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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“. Důvodem pro toto rozhodnutí byla 
skutečnost, že na území m ěsta byly v p ředchozích letech opakovan ě překračovány platné imisní 
limity pro ochranu zdraví pro suspendované částice velikostní frakce PM 10  a některé části m ěsta 
byly v d ůsledku toho vyhlášeny „oblastmi se zhoršenou kvalit ou ovzduší“.  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 částicím frakce PM2.5 vyšší, než počet předčasných úmrtí vlivem dopravních nehod). 
Kromě suspendovaných částic frakce PM10 byly na území m ěsta Plzn ě rovn ěž opakovan ě překro čeny 
cílové imisní limity pro ochranu zdraví pro polycyk lické aromatické uhlovodíky (PAH), vyjád řené jako 
benzo(a)pyren a pro p řízemní ozón.  Tyto znečišťující látky rovněž vykazují výrazný negativní vliv na lidské 
zdraví. Ojediněle bylo zjištěno také překračování imisního limitu pro ochranu zdraví pro oxid d usičitý. 
Na území, kde byla v období 2004 až 2006 alespo ň jednou vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou 
ovzduší vzhledem k suspendovaným částicím PM 10 a nebo k benzo(a)pyrenu, žilo cca 103 tisíc 
obyvatel m ěsta Plzn ě (tj cca 63 % všech obyvatel). 
 Cílem dokumentu „Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně“ bylo: 

- analyzovat p říčiny dosavadního p řekračování imisních limit ů, 
- 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. 

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně“ zpracovaný firmou DHV spol. s r.o. byl projednán Radou 
města Plzně na jejím zasedání dne 24.4.2008 a následně projednán i zastupitelstvem dne 11.12.2008. Na 
obou zasedáních byla přijata opatření k realizaci navrhovaných opatření ke zlepšení kvality ovzduší v Plzni.  
Po dvou letech od přijetí programu je zpracována Aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší města 
Plzně , která je strukturována takto: 
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, 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 - aktualizace 
- upravené cíle  (v oblasti snížení imisní zátěže) 
- stanovení upravených priorit  (prioritní znečišťující látky a prioritní zdroje / skupiny zdrojů) 
- doporu čené nástroje a opat ření (obecná a konkrétní opatření ke snížení emisí z relevantních 

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

Aktualizace programu svým rozsahem odpovídá rozsahu přílohy č.3 zákona o ochraně ovzduší, jeho 
formální struktura je však poněkud odlišná. 
 

Metodická poznámka: 
a) Vzhledem k postupným procesům získávání a verifikace relevantních dat byl jako výchozí zvolen rok 2008 (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 roky 2008 a částečně 2009. 

b) Dokument je pojat jako hodnotící a další programový dokument  (nikoliv jako technicko-analytická 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.  
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II. Analytická část 
 
II.1  Základní údaje 

Obecné údaje 

Město Plzeň zaujímá rozlohu 137,7 km2 a počet obyvatel činí téměř 170 000 (169 273 k 31.12.2009 – 
v tabulce č.1 je uveden stav ke konci roku 2009).  Je čtvrtým největším městem České republiky a krajským 
městem Plzeňského kraje (představuje cca 1,7 % území kraje a žije v něm cca 30 % obyvatel 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 49o 44´ s.z.š. a 13o 23´ v.z.d.   
Město Plzeň je administrativně členěno na 10 městských obvodů, jejichž základní údaje jsou uvedeny 
v tabulce č.1: 
 
Tabulka č.1: Administrativní členění města Plzn ě 

Městský obvod Rozloha  
(km2) 

Počet obyvatel Hustota osídlení 
(obyvatel / km2 ) 

Kumulativní podíl 
obyvatel (%) 

Plzeň 1 24.9 51 397 2 064 31.5 

Plzeň 2 – Slovany 18.6 33 528 1 803 52.0 

Plzeň 3 34.9 49 286 1 412 82.1 

Plzeň 4 18.7 23 765 1 271 96.7 

Plzeň 5 – Křimice 7.8 1 527 196 97.6 

Plzeň 6 – Litice 10.8 1 320 122 98.4 

Plzeň 7 – Radčice 4.1 893 218 99.0 

Plzeň 8 – Černice 5.0 835 167 99.5 

Plzeň 9 – Malesice 9.0 459 51 99.8 

Plzeň 10 – Lhota 3.9 400 103 100.0 

Celkem Plzeň 137.7 163 410 1 187 100.0 

 Zdroj: Magistrát města Plzně 

  
Z údajů, uvedených v tabulce č.1 vyplývá, že prakticky všichni obyvatelé města (cca 97 %) trvale žijí 
v městských obvodech Plzeň 1 až Plzeň 4 (které představují necelých 71 % celkového území města). Tyto 
městské obvody jsou proto z hlediska ochrany ovzduší prioritní. Rozložení městských obvodů města Plzně 
je uvedeno v obrázku č.1 v Příloze 1 (Obrázky a grafy).  

Specifické údaje 

Poznámka: 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 I – 5 a Roční 
zpravodaj o znečištění ovzduší v Plzni).)  
 

a) Rozptylové podmínky 
Plzeňská kotlina leží v mírně teplé oblasti (MT11). V celé plzeňské aglomeraci převládá v průměru 
jihozápadní a západní směr větru (četnost cca 20 – 25 %), četnost bezvětří je ročně cca 15 – 20 %. 
Rozptylové 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 období. 
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Z převažujícího směru větru vyplývá, že riziku vyšší imisní zátěže jsou vystaveny zejména městské obvody 
Plzeň 3 a Plzeň 4.  
 

b) Doprava 
Město Plzeň leží v těsné blízkosti jedné z nejvýznamnějších českých pozemních komunikací – dálnice D5. 
Vzhledem k průtahům s dobudováním obchvatu města byla Plzeň v uplynulých letech extrémně zatížena 
tranzitní dopravou, zejména nákladní. Město Plzeň je, vzhledem k své velikosti, také významným zdrojem i 
cílem pozemní automobilové dopravy. Stupeň motorizace v roce 2008  činil 655 vozidel na 1000 obyvatel, 
stupeň automobilizace pak 528 osobních automobilů na 1000 obyvatel. Dopravní výkon automobilové 
dopravy na celé komunikační síti města činil v roce 2008 cca 3,087 milionu vozo-kilometrů za den a cca 
1,017 miliardy vozo-kilometrů za rok.  
Průměrné složení dopravního proudu na komunikační síti města Plzně (bez dálničního obchvatu) v roce 
2008 činilo 92,47 % osobních automobilů a 7,53 % nákladních vozidel (včetně autobusů). Komunikační síť 
města Plzně zahrnuje 52,2 km silnic I. třídy, 24,9 km silnic II. třídy a 54,3 km silnic III. třídy.  
Nejvíce exponovanými profily automobilové dopravy v roce 2008 byly následující: 

- Karlovarská, úsek Pod Záhorskem (cca 56 100 vozidel za den), 
- Karlovarská, úsek most gen.Pattona (cca 43 500 vozidel za den), 
- Tyršova, úsek Štruncovy sady (cca 41 600 vozidel za den), 
- U Prazdroje, úsek Gambrinus (cca 40 900 vozidel za den), 
- U Prazdroje, úsek Hlavní brána (cca 37 000 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 veškerého nárůstu dopravy ve směru západ-východ za 
předchozí roky.  
 

c) Energetika 
Na území města není provozována žádná velká elektrárna. Cca 83 % obyvatel Plzně žije v bytových 
domech, cca 13 % v rodinných domech. Ve struktuře vytápění domácností převažuje ústřední vytápění (64 
% bytových domů a  13 % rodinných domů), v případě přímého vytápění převažuje zemní plyn (86 % 
bytových domů a 93 % rodinných domů). Ústřední vytápění je z velké části zásobováno ze dvou zdrojů 
(Plzeňská teplárenská a.s. – CZT a Plzeňská energetika a.s.), které oba spadají do kategorie zvláště 
velkých spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší. 
  

d) Průmysl 
Plzeň je historicky městem průmyslovým s důrazem na těžké strojírenství (Škoda). V posledních letech 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.). 



Aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně 

Zpracoval ČHMU pobočka Plzeň                                  - 6 -                                          

II.2  Emisní analýza 
 

Úvodní poznámka: 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 validovaná data, jsou všude kde je to možné využívány kvalifikované odhady.    
 

Přesnost údaj ů o emisích zne čišťujících látek je pro jednotlivé kategorie stacionár ních zdroj ů a pro 
jednotlivé zne čišťující látky zna čně 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 (REZZO 3), které se opírají pouze o výpočet 
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. 
 
II.2.1 Makroemisní analýza – stacionární zdroje  
    
Vývoj emisí hlavních znečišťujících látek - 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 REZZO 1 – 3) na území města Plzně v letech 2003 až 2008 je v tabulce č.2  
porovnán s vývojem emisí na území Plzeňského kraje a celé České republiky: 
 
Tabulka č.2: Vývoj emisí hlavních zne čišťujících látek ze stacionárních zdroj ů (zaokrouhleno) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 TZL (t/rok) 
ČR 39 161 34 591 33 910 33 231 36 847 36 513 

Kraj 3 121 2 283 2 410 2 349 2 466 2 506 

Plzeň 232 233 240 205 215 273 

 SO2 (t/rok) 
ČR 219 859 216 393 216 788 210 223 215 895 176 394 

Kraj 10 945 11 185 11 654 10 934 10 384 9 259 

Plzeň 7 161 7 754 8 207 7 801 7 923 6 871 

 NOX (t/rok) 
ČR 158 319 158 212 154 245 153 342 155 448 139 779 

Kraj 4 887 5 273 4 998 4 970 4 508 3 918 

Plzeň 2 825 3 218 3 049 2 856 2 915 2 689 

 CO (t/rok) 
ČR 256 702 256 878 241 210 238 849 263 400 222 490 

Kraj 10 422 9 574 9 091 8 182 8 061 8 381 

Plzeň 949 819 837 631 580 939 

 VOC (t/rok) 
ČR 133 848 127 944 125 873 125 300 120 314 117 730 

Kraj 7 844 7 399 7 087 6 916 6 713 6 329 

Plzeň 458 449 361 365 362 589 

 NH3 (t/rok) 
ČR 74 555 67 431 63 777 60 972 57 282 54 703 

Kraj 6 537 5 664 5 420 5 440 5 578 5 102 

Plzeň 17 9 9 9 9 44 

Zdroj: ČHMÚ – databáze REZZO – aktuální údaje k 16.9.2010 
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Poznámka: V případě těkavých organických látek VOC a NH3 nejsou zahrnuty emise z nesledovaných zdrojů použití 

rozpouštědel a chovů hosp. zvířat. 

