které budou schopny 
měřit minimáln ě obě frakce PM 10 i PM2,5. Bez této modernizace nebude možné nadále 
Program vyhodnocovat 
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Vyhodnocení navržených opat ření Programu  
 
Stanovené cíle  (v oblasti snížení imisní zátěže) – postup jejich realizace: 
 
- Eliminovat nedodržování v sou časné dob ě platných imisních limit ů pro ochranu lidského 

zdraví pro suspendované částice PM 10 ; tento cíl se v posledních třech letech daří plnit. 
- Eliminovat nejpozd ěji k roku 2010 riziko nedodržení imisních limit ů pro ochranu zdraví pro 

oxid dusi čitý; tento cíl se daří v části města postupně plnit. 
- Eliminovat nejpozd ěji k roku 2012 riziko nedodržení cílového imisního limitu pro 

benzo(a)pyren;  v posledních třech letech se daří imisní koncentrace mírně snižovat, avšak 
dosažení tohoto cíle je ohroženo.  

- Postupn ě omezovat p řekračování cílového imisního limitu pro ozón;  tento cíl se v posledních 
třech letech daří plnit, avšak k překračování cílového imisního limitu pro ozón stále, i když v menší 
míře, ještě dochází. 

- Udržet koncentrace ostatních zne čišťujících látek, pro které jsou vyhlášeny imisní limi ty 
nebo cílové imisní limity na dosavadních podlimitní ch úrovních;  tento cíl se v posledních třech 
letech daří plnit.. 

 
Stanovené priority  (prioritní znečišťující látky a prioritní zdroje / skupiny zdrojů) – úspěšnost plnění: 
 
- A: Omezení imisní zát ěže suspendovanými částicemi PM 10, oxidem dusi čitým a 

benzo(a)pyrenem ze silni ční dopravy: 
Omezit Individuální automobilovou dopravu ve m ěstě; se daří pouze částečně; 
Odklonit část dopravního proudu z m ěsta  (zejména v případě tranzitní dopravy) nebo alespo ň 
mimo nejhust ěji osídlené lokality; postupně se daří, avšak velmi pomalu důvodem je nedostatek 
finačních prostředků . 
Zvýšit plynulost setrvávající dopravy ve m ěstě a tak snížit množství produkovaných emisí; byla 
učiněna příslušná opatření, ale vzhledem intenzitě dopravy se na některých komunikacích a v určitou 
denní dobu nepodařilo. 
- B: Omezení imisní zát ěže suspendovanými částicemi PM 10, oxidem dusi čitým a 
benzo(a)pyrenem  z lokálních topeniš ť na pevná paliva, 
Rozší řit nabídky p řipojení k CZT; bylo realizováno bez větší odezvy; 
Vytáp ění tuhými palivy nahradit vytáp ěním zemním plynem; bylo realizováno v významně menším 
rozsahu než v minulosti a bez větší odezvy; 
Alternativní zp ůsoby vytáp ění řešit na bázi obnovitelných zdroj ů; byly vytvořeny dotační programy 
města a využívány dotační programy MŽP ČR 
- C: Omezení plošné a sekundární prašnosti (resuspenz e již emitovaných částic).  
Omezit stabilní  nebo do časné  zdroje plošné prašnosti; řešeno v rámci rekonstrukcí a investiční 
výstavby. 
Provád ět pravidelné odstra ňování prachu z ve řejných i soukromých ploch; byly stanoveny a 
naplňovány harmonogramy pravidelného čištění frekventovaných komunikací. 

Fyzickými zábranami omezit ší ření suspendovaného prachu; v omezené míře byla realizována 
výsadba zeleně podél frekventovaných komunikací. 

 
Mezi priority Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzn ě nebylo za řazeno snížení energetické 
náro čnosti budov, které díky celostátnímu dota čnímu programu Zelená úsporám, zam ěřenému na 
úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v ro dinných a bytových domech, zahájeném v roce 
2009, má pom ěrně velké rozší ření a v důsledku realizace úsporných opat ření, především zateplení 
budov, za číná docházet k snižování emisí nejen z lokálních to peniš ť na pevná paliva podle priority B, 
ale také ze zdroj ů CZT. Program Zelená úsporám je administrován mimo kompetence města Plzně. 
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- doporu čené nástroje a opat ření; v rámci Programu byla přijata řada obecných i konkrétních 
opatření ke snížení emisí z relevantních zdrojů a jejich skupin. Kompletní soupis je uveden v plné verzi 
Aktualizace Programu. 