 

Z údajů, uvedených v tabulce č.2, vyplývají pro emise znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů na území 
města Plzně v letech 2003 až 2008 následující závěry: 
 

- podíl m ěsta Plzn ě na republikových emisích TZL činí cca 0,7 %, na krajských emisích cca 9,9 %, 
- podíl m ěsta Plzn ě na republikových emisích SO 2 činí cca 3,9 %, na krajských emisích cca 74,2 

%, 
- podíl m ěsta Plzn ě na republikových emisích NO X činí cca 1.9  %, na krajských emisích cca 68,6 

%, 
- podíl m ěsta Plzn ě na republikových emisích CO činí cca 0,4 %, na krajských emisích cca 11,2 %, 
- podíl m ěsta Plzn ě na republikových emisích VOC činí cca 0,5 %, na krajských emisích cca 9,3 %, 
- podíl m ěsta Plzn ě na republikových emisích NH 3 činí cca 0,08 %, na krajských emisích cca 0,9 

%, 
- 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 došlo 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 v období 2003 – 2008 spíše mírn ě klesající, 
v posledních dvou letech pr ůměrná emise činí 7 502 tun ro čně,     

- 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 případě CO  byl v období 2003 – 2008 zprvu klesající pozd ěji 
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 – 2007 mírn ě klesající, v roce 
2007 emise výrazn ě stouipla a v posledních dvou letech pr ůměrná emise činí cca 431 tun 
ročně,     

- trend vývoje emisí m ěsta Plzn ě v případě 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. 

Zdrojová struktura emisí – stacionární zdroje 

Zdrojová struktura emisí hlavních znečišťujících látek  – TZL, SO2 , NOX a CO – ze stacionárních zdrojů 
(REZZO 1 – 3) na území města Plzně v roce 2008 je v tabulce č.3a srovnána se zdrojovou strukturou emisí 
roku 2008 na úrovni České republiky a Plzeňského kraje.   
 
Tabulka č.3a: Zdrojová struktura emisí hlavních zne čišťujících látek v roce 2008   

 REZZO 1 REZZO 2 REZZO 3 

TZL (%) 

ČR 27 16 57 

Kraj 13 20 67 

Plzeň 57 12 31 

SO2 (%) 

ČR 85 2 13 

Kraj 80 2 18 

Plzeň 97,8 0,7 1,5 

NOX (%) 

ČR 92 3 5 

Kraj 82 6 12 

Plzeň 95 3 2 

CO (%) 
ČR 64 2 34 

Kraj 16 4 80 

Plzeň 46 7 47 

Zdroj: ČHMÚ – databáze REZZO – aktuální data z 16. 9.2010 (údaje vyšší než 1 % zaokrouhleny na celá procenta)  
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 Z údajů, uvedených v tabulce č.3a, vyplývá, že: 
- město Plze ň vykazuje oproti kraji i ČR výrazn ě vyšší podíl zdroj ů kategorie REZZO 1 (zvlášt ě 

velké a velké stacionární zdroje) na celkových emis ích TZL a také vyšší podíl na celkových 
emisích SO 2, NOX a CO, 

- město Plze ň vykazuje oproti kraji i ČR  nižší podíl zdroj ů kategorie REZZO 3 (malé 
stacionární zdroje) na celkových emisích TZL, SO 2 , NOX a CO,  

- zdrojovou strukturu emisí VOC nelze srovnat s repub likovou a krajskou úrovní, protože 
emisní data v kategorii REZZO 3 nezahrnují na úrovn i města Plzn ě sektor užívání 
rozpoušt ědel, kdežto na republikové a krajské úrovni ano. 

 
V tabulce 3b je uveden vývoj zdrojové struktury emisí TZL, SO2, NOX, CO a VOC ze stacionárních zdrojů na 
území města Plzně v letech 2000 – 2008 (v tunách za rok a v %): 

.Tabulka č.3b: Vývoj zdrojové struktury emisí hlavních zne čišťujících látek na území m ěsta Plzn ě 
v letech 2000 až  2008  (údaje v tunách za rok a v  %, zaokrouhlené na celá čísla ) 

 REZZO 1 REZZO 2 REZZO 3 

TZL 

2000 252 t ( 77 %) 42 t (13 %)  32 t (10 %) 

2001 235 t (81 %) 25 t (9 %) 31 t (10 %) 

2002 175 t (75 %) 25 t (11 %) 33 t (14 %) 

2003 165 t (71 %) 27 t (12 %) 40 t (17 %) 

2004 187 t (80 %) 15 t (7 %) 31 t (13 %) 

2005 193 t (80 %) 14 t (6 %) 34 t (14 %) 

2006 156 t (76 %) 17 t (8 %) 33 t (16 %) 

2007 162 t (75 %) 22 t (10 %) 32 t (15 %) 

2008 169 t (57%) 29 t (12%) 75 t  (31%) 

SO2 

2000  6242 t (99 %) 25 t (0,4 %) 40 t (0,6 %) 

2001 7800 t (99 %) 14 t (0,2 %) 40 t (0,5 %) 

2002 7520 t (99 %) 14 t (0,2 %) 44 t (0,6 %) 

2003 7080 t (99 %) 35 t (0,5 %) 45 t (0,6 %) 

2004 7678 t (99 %) 27 t (0,4 %) 48 t (0,6 %) 

2005 8122 t (99 %) 28 t (0,3 %) 57 t (0,7 %) 

2006 7739 t (99 %) 10 t (0,2 %) 52 t (0,7 %) 

2007 7868 t (99 %) 9 t (0,2 %) 47 t (0,6 %) 

2008 6716 t (97,8%) 51 t (0,7%) 103 t (1,5%) 

NOX  

2000 2336 t (94 %) 90 t (4  %) 55 t (2 %) 

2001 2457 t (95 %) 79 t (3 %) 56 t (2 %) 

2002 2626 t (95 %) 79 t (3 %) 59 t (2 %) 

2003 2714 t (96 %) 51 t (2 %) 60 t (5 %) 

2004 3111 t (97 %) 49 t (1 %) 58 t (2 %) 

2005 2938 t (96 %) 49 t (2 %) 62 t (2 %) 

2006 2755 t (97 %) 41 t (1 %) 58 t (2 %) 

2007 2818 t (97 %) 40 t (1 %) 56 t (2 %) 

2008 2555 t (95 %) 72 t (3 %) 62 t (2 %) 
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 REZZO 1 REZZO 2 REZZO 3 

 CO  

2000 350 t (58 %)  71 t (12 %) 182 t (30 %) 

2001 420 t (64 %) 60 t (9 %) 181 t (27 %) 

2002 475 t (68 %) 60 t (8 %) 167 t (24 %) 

2003 680 t (72 %) 65 t (7 %) 204 t (21 %) 

2004 572 t (70 %) 62 t (8 %) 185 t (22 %) 

2005 577 t (69 %) 60 t (7  %) 200 t (24 %) 

2006  424 t (67 %) 24 t (4 %) 183 t (29 %) 

2007 373 t (64 %) 19 t (3 %) 189 t (33 %)  

2008 434 t (46 %) 66 t (7 %) 439 t (47 %) 

VOC (REZZO 3 bez sektoru užívání rozpouštědel) 

2000 351 t (69 %) 114 t (23 %) 43 t (8 %) 

2001 345 t (71 %) 101 t (21 %) 42 t (8 %) 

2002 353 t (72 %) 101t (21 %) 39 t (8 %) 

2003 341 t (75 %) 69 t (15%) 48 t (10 %) 

2004 298 t (67 %) 109 t (25 %) 37 t (8 %) 

2005 237 t (66 %) 84 t (23 %) 40 t (11 %) 

2006 281 t (77 %) 46 t (13 %) 37 t (10 %) 

2007 281 t (77 %) 43 t (12%) 38 t (11%) 

2008 400 t  (68 %) 101 t (17 %) 88 t (15 %) 

Zdroj: ČHMÚ – databáze REZZO – aktuální data z 16.9.2010 

  
Z údajů, uvedených v tabulce č.3b zřetelně vyplývají následující závěry:  

- zdrojová struktura emisí ze stacionárních zdroj ů je u všech sledovaných látek s výjimkou 
VOC ve sledovaném období zhruba konstantní,  

- u žádné ze sledovaných látek s výjimkou VOC ani u ž ádné kategorie stacionárních zdroj ů 
není patrný výrazn ější trend. 

- emisní význam kategorie malých a st ředních stacionárních zdroj ů je v p řípadě oxidu 
siřičitého a oxid ů dusíku zanedbatelný. 