V rámci priority A byla realizována opatření ke zlepšení plynulosti dopravy ve městě, z nichž vybíráme: 
Revitalizace Americké třídy, rekonstrukce řadičů křižovatek a dopravní ústředny, rekonstrukce křižovatky 
Hřbitovní x Rokycanská, výstavba trolejbusové trati Jižní předněstí – Borská pole a rozpracována 
revitalizace původní trasy I/27, výstavba západní části městského okruhu, výstavba tramvajové trati Bory – 
Západočeská univerzita. 
V rámci priority B bylo mimo jiné realizováno napojení 24 budov v majetku města na CZT. 
V rámci priority C bylo mimo jiné od roku 2009 důsledněji postupováno při  odstraňování zimního posypu a 
dokončeny sadové úpravy v centru města. V rámci této priority byl v roce 2010 vydán i pokyn ředitele TÚ, 
upravující postup pro snížení prašnosti při rekonstrukci komunikací. Kromě v Programu přijatých opatření 
byla realizována celá řada akcí uvedených v kompletní Aktualizaci. 
 
- další kroky doporu čené  k napln ění priorit Programu - v rámci Programu byly přijaty další kroky 

k naplnění priorit Programu. Kompletní soupis je uveden v plné verzi Aktualizace Programu. 
V rámci priority A byla realizována nebo rozpracována další opatření, např.: Náhrada vybraných klasických 
křižovatek „kruhovými objezdy“, přeložky silnic I/20, I/26, I/27, modernizace vozového parku veřejné dopravy. 
V rámci priority B byla realizována nebo rozpracována další opatření, např.: Důsledná realizace vyhlášek 
města Plzně k uskutečnění Územní energetické koncepce města, podpora využívání alternativních zdrojů 
vytápění. 
V rámci priority C byla realizována nebo rozpracována další opatření, např.: Čištění komunikací mokrým 
způsobem, aplikace opatření proti prašnosti při provádění stavebních prací. 
 
-  financování   
Při financování opatření přijatých v rámci Programu byly využity:  
Operační program Životní prostředí – dosud získána dotace ve výši 172 mil.Kč.  
Regionální operační program NUTSII Jihozápad 
Operační program Doprava: Dosud nebylo požádáno o podporu. 
Program Zelená úsporám – není v městě Plzni sledováno, řídí MŽP ČR. O podporu nebylo požádáno. 
 
- monitoring a aktualizace programu  
Monitorovací síť města Plzně uvedená do provozu v letech 1995-96 postupně dosluhuje a je nutná její 
obnova a modernizace, zejména pro monitorování nově sledovaných veličin a veličin problémových. 
Aktualizace programu je provedena v řádném termínu podle zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění. 
Mimořádnou aktualizaci nebylo nutno provést, protože nedošlo k významnějším změnám právní úpravy 
ochrany kvality ovzduší. 
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Návrhová část 
 
Cíle - upravené 
 
Cílem Aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzd uší m ěsta Plzn ě je:  
 

- Pokračovat ve snižování emisí tak, aby i nadále nedocháze lo k p řekračování v sou časné 
době platných imisních limit ů pro ochranu lidského zdraví pro suspendované částice PM 10 , 

- Eliminovat nedodržování v sou časné v novela zákona č. 86/2002 Sb navržených imisních 
limit ů pro ochranu lidského zdraví pro suspendované částice PM 2,5 , 

- Pokračovat ve snižování emisí tak, aby bylo minimalizován o 2010 riziko nedodržení imisních 
limit ů pro ochranu zdraví pro oxid dusi čitý, 

- Eliminovat nejpozd ěji k roku 2012 riziko nedodržení cílového imisního limitu pro 
benzo(a)pyren, 

- Postupn ě omezovat p řekračování cílového imisního limitu pro ozón (prost řednictvím 
omezování prekurzor ů jeho tvorby – oxid ů dusíku a t ěkavých organických látek (VOC)), 

- Udržet koncentrace ostatních zne čišťujících látek, pro které jsou vyhlášeny imisní limi ty 
nebo cílové imisní limity na dosavadních podlimitní ch úrovních. 