- V případě tuhých zne čišťujících látek je podíl zvlášt ě velkých a velkých zdroj ů cca 57 %, 
podíl st ředních zdroj ů cca 12 % a podíl malých zdroj ů cca 31 %, 

- V případě oxidu uhelnatého v roce 2008 významn ě vzrostl podíl malých zdroj ů na cca 47 %, 
- V případě VOC dochází k poklesu významu kategorie REZZO 1 v neprosp ěch kategorie 

REZZO 3. (REZZO 3 bez sektoru užívání rozpouštědel) 
 
II.2.2 Mikroemisní analýza – stacionární zdroje 
 
Nejvýznamn ější zvlášt ě velké a velké stacionární zdroje  (REZZO1) emisí TZL, SO2 , NOX, CO a VOC na 
území města Plzně v roce 2008 jsou uvedeny v tabulce č.4 (emise v tunách za rok): 
 
Tabulka č.4: Nejvýznamn ější stacionární zdroje v kategorii REZZO 1 v roce 2 008 

IČP IČ Provozovna Emise 
(t/rok) 

Kumulativní podíl na emisích 
REZZO 1 (REZZO 1 – 3) 

TZL 

721980101 27411991 Plzeňská energetika a.s. 63.9 37.8% (23.4%) 

721980071 49790480 Plzeňská teplárenská a.s. – CZT 35.3 58.7% (36.3%) 

721980131 47718706 PILSEN STEEL s.r.o. 20.8 71% (43.9%) 

722590671 28433301 Typos. tiskařské závody. s.r.o. - závod Plzeň 8.2 75.9% (46.9%) 

    REZZO1 (REZZO 1 – 3) 169 (273) 100% 
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IČP IČ Provozovna Emise 
(t/rok) 

Kumulativní podíl na emisích 
REZZO 1 (REZZO 1 – 3) 

SO2 

721980101 27411991 Plzeňská energetika a.s. 3656 54.4% (53.2%) 

721980071 49790480 Plzeňská teplárenská a.s. – CZT 3026 99.5% (97.2%) 

    REZZO1 (REZZO 1 – 3) 6716 (6870) 100% 

NOX 

721980101 25240668 Plzeňská energetika a.s. 1287.8 50.4% (47.9%) 

721980071 49790480 Plzeňská teplárenská a.s. – CZT 1153.2 95.5% (90.8%) 

721980531 47718706 PILSEN STEEL s.r.o. 84.3 98.8% (93.9%) 

    REZZO1 (REZZO 1 – 3) 2555 (2689) 100% 

CO 

721980131 47718706 PILSEN STEEL s.r.o. 201.0 46.3% (21.4%) 

721980101 27411991 Plzeňská energetika a. s. - Teplárna ELÚ III 135.0 77.4% (35.8%) 

722730071 49790480 Plzeňská teplárenská. a.s. - CZT 67.2 92.9% (43%) 

680620211 61778931 LIBENIA PLZEŇ spol s.r.o. - slévarna Letkov 8.4 94.8% (43.9%) 

    REZZO1 (REZZO 1 – 3) 434 (939) 100% 

VOC 

721980151 25220683 Plzeňské městské dopravní podniky. a.s. 135.1 33.8% (22.9%) 

722730071 49790480 Plzeňská teplárenská. a.s. - CZT 75.6 52.7% (35.7%) 

721980101 27411991 Plzeňská energetika a. s. - Teplárna ELÚ III 67.5 69.6% (47.2%) 

721980511 45355312 GHE HAPPICH CZ s.r.o. - Plzeň 7.5 71.5% (48.5%) 

722330581 25745735 BRUSH SEM s.r.o. Plzeň 6.0 73% (49.5%) 

722590671 28433301 Typos. tiskařské závody. s.r.o. - závod Plzeň 5.9 74.5% (50.5%) 

722290251 49789872 DAGRO Plzeň s.r.o. 5.0 75.8% (51.3%) 

    REZZO1 (REZZO 1 – 3) 400 (589) 100% 

Zdroj: ČHMÚ – databáze REZZO 

 
Z údajů, uvedených v tabulce č.4 vyplývá, že více než 70 % celkových emisí tuhých látek, oxidu 
siřičitého, oxid ů dusíku a oxidu uhelnatého v kategorii REZZO 1  a c ca 70 % celkových emisí 
těkavých organických látek v kategorii REZZO1 je emit ováno skupinou 3 zdroj ů:  
 

- Plzeňská energetika a.s.   (největší emitent TZL, SO2 a NOX, druhý největší emitent CO), 
- Plzeňská teplárenská a.s. – CZT  (druhý největší emitent TZL, SO2, NOX a VOC, třetí největší 

emitent CO), 
- ŠKODA STEEL s.r.o  (největší emitent CO, třetí největší emitent NOX a TZL), 
 

Výše uvedené 3 zdroje p ředstavují, z hlediska celkových emisí ze stacionárn ích zdroj ů na území 
města Plzn ě, cca 70 % celkových emisí tuhých zne čišťujících látek, více než 99 % celkových emisí 
oxidu si řičitého, cca 99 % celkových emisí oxid ů dusíku a více než 90 % celkových emisí CO. 
Z imisního hlediska je nejvýznamnější zdroj ŠKODA HUTĚ (PILSEN STEEL s.r.o.) vzhledem k nízké stavební 
výšce komína.   
 
V tabulce č.5 jsou uvedeny emisní trendy pro výše specifikované 3 nejvýznamn ější stacionární zdroje  
znečišťování ovzduší na území města Plzně v letech 2000 – 2008 (údaje v tunách za rok): 
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Tabulka č.5: Emisní trendy nejvýznamn ějších stacionárních zdroj ů (t/rok) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Plzeňská energetika a.s. 

TZL 32,5 69,6 81,1 59,7 78,8 84,3 72,8 87,1 63,9 

SO2 1851,8 3500,3 3698,9 3550,6 3997,0 4334,1 4055,2 4475,2 3655,5 

NOX 608,1 1025,7 1219,6 1190,4 1308,7 1272,4 1278,5 1540,2 1287,8 

CO 80,8 194,6 203,3 203,4 186,1 189,3 205,6 193,7 135,0 

VOC 65,8 101,0 95,2 83,9 95,0 95,9 88,5 84,8 67,5 

Plzeňská teplárenská a.s. – CZT 

TZL 124,3 70,9 54,1 74,3 67,0 81,8 56,7 49,0 35,3 

SO2 4154,4 4042,6 3596,1 3350,3 3095,8 3741,5 3620,2 3360,7 3026,0 

NOX 1612,4 1292,1 1142,6 1189,9 1252,2 1248,7 1198,2 1123,7 1153,2 

CO 223,5 131,3 86,9 121,9 92,3 114,4 116,3 104,9 67,2 

VOC 164,9 136,1 117,1 168,5 119,6 82,5 78,8 76,2 75,6 
ŠKODA, KOVÁRNY, Plzeň, s.r.o. - 

TZL 0 0 1,2 3,4 1,7 3,1 3,5 -  - 

SO2 0 0 0,2 0,2 212,8 8,5 54,6 - - 

NOX 0 0 157,8 258,3 227,1 351,7 223,5 - - 

CO 0 0 22,1 334,8 130,3 252,0 83,6 - - 

VOC 0 0 1,0 1,0 1,1 1,0 0,9 - - 

ŠKODA, HUTĚ, Plzeň, s.r.o. * PILSEN STEEL, s.r.o. 

TZL 84,1 84,1 31,5 16,6 13,2 17,0 16,3 18,3 20,8 

SO2 4,4 4,4 1,1 0,0 3,0 1,2 0,03 30,2 28,0 

NOX 54,3 54,3 31,6 2,2 5,3 7,0 6,9 124,8 84,3 

CO 66,4 66,4 139,9 2,2 7,2 7,5 7,0 65,7 67,2 

VOC 59,6 59,6 2,3 1,2 1,9 1,0 0,2 1,9 2,3 

Zdroj: ČHMÚ-databáze REZZO  

 
*Poznámka: Společnosti ŠKODA, KOVÁRNY, s.r.o a ŠKODA, HUTĚ, s.r.o. jsou od roku 2007 součástí 
nástupnické organizace PILSEN STEEL s.r.o..  
 
Z údajů, uvedených v tabulce č.5, vyplývají následující závěry : 
 

- v p řípadě zdroje Plze ňská energetika a.s. lze u všech sledovaných látek p ozorovat více či 
méně rostoucí trend (provozovatel to vysvětluje zvyšováním výroby tepla), 

- v p řípadě zdroje Plze ňská teplárenská a.s. – CZT lze u všech sledovaných látek pozorovat 
spíše více či mén ě klesající trend,  

- u PILSEN STEEL s.r.o. (a jeho p ředchůdců ŠKODA, KOVÁRNY, s.r.o a ŠKODA, HUTĚ, s.r.o.) 
lze u všech sledovaných látek pozorovat spíše kolís avě rostoucí trend. 

 
Nejvýznamn ější st řední stacionární zdroje  (REZZO2) emisí TZL, SO2 , NOX, CO a VOC na území města 
Plzně v roce 2008 jsou uvedeny v tabulce č.6 (emise v tunách za rok): 
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Tabulka č.6: Nejvýznamn ější stacionární zdroje v kategorii REZZO 2 v roce 2 008  

Typ zdroje Lokalizace Provozovna Emise Kumulativní podíl na 
emisích REZZO 2 

TZL 

Technologický Plzeň 6 Tarmac CZ a.s. 18.72 75.6% 

Technologický Plzeň 3 ŠKODA ELECTRIC a.s. 1.34 81.0% 

Spalovací Plzeň 3 Václav Bouzek 0.77 84.1% 

Technologický Plzeň 3 Gruber LAK s.r.o. 0.45 85.9% 

Technologický Plzeň 3 Masokombinát Plzeň s.r.o. 0.44 87.7% 

Technologický Plzeň 4 Správa hřbitovů a krematoria města Plzně, p.o. 0.40 89.3% 

   REZZO 2 24.77 100% 

SO2 

Technologický Plzeň 4 Vodárna Plzeň a.s. 40.90 87.4% 

Spalovací Plzeň 3 Václav Bouzek 1.15 89.8% 

Technologický Plzeň 1 PEGISAN s.r.o. 0.68 91.3% 

   REZZO  2 46.82 100% 

NOX 

Technologický Plzeň 4 Vodárna Plzeň a.s. 26.88 40.2% 

Spalovací Plzeň 3 Vězeňská služba České republiky 14.59 62.0% 

Spalovací Plzeň 4 Správa hřbitovů a krematoria města Plzně, p.o. 1.63 64.4% 

Spalovací Plzeň 3 Masokombinát Plzeň s.r.o. 1.39 66.5% 

Spalovací Plzeň 3 RWE Distribuční služby, s.r.o. 1.17 68.3% 

   REZZO 2 66.89 100.0% 

CO 

Technologický Plzeň 4 Vodárna Plzeň a.s. 44.33 72.5% 

Spalovací Plzeň 3 Václav Bouzek 2.80 77.1% 

Spalovací Plzeň 3 Vězeňská služba České republiky 2.03 80.4% 

Technologický Plzeň 3 Masokombinát Plzeň s.r.o. 1.91 83.5% 

Spalovací Plzeň 3 Masokombinát Plzeň s.r.o. 1.61 86.2% 

Spalovací Plzeň 2 PHL Praha s.r.o. 1.29 88.3% 

Spalovací Plzeň 3 PRESENTE s.r.o. 1.20 90.2% 

Spalovací Plzeň 3 ESPRIT - plzeňský kulturní servis, p.o. 0.95 91.8% 

   REZZO 2 61.13 100% 

VOC 

Technologický Plzeň 4 Vodárna Plzeň a.s. 44.23 61.3% 

Technologický Plzeň 3 JANTAR Plzeň s.r.o. 3.88 66.6% 

Technologický Plzeň 3 TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. 3.58 71.6% 

Spalovací Plzeň 4 Free Colours s.r.o. 2.77 75.4% 

Technologický Plzeň 3 JANTAR Plzeň s.r.o. 2.48 78.9% 

Technologický Plzeň 3 ŠKODA JS a.s. 2.17 81.9% 

Technologický Plzeň 2 ConCord Bohemia, s.r.o. 1.92 84.5% 

Technologický Plzeň 3 ETD TRANSFORMÁTORY a.s. 1.48 86.6% 

Spalovací Plzeň 3 ESPRIT - plzeňský kulturní servis, p.o. 1.44 88.6% 

   REZZO 2 72.21 100% 

Zdroj: ČHMÚ, Magistrát města Plzně 



Aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně 

Zpracoval ČHMU pobočka Plzeň                                  - 13 -                                          

 
Z údajů, uvedených v tabulce č.6 vyplývá, že v kategorii st ředních zdroj ů znečišťování ovzduší (REZZO 2): 
 

- rozhodující podíl emisí TZL, SO 2, CO a VOC (cca 90 %) a p řevážný podíl emisí NO X (cca 70 %) 
je produkován omezenou skupinou st ředních zdroj ů (3 až 10 pro jednotlivé látky; celkem 21 
středních zdroj ů, z toho 9 spalovacích a 12 technologických), 

- technologické st řední zdroje se výrazn ěji emisn ě projevují pouze v p řípadě TZL a VOC, 
- z 21 nejvýznamn ějších st ředních zdroj ů je nejvíce (13) provozováno na území m ěstského 

obvodu Plze ň 3.     
 

I když podíl zdrojů kategorie REZZO 2 na celkových emisích města Plzně není příliš významný, mohou díky 
nízké emisní výšce ovlivnit imisní situaci ve svém okolí. 
 
V následující tabulce č.7 je  uveden odhad celkových emisí hlavních zne čišťujících látek z velkých, 
středních a malých zdroj ů v letech 2005-2007 v členění dle stavebních úřadů v městě Plzni, vycházející 
z databáze REZZO  (údaje v tunách za rok). 

Tabulka č.7: Emisní zát ěž podle stavebních ú řadů městských obvod ů v letech  2005- 2007  

tabulka č. 7. A  (REZZO 1) 

Tuhé látky SO2 NOX /Látka/Rok/ 
 Stavební úřad 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

320301 město Plzeň 0.73 1.05 1.09 1.02 0.78 0.94 0.47 0.47 0.49 

320302 Plzeň 1 0.03 0.04 0.03 0.01 0.02 0.02 3.81 3.41 2.49 

320303 Plzeň 2-Slovany 0.06 0.03 0.27 0.02 0.02 0.02 1.15 1.14 1.10 

320304 Plzeň 3 110.20 97.89 111.59 4373.5 4114.5 4505.8 1678.1 1547.1 1688.4 

320305 Plzeň 4 82.64 57.51 49.27 3748.9 3623.4 3361.9 1253.9 1202.2 1125.1 

320306 Plzeň 5-Křimice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

320307 Plzeň 6-Litice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

320308 Plzeň 8-Černice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

320309 Plzeň 7-Radčice 0.09 0.00 0.14 0.01 0.00 0.01 1.49 0.00 0.93 

320310 Plzeň 9-Malesice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

320311 Plzeň 10-Lhota 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CO VOC NH3 /Látka/Rok/ 
 Stavební úřad 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

320301 město Plzeň 5.59 8.37 12.40 2.39 3.36 7.29 0.00 0.00 0.00 

320302 Plzeň 1 0.10 0.18 0.08 0.38 0.16 0.07 0.00 0.00 0.00 

320303 Plzeň 2-Slovany 0.08 0.08 0.08 3.73 1.98 3.78 0.00 0.00 0.00 

320304 Plzeň 3 460.73 305.3 267.08 130.10 164.09 168.05 0.04 0.00 0.06 

320305 Plzeň 4 115.63 116.9 105.11 102.03 114.76 92.07 0.00 0.00 0.00 

320306 Plzeň 5-Křimice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

320307 Plzeň 6-Litice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

320308 Plzeň 8-Černice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

320309 Plzeň 7-Radčice 0.31 0.00 0.16 0.62 0.00 1.09 0.00 0.00 0.00 

320310 Plzeň 9-Malesice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

320311 Plzeň 10-Lhota 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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tabulka č. 7. B  (REZZO 2) 

Tuhé látky SO2 NOX /Látka/Rok/ 
 Stavební úřad 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

320301 město Plzeň 1.15 0.92 2.02 2.58 1.77 3.13 1.21 1.21 1.52 

320302 Plzeň 1 0.02 2.50 1.59 0.18 0.08 0.73 0.59 4.29 5.60 

320303 Plzeň 2-Slovany 0.14 0.20 0.07 0.40 0.73 0.21 4.77 3.95 2.74 

320304 Plzeň 3 4.71 3.03 3.00 5.80 4.52 4.16 25.36 23.19 26.82 

320305 Plzeň 4 0.63 1.49 0.85 19.59 1.15 1.36 17.86 3.78 4.05 

320306 Plzeň 5-Křimice 0.08 0.07 0.06 0.63 0.55 0.55 0.69 0.51 0.57 

320307 Plzeň 6-Litice 7.34 9.46 15.82 0.00 0.00 0.00 0.25 0.23 0.24 

320308 Plzeň 8-Černice 0.03 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.11 0.13 0.15 

320309 Plzeň 7-Radčice 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.23 0.21 0.21 

320310 Plzeň 9-Malesice 1.25 0.06 0.06 1.86 1.52 1.65 0.29 0.03 0.04 

320311 Plzeň 10-Lhota 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CO VOC NH3 /Látka/Rok/ 
 Stavební úřad 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

320301 město Plzeň 1.22 0.93 5.62 3.59 4.12 5.69 0.00 0.00 0.00 

320302 Plzeň 1 0.44 1.28 1.85 1.52 14.67 13.08 0.00 8.95 8.87 

320303 Plzeň 2-Slovany 3.07 3.45 1.49 3.46 3.61 3.40 0.00 0.00 0.00 

320304 Plzeň 3 14.96 13.99 13.26 35.70 22.15 23.61 8.03 0.00 0.00 

320305 Plzeň 4 38.77 3.48 1.12 42.09 1.54 1.51 0.00 0.00 0.00 

320306 Plzeň 5-Křimice 0.06 0.13 0.13 0.16 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 

320307 Plzeň 6-Litice 0.04 0.04 0.04 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 

320308 Plzeň 8-Černice 0.00 0.01 0.01 0.07 0.08 0.07 0.00 0.00 0.00 

320309 Plzeň 7-Radčice 0.02 0.05 0.07 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 

320310 Plzeň 9-Malesice 5.44 0.62 0.63 1.06 1.36 1.30 0.00 0.00 0.00 

320311 Plzeň 10-Lhota 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  

tabulka č. 7. C  (REZZO 3) 

Tuhé látky SO2 NOX /Látka/Rok/ 
 Stavební úřad 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

320301 město Plzeň 5.64 6.17 7.24 10.50 9.67 8.19 5.16 4.89 4.72 

320302 Plzeň 1 4.49 5.27 9.07 9.34 8.61 10.67 7.22 6.94 7.73 

320303 Plzeň 2-Slovany 6.49 7.81 9.06 13.82 12.75 10.67 17.93 17.33 16.55 

320304 Plzeň 3 8.34 9.52 11.04 16.43 15.14 12.67 19.07 18.39 17.40 

320305 Plzeň 4 5.95 6.73 7.78 11.58 10.68 8.91 10.52 10.11 9.65 

320306 Plzeň 5-Křimice 1.61 1.61 1.98 2.57 2.37 2.09 1.60 1.51 1.49 

320307 Plzeň 6-Litice 1.07 1.08 0.13 1.71 1.57 0.12 1.37 1.31 1.35 

320308 Plzeň 8-Černice 0.81 0.57 0.39 0.61 0.55 0.27 1.04 0.99 0.88 

320309 Plzeň 7-Radčice 0.33 0.46 0.64 0.90 0.83 0.83 0.85 0.82 0.87 

320310 Plzeň 9-Malesice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

320311 Plzeň 10-Lhota 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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tabulka č. 7. C  (REZZO 3) 

CO VOC NH3 /Látka/Rok/ 
 Stavební úřad 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

320301 město Plzeň 35.59 32.75 32.09 30.30 29.74 29.16 11.00 11.44 12.40 

320302 Plzeň 1 32.25 29.73 42.22 27.27 26.83 38.18 8.75 9.77 15.53 

320303 Plzeň 2-Slovany 49.46 45.60 44.13 41.73 41.08 39.81 12.66 14.48 15.51 

320304 Plzeň 3 57.91 53.39 51.58 49.10 48.30 46.73 16.27 17.65 18.90 

320305 Plzeň 4 40.26 37.11 35.79 34.17 33.60 32.45 11.61 12.47 13.33 

320306 Plzeň 5-Křimice 8.64 7.95 8.11 7.44 7.30 7.45 3.14 2.98 3.39 

320307 Plzeň 6-Litice 5.84 5.38 0.71 5.03 4.93 0.65 2.09 1.99 0.23 

320308 Plzeň 8-Černice 2.04 1.87 1.13 1.90 1.84 1.10 1.57 1.06 0.67 

320309 Plzeň 7-Radčice 3.19 2.94 3.40 2.65 2.62 3.04 0.64 0.86 1.10 

320310 Plzeň 9-Malesice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

320311 Plzeň 10-Lhota 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

*v kategorii REZZO 3 není  NH3 sledován a vykazován, uvedené hodnoty jsou stanoveny odhadem 

tabulka č. 7.D (REZZO 4) 

Tuhé látky SO2 NOX /Látka/Rok/ 
Stavební úřad 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