- Modernizovat monitorovací sí ť města Plzn ě 
 
Stanovení priorit 
 
Na základě emisní a imisní analýzy města Plzně a s přihlédnutím ke stávajícímu vývoji, k predikci vývoje 
emisní a imisní situace a ke kompetencím města v oblasti ochrany ovzduší jsou priority Aktualizace 
Programu ke zlepšení kvality ovzduší m ěsta Plzn ě stanoveny takto:  
 

- A: Pokra čování v omezování imisní zát ěže suspendovanými částicemi PM 10, oxidem 
dusi čitým a benzo(a)pyrenem ze silni ční dopravy, 

- B: Pokra čování v omezování imisní zát ěže suspendovanými částicemi PM 10, oxidem 
dusi čitým a benzo(a)pyrenem  z lokálních topeniš ť na pevná paliva, 

- C: : Pokra čování v omezování imisní zát ěže suspendovanými částicemi PM 10, oxidem 
dusi čitým a benzo(a)pyrenem snižováním energetické náro čnosti staveb, nap ř. jejich 
zateplováním apod. 

- D: Omezení plošné a sekundární prašnosti (resuspenz e již emitovaných částic).  
 

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 oblasti se 
zhoršenou kvalitou ovzduší pro suspendované částice frakce PM10 a stéle jsou vyhlašovány s oblasti 
překročeným cílovým imisním limitem pro benzo(a)pyren. 
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Programem doporu čené nástroje a opat ření – zůstávají v platnosti 
 
Priorita A: Pokra čování v omezování imisní zát ěže suspendovanými částicemi PM 10, oxidem 
dusi čitým a benzo(a)pyrenem ze silni ční dopravy  
Vzhledem k tomu, že hlavní příčinou nevyhovující kvality ovzduší města Plzně je automobilová doprava, 
existují i nadále v zásadě 3 možnosti řešení priority A: 

- Automobilovou dopravu ve m ěstě omezit  (velmi obtížně a pouze částečně realizovatelné 
opatření v případě individuální automobilové dopravy, protože automobil patří k současnému 
životnímu stylu a občané nejsou příliš ochotni se jej vzdát; nárůst individuální automobilové 
dopravy navíc souvisí s postupem suburbanizace). Problém lze částečně řešit zlepšením nabídky 
hromadné dopravy (jak z hlediska kvantity tak zejména kvality), vybudováním systémů „park and 
ride“ a „park and go“ a také zlepšením nabídky parkovacích stání doplněných o telematická 
zařízení (světelné informační tabule indikující blízká parkoviště a počet volných míst). V úvahu 
připadá také zpoplatnění vjezdu do města (které již bylo v některých zahraničních městech 
aplikováno).   

- Část dopravního proudu vyvést z m ěsta  (zejména v případě tranzitní dopravy) nebo alespo ň 
mimo nejhust ěji osídlené lokality  (v případě „vnitřní“ dopravy). Problém lze řešit omezením 
dopravy v některých lokalitách (pěší zóny přístupné pouze dopravní obsluze) a budováním 
obchvatů či přeložek komunikací tak, aby byly uchráněny hustě osídlené lokality. Opatření je 
poměrně nadějné zejména v případě tranzitní dopravy.  

- Zvýšit plynulost setrvávající dopravy ve m ěstě a tak snížit množství produkovaných emisí  
(jak vyplynulo z analytické části, zvýšení plynulosti dopravy vede k výraznému omezení emisí 
znečišťujících látek jak z výfukových systémů, tak i z otěrů pneumatik, brzd a povrchů komunikací). 
Problém lze řešit jednak optimalizací a rozšířením dopravní  signalizace (ASŘD), jednak  náhradou 
klasických křižovatek křižovatkami okružními (kruhovými objezdy), což je postupně realizováno. 

 
Priorita B: Pokra čování v omezování imisní zát ěže suspendovanými částicemi PM 10, oxidem 
dusi čitým a benzo(a)pyrenem  z lokálních topeniš ť na pevná paliva, 
 
V případě znečištění ovzduší z lokálních topenišť na pevná paliva existují v zásadě tři hlavní možnosti: 

- přednostní variantou je rozší ření nabídky p řipojení k CZT  (systém CZT je zásobován teplem 
z velkého či středního spalovacího zdroje, který je povinen dodržovat emisní limity a je provozován 
ve stacionárním stavu), 

- v případech, kdy je připojení k CZT technicky a nebo ekonomicky neschůdné, je optimálním 
řešením vytáp ění zemním plynem,  

- V lokalitách, kde není schůdné ani připojení k CZT, ani zásobování zemním plynem, připadají 
v úvahu řešení na bázi obnovitelných zdroj ů (přednostně nespalovacích, protože spalování 
biomasy, zejména v zařízeních, která k tomuto účelu nebyla zkonstruována, vede k výrazně vyšším 
emisím suspendovaných částic PM2.5 a také organických sloučenin). 

 
Priorita C: Pokra čovat v omezování plošné a sekundární prašnosti (res uspenze již emitovaných 
částic).  
 
V případě omezení plošné a sekundární prašnosti (resuspenze – zvíření již emitovaných prachových částic)  
existují v zásadě tři možnosti: 
 

- omezení stabilních  (nevyužité plochy nebo areály – „brownfields, místní komunikace 
s nedostatečně upraveným povrchem) nebo do časných  (stavby) zdroj ů plošné prašnosti , 

- odstra ňování prachu z ve řejných i soukromých ploch  (zejména čištění komunikací či 
průmyslových areálů), 

- fyzické omezení ší ření suspendovaného prachu  (zejména prostřednictvím městské zeleně). 
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Priorita D: Modernizace monitorovací sít ě města Plzn ě. 
 
Na základě stavu měřících přístrojů monitorovací sítě kvality ovzduší je nutné doplnit tuto prioritu D.  

- provést vým ěnu stávajících prachom ěrů PM10 za nové (stávající prachoměry již nejsou schopny 
dalšího měření s dostatečnou přesností a spolehlivostí); 

- doplnit m ěření suspendovaných částic PM 2,5 (nutnost měřit podle návrhu nové legislativy); 
- provést celkovou revizi stávající sít ě a navrhnout její modernizaci (optimalizovat stávající síť 

z hlediska priorit ochrany ovzduší v městě Plzni); 
 
V Programu navržená obecná typová opatření  a podopatření k naplnění priorit A, B a C zůstávají v platnosti, 
doplněná o prioritu D, i pro další období a jsou uvedena v následující tabulce č.19: 
Tabulka č.19: Opatření a podopat ření k napl ňování priorit Aktualizace Programu ke zlepšení kval ity 
ovzduší m ěsta Plzn ě  
 
Priorita A: Omezení imisní zát ěže suspendovanými částicemi PM 10, oxidem dusi čitým a benzo(a)pyrenem ze 

silni ční dopravy, 

A1: Zvýšení plynulosti dopravy ve 

městě 

A2: Vymíst ěni dopravy z hust ěji 

obydlených lokalit 

A3: Omezení dopravy ve m ěstě 

A11: Zlepšení systému řízení dopravy 

ve městě – další rozvoj ASŘD 

A21: Budování obchvatů a nebo 

přeložek komunikací mimo hustě 

osídlené (hustě navštěvované) oblasti   

A31: Rozšíření nabídky a zvýšení 

atraktivity veřejné dopravy (včetně 

IDS) 

A12: Náhrada klasických křižovatek 

kruhovými objezdy 

A22: Rozšíření zón s dopravním 

omezením (v koordinaci s realizací 

podopatření A33) 

A32: Rozšíření nabídky parkovacích 

stání (zejména krytých) včetně 

příslušné telematiky 

A13: Optimalizace opatření ke 

zklidnění dopravy tak, aby nevedla ke 

snížení plynulosti dopravy 

 A33: Nabídka systémů „Park and 

ride“ a „Park and go“ (v koordinaci 

s realizací podopatření A22) 