320301 město Plzeň 15.37 16.31 16.62 0.16 0.16 0.18 65.37 60.97 60.93 

320302 Plzeň 1 92.97 98.62 100.51 0.85 0.86 0.92 337.65 314.90 314.72 

320303 Plzeň 2-Slovany 53.67 56.93 58.01 0.68 0.69 0.74 239.10 222.99 222.86 

320304 Plzeň 3 93.88 99.58 101.48 1.00 1.02 1.09 390.93 364.58 364.37 

320305 Plzeň 4 54.97 58.30 59.42 0.53 0.54 0.57 217.97 203.28 203.16 

320306 Plzeň 5-Křimice 6.33 6.72 6.84 0.10 0.11 0.11 40.05 37.35 37.33 

320307 Plzeň 6-Litice 24.83 26.34 26.85 0.36 0.37 0.40 141.14 131.63 131.56 

320308 Plzeň 8-Černice 5.59 5.92 6.04 0.09 0.09 0.10 36.90 34.41 34.39 

320309 Plzeň 7-Radčice 3.57 3.79 3.86 0.05 0.05 0.06 17.74 16.54 16.53 

320310 Plzeň 9-Malesice 1.31 1.39 1.42 0.05 0.05 0.05 7.68 7.16 7.16 

320311 Plzeň 10-Lhota 4.93 5.23 5.33 0.09 0.09 0.09 26.54 24.75 24.74 

CO VOC NH3 /Látka/Rok/ 
 Stavební úřad 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

320301 město Plzeň 126.02 119.93 119.33 25.01 25.66 25.41 0.55 0.57 0.60 

320302 Plzeň 1 812.83 773.59 769.67 161.34 165.51 163.87 2.88 2.97 3.16 

320303 Plzeň 2-Slovany 495.03 471.13 468.74 98.26 100.80 99.80 2.29 2.37 2.52 

320304 Plzeň 3 910.28 866.33 861.95 180.69 185.35 183.52 3.39 3.50 3.73 

320305 Plzeň 4 510.79 486.13 483.67 101.39 104.00 102.98 1.79 1.85 1.97 

320306 Plzeň 5-Křimice 93.55 89.04 88.59 18.57 19.05 18.86 0.35 0.37 0.39 

320307 Plzeň 6-Litice 247.11 235.18 233.99 49.05 50.32 49.82 1.24 1.27 1.36 

320308 Plzeň 8-Černice 76.99 73.27 72.90 15.28 15.68 15.52 0.31 0.32 0.34 

320309 Plzeň 7-Radčice 39.87 37.95 37.75 7.91 8.12 8.04 0.17 0.18 0.19 

320310 Plzeň 9-Malesice 13.02 12.39 12.33 2.58 2.65 2.62 0.16 0.17 0.18 

320311 Plzeň 10-Lhota 40.58 38.62 38.43 8.06 8.26 8.18 0.30 0.30 0.32 
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tabulka č. 7.E (REZZO 1-4) 

Tuhé látky SO2 NOX /Látka/Rok/ 
Stavební úřad 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

320301 město Plzeň 22.2 24.6 27.4 15.1 12.5 12.4 72.4 67.6 67.7 

320302 Plzeň 1 84.7 107.1 117.8 11.2 9.6 12.3 347.6 329.5 330.5 

320303 Plzeň 2-Slovany 54.3 65.5 70.6 16.1 14.2 11.6 263.5 245.5 243.2 

320304 Plzeň 3 187.8 211.5 242.3 4312.2 4124.9 4523.9 2100.0 1951.2 2097.0 

320305 Plzeň 4 124.9 124.9 124.7 3707.7 3626.5 3372.9 1490.2 1416.5 1342.0 

320306 Plzeň 5-Křimice 7.6 8.5 9.1 3.5 3.1 2.8 42.2 39.4 39.4 

320307 Plzeň 6-Litice 28.7 36.5 46.2 2.2 1.9 0.5 141.9 133.0 133.1 

320308 Plzeň 8-Černice 5.8 6.6 6.9 0.7 0.6 0.4 37.9 35.5 35.4 

320309 Plzeň 7-Radčice 3.5 4.3 4.9 1.0 0.9 0.9 20.3 17.6 18.5 

320310 Plzeň 9-Malesice 2.2 1.5 1.6 1.9 1.7 1.7 7.9 7.2 7.2 

320311 Plzeň 10-Lhota 4.2 5.3 5.8 0.1 0.1 0.1 26.3 24.7 24.7 

CO VOC NH3 /Látka/Rok/ 
 Stavební úřad 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

320301 město Plzeň 167.4 162.0 169.4 68.5 70.9 79.7 11.3 12.2 13.0 

320302 Plzeň 1 825.9 804.6 813.9 299.4 332.9 332.0 11.4 21.7 27.6 

320303 Plzeň 2-Slovany 537.8 520.2 514.5 204.6 206.8 207.0 14.7 17.1 18.0 

320304 Plzeň 3 1410.6 1238.6 1193.9 632.5 683.5 677.5 27.8 21.5 22.7 

320305 Plzeň 4 690.5 643.4 625.7 448.4 408.1 357.8 13.1 14.6 15.3 

320306 Plzeň 5-Křimice 100.3 97.1 96.8 36.3 37.4 37.0 3.4 3.4 3.8 

320307 Plzeň 6-Litice 246.7 240.6 234.8 88.5 92.2 89.5 3.3 3.3 1.6 

320308 Plzeň 8-Černice 77.1 75.1 74.1 27.8 29.0 28.3 1.8 1.4 1.0 

320309 Plzeň 7-Radčice 42.5 40.9 41.4 16.2 15.6 17.5 0.8 1.1 1.3 

320310 Plzeň 9-Malesice 18.0 13.0 13.0 6.4 7.1 7.0 0.2 0.2 0.2 

320311 Plzeň 10-Lhota 39.5 38.6 38.4 14.2 14.8 14.6 0.3 0.3 0.3 

Zdroj: ČHMÚ – databáze REZZO – aktuální data z 16.9.2010 

 

Tabulka č.8: Emisní zát ěž městských obvod ů z malých a st ředních zdroj ů v roce 2008 
 

Městský obvod 
Obyvatel na 

km2 
(t/rok) TZL SO2 NOX CO VOC 

REZZO 2 0.26 1.14 3.26 1.33 2.43 

REZZO 3 9.00 12.69 5.75 53.44 10.71 Plzeň 1 2 064 

REZZO 2+3 9.26 13.83 9.01 54.77 13.14 

REZZO 2 0.35 0.62 4.31 2.00 3.47 

REZZO 3 15.17 20.42 16.22 87.68 17.57 Plzeň 2 – Slovany 1 803 

REZZO 2+3 15.52 21.04 20.53 89.68 21.05 

REZZO 2 5.37 2.49 29.66 13.44 27.07 

REZZO 3 15.82 22.50 8.25 94.26 18.89 Plzeň 3 1 412 

REZZO 2+3 21.19 24.99 37.91 107.70 45.96 

REZZO 2 0.92 46.06 33.66 49.03 67.92 

REZZO 3 19.42 27.24 12.56 114.74 22.99 Plzeň 4 1 271 

REZZO 2+3 20.34 73.30 46.22 163.77 90.91 

REZZO 2 0.09 0.68 0.63 0.13 0.07 

REZZO 3 3.56 4.69 4.50 20.32 4.07 Plzeň 5 – Křimice 196 

REZZO 2+3 3.65 5.37 5.13 20.45 4.14 



Aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně 

Zpracoval ČHMU pobočka Plzeň                                  - 17 -                                          

Městský obvod 
Obyvatel na 

km2 
(t/rok) TZL SO2 NOX CO VOC 

REZZO 2 21.92 0.00 0.09 0.02 0.01 

REZZO 3 3.75 4.96 4.54 21.44 4.30 Plzeň 6 – Litice 122 

REZZO 2+3 25.67 4.96 4.63 21.46 4.31 

REZZO 2 0.01 0.00 0.23 0.03 0.01 

REZZO 3 2.04 2.68 2.58 11.63 2.33 Plzeň 7 – Radčice 218 

REZZO 2+3 2.04 2.68 2.81 11.67 2.35 

REZZO 2 0.09 0.00 0.16 0.02 0.01 

REZZO 3 2.55 3.35 3.22 14.54 2.91 Plzeň 8 – Černice 167 

REZZO 2+3 2.64 3.36 3.39 14.56 2.92 

REZZO 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

REZZO 3 1.48 1.95 1.88 8.46 1.70 Plzeň 9 – Malešice 51 

REZZO 2+3 1.48 1.95 1.88 8.46 1.70 

REZZO 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

REZZO 3 2.21 2.90 2.79 12.58 2.52 Plzeň 10 – Lhota 103 

REZZO 2+3 2.21 2.90 2.79 12.58 2.52 

REZZO 2 29.0 51.0 72.0 66.0 101.0 

REZZO 3 75.0 103.4 62.3 439.1 88.0 
Plzeň celkem 

(databáze REZZO) 
1 187 

REZZO 2+3 104.0 154.4 134.3 505.1 189.0 

Zdroj: ČHMÚ – databáze REZZO – aktuální data z 16.9.2010 

 
Poznámka: V emisích VOC v kategorii REZZO 3 nejsou zahrnuty emise ze sektoru užívání rozpouštědel. 
 
Z údajů uvedených v tabulce č.8 vyplývá, že z hlediska celkových emisí z malých a st ředních zdroj ů  : 
 

- nejvíce emisí tuhých zne čišťujících látek je emitováno na území m ěstského obvodu Plze ň 6, 
- nejvíce emisí oxidu si řičitého, oxidu uhelnatého, oxid ů dusíku a t ěkavých organických látek 

je pravd ěpodobn ě emitováno na území m ěstského obvodu Plze ň 4,   
- druhé nejv ětší množství emisí tuhých zne čišťujících látek, oxidu si řičitého, oxid ů dusíku, 

oxidu uhelnatého a t ěkavých organických látek je pravd ěpodobn ě emitováno na území 
městského obvodu Plze ň 3, 

- třetí nejvyšší množství oxidu si řičitého, oxid ů dusíku, oxidu uhelnatého a t ěkavých 
organických látek je pravd ěpodobn ě emitováno na území m ěstského obvodu Plze ň 2 – 
Slovany, 

- třetí nejv ětší množství tuhých zne čišťujících látek je pravd ěpodobn ě emitováno na území 
městského obvodu Plze ň 4. 