  A34: Zpoplatnění vjezdu do centra 

města  

Priorita B: Omezení imisní zát ěže suspendovanými částicemi PM 10 a benzo(a)pyrenem  z lokálních topeniš ť na 

pevná paliva 

B1: Rozšíření nabídky připojení 

k systému CZT  

B2: Rozšíření nabídky připojení 

k zemnímu plynu 

B3: Alternativní způsob vytápění 

(obnovitelné zdroje) 

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

 

C1: Intenzívnější čištění městských 

komunikaci a dalších veřejných ploch 

C2: Opatření na plochách které jsou 

zdroji plošné prašnosti 

C3: Omezení šíření prašnosti – rozvoj 

městské zeleně 

 C21: Úprava nevyužívaných ploch (v 

koordinaci s podopatřením C31) 

C31: Zatravňování nevyužívaných 

ploch (v koordinaci s podopatřením 

C21) 

 C22: Opatření k omezení prašnosti na 

stavbách 

C32: Zelené pásy podél 

exponovaných komunikací 

Priorita D: Modernizace monitorovací sít ě města Plzn ě.  

 

D1: Obnovení plné funkčnosti 

monitorovací sítě postupnou 

obměnou přístrojů 

D2: Náhrada stávajících prachoměrů 

novými 

D3: Doplnění stávající sítě o měření 

suspendovaných částic PM2,5 

 
 
Doporu čení dalších krok ů k napln ění priorit Programu 
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Účelem Aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně je zhodnotit dosavadní stav a 
vytvo řit , na základě podrobné analýzy příčin nevyhovující kvality ovzduší, rámec pro detailní formulaci a 
implementaci opat ření vedoucích k náprav ě. K tomu je doporučeno realizovat další kroky .  
 
Priorita A: Omezení imisní zát ěže suspendovanými částicemi PM 10, oxidem dusi čitým a 
benzo(a)pyrenem ze silni ční dopravy  
 
K naplnění této priority je doporučeno, v rámci  komplexního řešení dopravního systému města Plzně, 
realizovat následující kroky: 
 

- Nadále rozvíjet Automatizovaný systém řízení dopravy a doplnit jej o telematická za řízení 
(světelné panely s doporu čenou rychlostí) s cílem optimalizovat plynulost pro vozu a omezit 
tak po čet zastavení a rozjezd ů, které vedou k významnému zvýšení emisí zne čišťujících 
látek do ovzduší, 

- Pokračovat v rámci rozvoje komunika ční sítě města v nahrazování vybraných  
„klasicky“ řízených či neřízených k řižovatek k řižovatkami kruhovými („kruhovými objezdy“), 
které jsou z emisního hlediska p říznivější, 

- Nadále navrhovat opat ření ke zklidn ění dopravy tak, aby nebyla v rozporu s pot řebou zvýšit 
plynulost dopravního provozu, 

- Pokračovat v navrhování oblastí s dopravním omezením v ši rším kontextu tak, aby nedošlo 
k „p řesunutí“ problému do jiné hust ě osídlené oblasti m ěsta, 

- Urychlit realizaci investi čních akcí v oblasti dopravní infrastruktury - zejmé na západní část 
městského okruhu, p řeložka silnice I/20 v úseku Plaská – Na Roudné, p řeložka silnice I/27 – 
tak, aby byla část dopravního proudu, u které je to možné, vyveden a mimo centrum m ěsta, 

- urychlen ě uvést do praxe opat ření Aktualizovaného Generelu dopravy v klidu m ěsta Plzn ě, 
zejména vybudovat zamýšlená parkovišt ě typu „zaparkuj a jdi“ a „zaparkuj a je ď“ a zavést 
zóny placeného stání tak, aby došlo k omezení vjezd u osobních automobil ů do hust ě 
osídlených částí m ěsta, 

- parkovací stání (jak „klasická, tak i komplexní typ u „zaparkuj a jdi“ nebo „zaparkuj a je ď“) 
vybavit telematickými za řízeními (informacemi o po čtu volných míst na parkovišti) tak, aby 
se omezilo zbyte čné popojížd ění po m ěstě, 