 
II.2.2 Odhad emisí PM10 a PM2.5 ze stacionárních zd rojů 
 
Vzhledem k tomu, že zatímco emise tuhých znečišťujících látek jsou sledovány jako celkové emise, imisní 
limity jsou vyhlášeny pro suspendované částice velikostní frakce PM10 a v nadcházejícím období se očekává 
vyhlášení imisních limitů na úrovni velikostní frakce PM2.5, byl proveden orientační výpočet celkových emisí 
v jednotlivých velikostních frakcích. Výsledek pro roky 2005 až 2008 je uveden v tabulce č.9: 
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Tabulka č.9: Podíl velikostních frakcí PM 10 a PM2.5  na emisích TZL ze stacionárních zdroj ů (v tunách 
za rok) 
 

Kategorie 2005 2006 2007 2008 

  TZL PM10 PM2.5 TZL PM10 PM2.5 TZL PM10 PM2.5 TZL PM10 PM2.5 

REZZO 1 193.0 162.2 107.3 155.6 130.8 86.5 162.0 136.2 90.1 169.0 142.1 93.9 

REZZO 2 14.2 9.2 4.1 18.6 12.1 5.4 22.0 33.8 6.4 29.0 44.6 8.4 

REZZO 3 43.0 33.7 17.8 26.6 20.8 11.0 32.0 40.9 13.2 75.0 95.9 31.0 

Celkem 250.2 205.1 129.2 200.9 163.7 102.9 216.0 210.9 109.7 273.0 282.6 133.4 

Zdroj:ČHMÚ, DHV CR 

 

Poznámka: Za rok 2006 byla při sestavování tabulky použita předběžná data. Při výpočtu bylo přihlédnuto ke zdrojové 

struktuře emisí (zatímco u REZZO 1 a 3 převažují spalovací zdroje, v kategorii REZZO 2 je dominantní  technologický 

zdroj Kamenolom Litice) 

 
Z údajů, uvedených v tabulce č.9 vyplývá, že velikostní frakce PM 10 se podílí na celkových emisích TZL 
ze stacionárních zdroj ů cca z 80 % a velikostní frakce PM 2.5 cca z více než 50 %. 
 
II.2.3 Emise z dopravy 

Úvodní poznámka 

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 
nejistoty.  Emise z výfukových systémů vozidel závisejí, kromě proběhu vozidla (počet 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) a na délce jízdy od startu (efekt studených startů). Je zřejmé, že ani sebepodrobněji provedený 
dopravní průzkum nezajistí získání všech výše uvedených informací v dostatečné přesnosti tak, aby  bylo 
možno jeho výsledek extrapolovat.  
Numerické odhady emisí jsou proto uvád ěny ve form ě širšího rozmezí pravd ěpodobných hodnot a 
pozornost je soust ředěna spíše na odhady trend ů.  

Odhad emisí z výfukových systém ů vozidel – zjednodušený výpo čet  

Emise z dopravy (součást registru REZZO 4, který navíc obsahuje i emise z nesilniční mobilní techniky) 
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 (REZZO 4) pouze na 
republikové a krajské úrovni. Emise tuhých znečišťujících látek a oxidů dusíku z výfukových systémů vozidel 
proto byly odhadnuty na základě údajů o dopravních výkonech na komunikační síti města Plzně v roce 2005, 
uvedených v tabulce č.10a za předpokladu, že podíl osobních automobilů s dieselovým motorem činí 20 % 
všech osobních automobilů (a 20 % podíl na příslušných dopravních výkonech s vědomím toho, že skutečný 
proběh osobních automobilů s dieselovými motory bude velmi pravděpodobně vyšší).  
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Tabulka č.10a: Struktura dopravních výkon ů na území  m ěsta Plzn ě v roce 2005 a aktualizace pro rok 
2008 
 

Kategorie Dopravní výkon  v r. 2005 

(mil. vozo-kilometrů) 

Dopravní výkon v r.  2008 

(mil. vozo-kilometrů) 

Jednostopá 2,0 

Osobní – benzín 359,0 

Osobní – diesel 89,8 

(450,8) 884,6 

Nákladní 50,5 

Autobusy 7,7 
(58,2) 133,2 

Celkem 509,0 (509,0) 1017,8 

Zdroj: Magistrát města Plzně 

 
Vzhledem k tomu, že jednostopá vozidla představují pouze 0,4 % celkových dopravních výkonů, jsou 
z dalších úvah vyjmuta a jejich přínos k celkovým emisím je zanedbán. 
 
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.  
 
Pro účely zjednodušeného výpočtu emisí z dopravy, jehož cílem je především demonstrovat vliv průměrné 
rychlosti (plynulosti) automobilové dopravy ve městě na množství emisí z výfukových systémů vozidel, byl 
učiněn zjednodušený předpoklad, že dopravní výkony kategorií „před EURO“ a EURO 1, odvozené ze 
statického složení dopravního proudu, byly celé přiřazeny kategorii EURO 1, čímž byly alespoň částečně 
kompenzovány dopravní výkony kategorií EURO 2, 3 a 4, které jsou ve statickém složení dopravního 
proudu podhodnoceny.  
    
V tabulce č.10b je uveden přijatý předpoklad o struktuře vozidlového parku osobních a nákladních vozidel 
z hlediska emisních standardů a odpovídající odhad podílu na dopravních výkonech: 
 
Tabulka č.10b: Odhad struktury dopravních výkon ů v r.2005 z hlediska emisních standard ů (mil vozo-
kilometrů) 
 

Norma Osobní Nákladní Autobusy 

 Benzín Diesel Diesel Diesel 

 % výkon % výkon % výkon % Výkon 

EURO 4 6,5 23,3 6,5 5,9 18,3 9,2 8,8 0,7 

EURO 3 11,6 41,6 11,4 10,3 18,2 9,2 13,9 1,1 

EURO 2 27,5 98,7 27,5 24,7 30,4 15,4 19,7 1,5 

EURO 1 + „před EURO“ 54,4 195,4 54,4 48,9 33,1 16,7 57,5 4,4 

Celkem 100 359,0 100 89,8 100 50,5 100 7,7 

Zdroj: DHV CR 

 
V tabulce č.10c jsou uvedeny výsledky orientačního výpočtu emisí oxidů dusíku a suspendovaných částic 
PM10 dle emisních faktorů vyhlášených MŽP ČR (MEFA 02) a dle struktury dopravních výkonů, uvedené 
v tabulce č.9b. Vzhledem k tomu, že emise z výfukových systémů silně závisejí na průměrné rychlosti 
pohybu vozidel (a tedy v městském provozu na plynulosti jízdy), byly emise suspendovaných částic PM10 a 
emise oxidů dusíku vypočítány pro průměrnou rychlost 20 km/hod a 40 km/hod, což je interval typický pro 
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městské komunikace s křižovatkami, kruhovými objezdy a přechody pro chodce (předpoklad o tom, že se 
vozidlo může pohybovat po městě průměrnou rychlostí 50 km/hod nebo vyšší  není realistický). Do 
orientačního výpočtu nebyl zahrnut efekt sklonu komunikací. 
V rámci aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně byly do tabulky č. 10c pro srovnání 
doplněny celkové hodnoty emisí veškeré automobilové dopravy na území města Plzně (dělené na dopravní 
skladbu pro rok 2008) vypočítané programem MEFA 06 ver 1.0. Navíc při výpočtu byly zohledněny sklony 
komunikací. 
 
Tabulka č.10c: Rychlostní závislost emisí NO X a PM10 z výfukových systém ů  osobních a nákladních 

automobil ů (v tunách za rok) 
 

Kategorie NOX PM10 

Prům. rychlost 20 km / hod 40 km / hod 20 km / hod 40 km / hod 

Osobní – benzín 251,09 230,82 0,18 0,18 

Osobní – diesel 110,32 77,47 11,31 10,08 

Celkem osobní 361,41 308,29 11,49 10,26 

Nákladní  953,31 601,37 71,85 44,59 

Autobusy 110,95 73,27 9,69 4,86 

ro
k 

20
05

 

Celkem emise 1425,67 982,93 93,03 59,68 

Celkem emise za rok 2008 3212,84 2369,39 217,99 132 ,86 

Zdroj: DHV CR, ČHMU Plzeň 

 
Pro kontrolní výpočet rychlostních závislostí emisí suspendovaných částic PM10 z osobních vozidel v roce 
2005 byla použita pro stejná vstupní data metodika dle Emission Inventory Quidebook (EMEP, September 
2006). Výsledky výpočtu jsou uvedeny v tabulce č.10d: 
 
Tabulka č.10d: Rychlostní závislost emisí PM 10 z výfukových systém ů  osobních vozidel – metodika 
EMEP 

Kategorie PM10 (tuny / rok) 

Prům. rychlost 20 km / hod 40 km / hod 

Osobní – benzín 1,03 1,03 

Osobní – diesel 6,0 3,8 

Celkem osobní 7,03 3,83 
Poznámka: Vzhledem k tomu, že metodika EMEP neobsahuje „univerzální“ emisní faktory pro celou skupinu těžkých 
nákladních vozidel, nebylo možné provést srovnávací výpočet. 
 

Z údajů, uvedených v tabulkách č.10c a 10d vyplývá, že různé metodiky výpočtu emisí z výfukových 
systémů vozidel vedou i při stejných vstupních datech k různým výsledkům. Metodika EMEP oproti české 
metodice MEFA 02 „nadhodnocuje“ emise PM10 z osobních vozidel s benzinovými motory a naopak 
„podhodnocuje“ emise PM10 z osobních vozidel s dieselovými motory. Celkově je metodika EMEP v případě 
osobních vozidel citlivější na změnu rychlosti než metodika MEFA 02. 
   
V rámci přípravy rozptylové studie pro město Plzeň, kterou zpracoval Český hydrometeorologický ústav, byl 
připraven podrobnější odhad emisí oxidů dusíku a suspendovaných částic PM10 z dopravy pro rok 2008, 
který zohlednil rozložení dopravních výkonů na území města Plzně, včetně okolních komunikací, sklonu 
komunikací, širší rychlostní spektrum pohybu vozidel a plynulost dopravy. Z provedených výpočtů vyplynulo, 
že emise oxidů dusíku z dopravy by mohly činit až cca 1607 tun za rok a emise suspendovaných částic 
PM10  z výfukových systémů vozidel až 76 tun za rok. Odlišné hodnoty ve srovnání s výsledky v tabulce 
č.10c lze vysvětlit vyššími skutečnými rychlostmi, které vedou k nižším emisím. 
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Z výše uvedených výpočtů a úvah vyplývají pro rok 2008 následující skutečnosti: 
 

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

- reálné emise oxid ů dusíku z výfukových systém ů vozidel na území m ěsta Plzn ě se mohou 
pohybovat v rozmezí 1 – 2 kilotun za rok v závislos ti na plynulosti provozu (a dále na 
dynamické struktu ře dopravního proudu, naloženosti nákladních vozidel  a sklonu 
komunikací), 

- reálné emise částic PM 10 z výfukových systém ů vozidel na území m ěsta Plzn ě se mohou 
pohybovat v rozsahu 50 až 100 tun za rok v závislos ti na plynulosti provozu (a dále na 
dynamické struktu ře dopravního proudu, naloženosti nákladních vozidel  a sklonu 
komunikací apod.). 

Emise z ot ěrů pneumatik, brzdových systém ů vozidel, povrch ů komunikací  apod. (nespalovací 
emise) 

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. 
  
Hrubý odhad nespalovacích emisí tuhých znečišťujících látek a suspendovaných částic velikostní frakce 
PM10 pro území města Plzně v roce 2008 pro strukturu dopravních výkonů uvedenou v tabulce 10a je 
uveden v následující tabulce č.10e: 
 
Tabulka 10e: Emise PM 10  z otěrů (dle metodiky a emisních faktor ů Emission Inventory Guidebook)   
 

Druh vozidla Dopravní výkon Emise - pneu Emise – brzdy 
Emise – 
vozovky 

Emise celkem 

 Mil. km/rok t/rok t/rok t/rok t/rok 

Průměrná rychlost 20 km / hod 

Osobní 884,6 9,07 14,68 6,70 30,45 
Nákladní a bus 133,2 3,78 12,36 5,04 21,17 
Celkem 1017,8 12,84 27,04 11,74 51,62 

Průměrná rychlost 40 km / hod 

Osobní 884,6 7,88 11,04 6,70 25,62 
Nákladní a bus 133,2 3,32 9,38 5,04 17,74 
Celkem 1017,8 11,20 20,42 11,74 43,36 

 
Z údajů uvedených v tabulce č.10e vyplývá, že: 
 

- celkové nespalovací emise tuhých částic frakce PM10 se pohybují na úrovni cca 40 až 5 0 
tun za rok a jsou vyšší než emise částic PM10 ze st ředních stacionárních zdroj ů (REZZO 2), 

- nespalovací emise částic PM10 závisí na pr ůměrné rychlosti vozidel (tedy na plynulosti 
provozu), 

- zvýšení pr ůměrné rychlosti z 20 na 40 km / hod m ůže představovat pokles nespalovacích 
emisí PM10 o cca 15 %. 

 
V tabulce č.10f je dále uvedeno srovnání emisí PM10 z výfukových systémů osobních a nákladních vozidel 
v členění dle jednotlivých standardů EURO pro dopravní výkony roku 2008 dle tabulky č. 10b při průměrné 
rychlosti 40 km / hod s emisemi PM10 z otěrů při téže rychlosti (údaje k tunách za rok):  
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Tabulka č.10f: Srovnání emisí PM 10 z výfukových systém ů a nespalovacích emisí  

 Osobní Nákladní a busy Celkem 

Nespalovací emise 25,62 17,74 43,36 

EURO 4 0,20 1,60 1,80 

EURO 3 0,79 10,30 11,09 

EURO 2 3,74 18,31 22,05 

EURO 1 + „před EURO“ 15,18 82,85 98,03 

Výfukové systémy celkem 19,91 113,06 132,97 

Otěry + výfukové systémy 45,53 132,40 177,93 
Hypotetická situace: Emise z výfukových systémů v případě, 

že by všechny dopravní výkony roku 2005 byly realizovány 

vozidly standardu EURO 4. 

8,28 10,30 18,58 

 
Z údajů, uvedených v tabulce č.10f vyplývá, že při současném odhadu složení dopravního proudu 
představují nespalovací emise suspendovaných částic PM10 cca 24 % všech emisí PM10  ze silniční dopravy. 
Emise z výfukových systémů závisejí na  statické i dynamické struktuře vozidlového parku, která se bude 
zlepšovat a kompenzovat nárůst emisí způsobený růstem dopravních výkonů. Nespalovací emise naopak 
nejsou emisním standardem vozidla ovlivněny a dále porostou s rostoucími dopravními výkony. Z toho 
plyne, že emisní význam nespalovacích emisí PM 10 (z otěrů brzd, pneumatik, povrchů komunikací apod.) 
poroste a m ůže se stát rozhodujícím  (v hypotetickém případě, kdy by veškerý dopravní výkon na území 
města Plzně v roce 2008 byl realizován vozidly vyhovujícími standardu EURO 4, by byly emise PM10 z otěrů 
více než dvojnásobné oproti emisím z výfuků). 
 
II.2.4 Dálkový p řenos zne čištění ovzduší 
 
Kvalita ovzduší města Plzně je, kromě emisí ze stacionárních zdrojů na území města, ovlivněna dálkovým 
přenosem znečištění ze vzdálených stacionárních zdrojů. Výčet nejvýznamnějších stacionárních zdrojů 
emisí tuhých znečišťujících látek a oxidů dusíku v roce 2008 v okruhu do 50 km od Plzně je uveden 
v tabulce č.11a (v tunách za rok): 
Tabulka č.11a: Nejvýznamn ější vzdálené zvlášt ě velké a velké zdroje (okruh do 50 km) 

Provozovna Obec Emise (t/rok) 

TZL 

Vápenka Čertovy schody a.s. Tmaň 71.46 

Froněk, spol. s r.o. - obalovna živičných směsí Lubná 70.26 

Procter & Gamble - Rakona, s.r.o. Rakovník 55.59 

LB MINERALS, a.s. -  provozovna Kaznějov Kaznějov 36.64 

Výroba a prodej tepla Příbram a.s. - CZT Příbram 29.01 

Oxidy dusíku 

Výroba a prodej tepla Příbram a.s. - CZT Příbram 704.06 

Vápenka Čertovy schody a.s. Tmaň 116.56 

ŽELEZÁRNY Hrádek a.s. Hrádek 114.48 

TONDACH Česká republika s.r.o. - závod Stod Stod 66.31 

LASSELSBERGER, a.s. Chlumčany Chlumčany 57.98 

Zdroj: ČHMÚ - REZZO 
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Kvalitu ovzduší města Plzně velmi pravděpodobně ovlivňují i zvláště velké zdroje vzdálenější než 50 km od 
hranic města (Ústecký kraj, Karlovarský kraj, SRN) a kromě toho také některé významnější střední zdroje 
mimo území města. Výčet nejvýznamnějších středních zdrojů v okruhu 10 km od hranic města Plzně je 
uveden v tabulce č.11b: 
 
Tabulka č.11b: Nejvýznamn ější vzdálené st řední  zdroje (okruh do 10 km)  

Provozovna Obec Emise (t/rok) 

TZL 

LASSELBERGER, a.s.,  divize Suroviny, v.j. Chodsko Horní Bříza 8,09 

DCK Holoubkov Bohemia a.s. Štěnovický Borek 5,47 

AGROSLUŽBY Rokycany a.s. Rokycany 2,98 

OKAL CZ s.r.o. Žákava 2,50 

Špaček – kamenolomy s.r.o. Štěnovice 1,50 

Oxidy dusíku 

LASSELBERGER, a.s.,  divize Suroviny, v.j. Chodsko Horní Bříza 4,36 

PRONAP s.r.o. Starý Plzenec 2,90 

TERBA s.r.o. Dobřany 2,24 

LC UNION, spol.s r.o. Rokycany 1,95 

Gymnázium a Střední odborná škola Rokycany 1,67 

Zdroj: ČHMÚ – REZZO 

 

II.2.5 Závěry emisní analýzy 
 
Na základě informací, uvedených v předchozí části textu 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 čtyřmi zdroji (Plze ňská energetika 
a.s., Plzeňská teplárenská a.s. – CZT, ŠKODA, KOVÁRNY, Plze ň, s.r.o. / ŠKODA STEEL, s.r.o. 
a ŠKODA, HUTĚ, Plzeň, 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 
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„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 11 st ředních zdroj ů (7 
spalovacích a 4 technologické), p řičemž 7 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), 

- 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. 
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II.3  Imisní analýza 
 
II.3.1 Makroimisní analýza 

 
Úvodní poznámka 
Rozlohy oblastí s překročenými hodnotami imisních limitů jsou zjišťovány pomocí matematického 
modelování, které se opírá o limitovaných počet přesných experimentálních dat – výsledků staničních 
měření. Hodnoty uvedené v tabulkách č.12a a 12b jsou proto zatíženy určitou mírou nejistoty. 

Základní p řehled 

Český hydrometeorologický ústav od roku 2001 každoročně provádí, na základě modelové interpretace 
výsledků staničních měření, odhad vymezení oblastí, na kterých jsou překračovány imisní limity nebo cílové 
imisní limity. V tabulce č.12a je uvedena výměra oblastí, na níž bylo modelovými výpočty v období 2001 – 
2008 indikováno překročení imisních limitů nebo cílových imisních limitů pro ochranu zdraví: 

 
Tabulka č.12a: Překračování imisních limit ů a cílových imisních limit ů pro ochranu zdraví  (v % 
celkového území města): 

Rok PM10 24 hodinový Ni roční Benzo(a)pyren Ozón 

2001 - 27,27 % 75,76 % - 

2002 3,03 % - 18,18 % - 

2003 47,22 % - nedostatek dat - 

2004 18,79 % - 47,86 % 11,00 % 

2005 4,6 % - 26,1 % 69,0 % 

2006 - - 49,0 % 76,0 % 

2007 - - 24,0 % 72,0 % 

2008 - - 27,8 % 57,6 % 

Poznámka: Údaje o překročení cílového imisního limitu pro nikl se později prokázaly jako nevěrohodné. 