- rozvoj ve řejné dopravy koordinovat s budováním parkoviš ť typu „zaparkuj a je ď“ a p řijmout 
opat ření k ekonomické i v ěcné stimulaci ob čanů, aby této možnosti využívali, 

- nadále modernizovat vozidlový park ve řejné dopravy jednak s ohledem na emise (p ředevším 
autobusy), jednak s cílem zvýšit atraktivitu (komfo rt) cestování, 

- tam, kde je to možné, up řednostnit tramvajovou a trolejbusovou dopravu p řed autobusy a 
zároveň přijmout infrastrukturní opat ření k up řednostn ění ve řejné dopravy p řed dopravou 
individuální (i to zvýší atraktivitu ve řejné dopravy), 

- s ohledem na postup suburbanizace rozvíjet Integrov aný dopravní systém tak, aby se stal 
atraktivn ějším pro obyvatele, kte ří se odst ěhovali mimo území m ěsta ale dojížd ějí do n ěj za 
zaměstnáním, 

- v souladu s Aktualizovaným Generelem cyklistické do pravy pokra čovat v budování 
cyklistických tras, 

- v souladu s Generelem p ěších tras rozši řovat možnosti pro rozvoj p ěší dopravy, a to 
v širších souvislostech (ve vazb ě volno časové a rekrea ční aktivity).   

 
Priorita B: Omezení imisní zát ěže suspendovanými částicemi PM 10, oxidem dusi čitým a 
benzo(a)pyrenem  z lokálních topeniš ť na pevná paliva, 
 
K naplnění této priority je i nadále doporučeno, v rámci  naplňování Územní energetické koncepce města 
Plzně a na ni navazujících programů, realizovat následující kroky: 
 

- důsledn ě realizovat ustanovení vyhlášky m ěsta Plzn ě č.13/2002 ve znění vyhlášky č.9/2003 
k uskute čnění Územní energetické koncepce m ěsta Plzn ě, 
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- zajistit p řístup k CZT nebo k zemnímu plynu co nejv ětšímu množství obyvatel m ěsta 
(zejména MO Malesice, lokalita Malé Skvr ňany), 

- zvážit ekonomickou stimulaci domácností, které využ ívají lokálních topeniš ť na pevná paliva 
v lokalitách s dostupností CZT nebo zemního plynu, 

- v lokalitách s doporu čeným alternativním vytáp ěním preferovat nespalovací obnovitelné 
zdroje energie (tepelná čerpadla, p řípadně solární kolektory), 

- v lokalitách s doporu čeným alternativním vytáp ěním dbát na to, aby v p řípadě biomasy byla 
využívána za řízení k jejímu spalování konstruovaná (v opa čném p řípadě vede spalování 
biomasy k výrazn ě vyšším emisím suspendovaných částic a organických polutant ů). 

 
Priorita C: Omezení plošné a sekundární prašnosti ( resuspenze již emitovaných částic).  
 
K naplnění této priority je doporučeno realizovat následující kroky: 
 

- pokra čovat v provád ění  důkladného čištění komunikací po zimním období, 
- i nadále realizovat režim pravidelného čištění ve řejných ploch se zpevn ěným povrchem,   
- soustavn ě řešit revitalizaci dosud  nevyužívaných ploch a areá lů (tzv „brownfields“), 
- pokra čovat v akcích  sm ěřujících ke zpevn ění povrch ů dosud nezpevn ěných komunikací, 
- důsledn ě aplikovat opat ření proti prašnosti (nap ř. zaplachtování staveb, oplachování vozidel 

vyjížd ějících ze stavebních areál ů) při provád ění stavebních prací na území m ěsta,  
- pokra čovat v navrhování systému zelen ě města včetně vhodn ě vybraných d řevin 

(s důrazem na zelené pásy podél exponovaných komunikací a na zatravn ění nevyužívaných 
ploch). 

 
Priorita D: Modernizace monitorovací sít ě města Plzn ě.  
 

- provést vým ěnu stávajících prachom ěrů PM10 za nové; 
- doplnit p řístroje pro m ěření suspendovaných částic PM 2,5; 
- provést postupnou vým ěnu i ostatních p řístroj ů; 
- provést celkovou revizi stávající sít ě a navrhnout její modernizaci;  

 
Konkrétní projekty 

 
Seznam konkrétních projektů – již obsažených ve schválených programových dokumentech i nově 
navrhovaných – je uveden v příloze č.2 k této Aktualizaci programu. Orgán odpovědný za realizaci 
Programu a jeho aktualizace – Rada města Plzně - může rozhodnout o doplnění seznamu v příloze č.2 o 
další konkrétní projekty.  
 

Časový horizont 
 
Časový horizont aplikace opatření a kroků doporučených Aktualizací k naplnění priorit Programu ke zlepšení 
kvality ovzduší města Plzně je v zásadě dán časovým horizontem povinností, které jsou právními předpisy 
v oblasti ochrany ovzduší uloženy. Vzhledem k tomu, že imisní limity pro ochranu lidského zdraví pro 
suspendovaná částice PM10 musí být plošně dodržovány již od roku 2005 a že nejvýznamnějším zdrojem 
emisí je doprava (u které je navíc očekáván nárůst), je doporučeno intenzivně pokračovat v naplňování 
aktivity v rámci priority A a C. Aktivity v rámci priority B je také nutno naplňovat tak, byly dokončeny k roku 
2012, kdy bude nutno dodržovat cílový imisní limit pro benzo(a)pyren. Stejně tak je nutno co nejdříve zahájit 
aktivity v rámci priority D. Aktivity v rámci priority D by měly být dokončeny nejpozději k roku 2012, kdy bude 
v platnosti nová legislativa o ochraně ovzduší.    
  
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“. 
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Operační program Životní prost ředí umožňuje podporu v následujících oblastech:  
Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 

Oblasti podpory: 
- pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje na zemní plyn např. do budovy školy, obecního úřadu či 

podnikatelské provozovny; souběžně se změnou zdroje je možné realizovat zateplení budovy,  
- výstavba nového či rekonstrukce stávajícího centrálního zdroje tepla, včetně rozvodů,  
-  plynofikace obce (pouze středotlaká síť),  
-  výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových zón, 

frekventovaných komunikací apod.,  
-  pořízení strojů na úklid zpevněných cest a silničních komunikací za účelem snížení prašnosti,  
-  výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší v celorepublikovém měřítku,  
-  rekonstrukce spalovacích zdrojů nad 5 MW za účelem snížení emisí NOx, SO2 a prachových částic,  
-  rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí za účelem 

snížení emisí znečišťujících látek, pro které jsou stanoveny imisní či emisní limity,  
-  záměna technologií a technická opatření vedoucí ke snížení emisí organických těkavých látek (přechod 

na vodou ředitelné barvy, instalace biofiltrů apod.),  
-  technická opatření na zdrojích NH3 v zemědělských provozech 

Prioritní osa 3: Udržitelné využívání zdrojů energie 
Oblast podpory:  
Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE. 

Regionální opera ční program NUTSII Jihozápad umožňuje, v rámci Prioritní osy 1 (Dostupnost center) 
podporu budování či rekonstrukce silnic II a III.třídy a místních komunikací a modernizaci vozidel veřejné 
dopravy). 
Operační program Doprava  (umožňuje podporu v oblasti budování či rekonstrukce silnic I.třídy).  
 
Z výše uvedených informací vyplývá, že: 
 

- konkrétní akce v rámci priority A Aktualizace progr amu ke zlepšení kvality ovzduší m ěsta 
Plzně by mohly být z významné části spolufinancovány prost řednictvím Opera čního 
programu Doprava a Regionálního opera čního programu, 

- konkrétní akce v rámci priority B Aktualizace progr amu ke zlepšení kvality ovzduší m ěsta 
Plzně by mohly být spolufinancovány prost řednictvím Opera čního programu Životní 
prost ředí, 

- aktivity v rámci Priority C Aktualizace programu ke  zlepšení kvality ovzduší m ěsta Plzn ě 
bude nutno financovat p ředevším z vlastních zdroj ů města.  

- aktivity v rámci Priority D Aktualizace programu ke  zlepšení kvality ovzduší m ěsta Plzn ě 
bude možno spolufinancovat prost řednictvím Opera čního programu Životní prost ředí, 
prioritní osa 2, XXIV. výzva.  

 
 
Monitoring a aktualizace Programu 
 
Plnění Aktualizace Programu by mělo být vyhodnocováno každoročně s tím, že hlavním kriteriem bude i 
nadále míra dodržování / nedodržování imisních limitů pro suspendované částice PM10 a míra překračování 
imisních limitů pro  oxid dusičitý a cílových imisních limitů pro ozón a benzo(a)pyren zjištěná funkčním 
monitoringem stanic města Plzně. Monitorovací síť kvality ovzduší města Plzně vzhledem ke svému stavu 
vyžaduje především výměnu přístrojů pro měření imisních koncentrací suspendovaných částic PM10 a 
doplnění přístroji schopnými měřit minimálně i frakci PM2,5. Bez této modernizace nebude možné nadále 
Program ani jeho aktualizaci vyhodnocovat. 
Další řádná aktualizace Programu by měla být prováděna, v souladu s ustanovením zákona o ochraně 
ovzduší v návaznosti na aktualizaci „nadřazeného“ Programu ke zlepšení kvality ovzduší Plzeňského kraje. 
Mimořádnou aktualizaci bude nutno provést vždy, dojde-li k významnější změně právní úpravy kvality 
ovzduší. 
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Závěr  
 
Kvalita ovzduší města Plzně, která je sice výrazně lepší než v případě Prahy, Brna či Ostravy, není stále 
ještě vyhovující ani z hlediska požadavků platných právních předpisů, ani z hlediska kvality života obyvatel. 
Naplnění priorit tohoto Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně a jeho aktualizace by mohlo vést k 
dalšímu zlepšení. 
Největší pozornost je stále nutno věnovat naplňování priority A:  Omezení imisní zát ěže suspendovanými 
částicemi PM 10, oxidem dusi čitým a benzo(a)pyrenem ze silni ční dopravy, která obsahuje 3 kategorie 
opat ření: 
 

- A1: Zvýšení plynulosti dopravy ve m ěstě 
- A2: Vymíst ění dopravy z hust ěji obydlených lokalit m ěsta  
- A3: Omezení dopravy ve m ěstě  
 

Vzhledem k tomu, že opat ření A2 a A3 se neda ří realizovat v rozsahu dosta čujícím k nutnému snížení 
imisní zát ěže (významný podíl dopravy ve městě vždy zůstane) je nutno v ěnovat zvýšenou pozornost 
zejména realizaci opat ření A1. 
Zvýšená plynulost dopravy vede k významnému snížení  emisí tuhých zne čišťujících látek i oxid ů 
dusíku z výfukových systém ů vozidel (které se snižují i postupným zkvalit ňováním vozidlového 
parku) a je prakticky jediným nástrojem alespo ň určitého snížení emisí tuhých zne čišťujících látek 
z otěrů pneumatik, brzd a povrch ů komunikací (které jsou v současné době na úrovni celkových emisí 
z malých zdrojů znečišťování ovzduší – lokálních topenišť a tvoří zhruba čtvrtinu všech emisí z dopravy; 
s přirozenou obnovou vozidlového parku však význam emisí z otěrů výrazně poroste). 
 
Žádoucím vedlejším efektem zvýšení plynulosti dopra vy je stále také omezení emisí hlavního 
skleníkového plynu – oxidu uhli čitého.  
 
Vzhledem ke stavu monitorovací sítě je přibližně stejnou pozornost nutno věnovat i opatření D2 a D3, aby 
bylo možno i nadále Program a jeho další aktualizace vyhodnocovat. 
 
Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně je v plném souladu s Programem rozvoje města Plzně, 
Krajským programem snižování emisí Plzeňského kraje i s Národním programem snížení emisí České 
republiky a jejich případných aktualizací. 
 
 
 
 
 
 

Osoby odpov ědné za realizaci Programu a jeho aktualizace 
 
Rada města Plzně. 
 