 
Z údajů, uvedených v tabulce č.12a vyplývá, že imisní zát ěž území města Plzn ě suspendovanými 
částicemi velikostní frakce PM 10 a  benzo(a)pyrenem je nepravidelná, zatímco v p řípadě ozónu je 
patrný zprvu rostoucí, pozd ěji klesající trend.  Vzhledem k tomu, že plošné plnění 24-hodinového 
imisního limitu pro suspendované částice PM10 je na území České republiky uzákoněno s účinností od 
1.1.2005, patřilo město Plzeň mezi ta města a obce, kde se tak do roku 2005 nestalo (i když rozsah 
nadlimitních oblastí  byl oproti většině ostatních měst výrazně menší).   
V tabulce č.12b je uvedeno srovnání města Plzně s Prahou, Ostravou a Brnem pro rok 2008: 

 
Tabulka č.12b: Překračování imisních limit ů a cílových imisních limit ů pro ochranu zdraví v roce 2005 
a v roce 2008 v nejv ětších českých m ěstech  (v % celkového území města): 

 Rok 
PM10 24 

hodinový 

PMroční  

roční 

NO2 

hod  
Benzo(a)pyren Benzen Arsen Kadmium Ozón 

2005 98,6 % 3,6 % 6,6 % 63,4 % - - - 64,6 % 
Praha 

2008 1,8 % - 8,7 % 77,4 % - 4,2 % - 32,9 % 

2005 96,9 % 3,0 % 1,7 % 78,0 % - - - 77,0 % 
Brno 

2008 7,4 % - 1,7 % 58,0 % - - - 100,0 % 

2005 100,0 % 65,4 % 1,5 % 100,0 % 18,5 % - - 92,8 % 
Ostrava 

2008 100,0 % 23,3 % 0,3 % 89,6 % 4,9 % 12,3 % 1,2 % 100,0 % 

2005 - 4,6 % - 26,1 % - - - 69,0 % 
Plzeň 

2008 - - - 27,8 % - - - 57,6 % 
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Z tabulky č:12b vyplývá, že i když není kvalita ovzduší města Plzně uspokojivá a docházelo k nedodržování 
platného imisního limitu pro suspendované částice PM10 a dochází k překračování cílových imisních limitů 
pro benzo(a)pyren a ozón, jde o kvalitu ovzduší lepší než v případě Prahy, Brna či Ostravy.  

 
V roce 2009 nebylo na žádné měřící stanici na území města Plzně indikováno překročení ročního imisního 
limitu pro PM10, stejně jako nebyl indikován vyšší než povolený počet překročení 24-hodinového limitu pro 
PM10 . Cílový imisní limit pro benzo(a)pyren byl na dvou stanicích (Plzeň-Slovany a Plzeň - Roudná) v roce 
2009 mírně překročen. Cílový imisní limit pro přízemní ozón byl prakticky na všech čtyřech na stanicích 
překračován, avšak nedošlo k překročení povoleného průměrného počtu překročení tohoto limitu. 

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 

Na základě hodnocení ČHMÚ vyhlašuje ministerstvo životního prostředí, v souladu s ustanovením § 7  
zákona o ochraně ovzduší „oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší“. Tyto oblasti dosud byly vyhlášeny 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 2006-2009 na základě vyhodnocení dat vždy za 
předchozí (na úrovni území stavebních úřadů) .  

 
V roce 2004 byla pro okres Plze ň-město bez podrobn ějšího územního členění vyhlášena oblast se 
zhoršenou kvalitou ovzduší pro suspendované částice PM 10 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 (24-hodinový limit) a pro benzo(a)pyren 
(cílový imisní limit) v letech 2005 až 2008 jsou uvedeny v členění dle území jednotlivých stavebních úřadu 
v tabulce č.13a (jako % z celkového území stavebního úřadu). V tabulce jsou dále uvedeny předběžné 
údaje z vyhodnocení dat roku 2009 (oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší  nebyly ke dni dokončení  tohoto 
textu oficiálně vyhlášeny).   
 
Tabulka č.13a: Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší dle m ěstských obvod ů (stavebních ú řadů) 

 

Rozl. 
2005 

 (data 2004) 

2006 

 (data 2005) 

2007 

 (data 2006) 

2008 

 (data 2007) 

2009  

(data 2008) 
Městský 

obvod 
Obyv. 

Km2 PM10  BaP PM10  BaP PM10  BaP PM10  BaP PM10  BaP 

Plzeň 1 51 397 24,9 17,1% - 5,3% 60,4% 0,8% 93,3% - 46,9% - 57,7% 

Plzeň2 33 528 18,6 65,8% 75,5% 21,0% 58,4% - 75,1% - 57,2% - 59,4% 

Plzeň 3 49 286 34,9 18,8% 44,1% 4,7% 63,4% - 88,4% - 61,4% - 68,8% 

Plzeň 4 23 765 18,7 7,7% 49,0% 27,5% 60,0% 4,3 % 84,2% - 47,1% - 51,2% 

Plzeň5  1 527 7,8 34,1% 60,2% - 43,5% - 96,3% - 39,1% - 57,2 

Plzeň6 1 320 10,8 - 0,4 % - 0,5 % - 89,9% - 28,8% - 36,8% 

Plzeň7 893 4,1 - - - 76,3% - 93,5% - 8,9% - 60,9% 

Plzeň8 835 5,0 - - - - - 70,1% - 36,3% - 36,3% 

Plzeň9 459 9,0 - 2,3 % - 2,1 % - 39,9% - - - - 

Plzeň10 400 3,9 - - - - - 48,7% - 15,9% - 15,9% 

Magistrát  ? - 6,1 % - 6,3 % - 14,7% - 0,1% - - 

Zdroj: MŽP, ČHMÚ 
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V tabulce č.13b je uveden odhad celkové rozlohy znečištěných oblastí a odhad celkového počtu 
exponovaných obyvatel. 
 
Tabulka č.13b: Odhad rozlohy zne čištěné oblasti a exponovaného po čtu obyvatel  
 

Rok Rozloha (km2) Počet obyvatel 

2002 65 77 000 

2004 48 68 000 

2005 63 88 000 

2006 114 121 000 

2007 62 86 000 

2008 77 98 000 

 

Z údajů, uvedených v tabulkách č.13a a 13b vyplývá, že: 
 

- oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší z hlediska sus pendovaných částic PM 10 byla 
naposledy vyhlášena na základ ě dat z let 2005 a 2006, od té doby nebyla oblast se  
zhoršenou kvalitou ovzduší z hlediska suspendovanýc h částic PM 10 na území m ěsta Plzn ě 
vyhlášena,  

- oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší z hlediska ben zo(a)pyrenu byla v uplynulých letech  
pravideln ě vyhlášována na území všech m ěstských obvod ů,  

- celkový rozsah oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduš í se pohyboval mezi 48 až 77 km 2 pouze  
pro rok 2006 až 114 km 2, 

- velikost exponované skupiny (zejména z hlediska ben zo(a)pyrenu) se pohybuje mezi 68 a 98 
tisíci obyvatel pouze pro rok 2006 až 121 tisíc oby vatel),  

- na území, kde byla alespo ň jednou vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzd uší 
z hlediska suspendovaných částic PM 10 a nebo benzo(a)pyrenu 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 dodrženy a žádná stanice na území města dodržování těchto limitů 
nesleduje. Expoziční index AOT40 pro ochranu vegetace, který je měřen na stanici Plzeň – Doubravka, 
nepřesáhl v platném období 2002 až 2009 limitní hodnotu 18 000 a stanice vždy od roku 2000, dosahuje 
hodnot, která ji řadí do poslední čtvrtiny (tzn. nejnižší hodnoty) seznamu stanic hodnocených podle tohoto 
kriteria v rámci celé České republiky. 
 
II.3.2 Mikroimisní analýza 
 
Na území města Plzně bylo k 31.12.2009 provozováno 8 stacionárních měřicích stanic a jedna mobilní 
stanice. Jejich základní charakteristiky jsou uvedeny v tabulce č.14. V období od zpracování PZKO byl 
ukončen provoz 2 manuálních stanic provozovaných Zdravotním ústavem v Plzni v lokalitách Plzeň – 
Husovo náměstí a Plzeň – Habrová. Stanice PPLLA-Plzeň-Lochotín a stanice PPMOA-Plzeň–mobil byly v průběhu 

roku 2009 doplněny o měření imisních koncetrací ssupendovaných částic frakce PM2,5. 
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Tabulka č. 14: Soupis m ěřících stanic  

Název stanice 
Geografické 

sou řadnice 
Vlastník Typ stanice Měřené veli činy 

PPLVA 

Plzeň-Doubravka 

49° 46' 7,02" sš; 

13° 25' 24.17" vd 
ČHMÚ stacionární – AIM SO2, NO, NO2, CO, O3, NOX, PM10 

PPLX0, PPLXP 

Plzeň-Slovany-

ČHMÚ 

49° 43' 56.80" sš; 

13° 24' 8.33 " vd 
ČHMÚ 

měření PAHs 

měření těžkých 

kovů v PM10 

BaP, BbF BghiPRL , BkF , DahA, 
I123cdP 

As, Cd , Cu, Mn, Ni, Pb, PM10 

PPLRK,  
Plzeň-Roudná 

49° 45' 45.00" sš; 

13° 23' 0.00” vd 
ZÚ 

stacionární - AMS-

TK 

SO2, NO, NO2, CO, NOX, PM10 

Be, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, 

Cd, Pb, PAHs, BaA, BbF, BaP, FLU 

PYR, CRY, BkF, I123cdP, DBahA, 

BghiPRL, FEN, A 

PPLBA 
Plzeň-Bory 

49° 43' 42.21" sš; 

13° 22' 31.94" vd 
Město Plzeň stacionární – AMS SO2, NO, NO2, CO, O3, NOX, PM10 

PPLEA,  

Plzeň-střed 

49° 44' 50.39" sš; 

13° 22' 51.74" vd 
Město Plzeň stacionární – AMS SO2, NO, NO2, CO, O3, NOX, PM10 

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 

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 

PPLSA,  

Plzeň-Skvrňany 

49° 44' 45.57" sš; 

13° 19' 14.69" vd 
Město Plzeň stacionární – AMS SO2, NO, NO2, NOX, PM10 

PPMOA 

Plzeň – mobil 

stanoviště se v 

průběhu let mění 
Město Plzeň 

semimobilní – 

AMS 

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

PM2,5 

 
Výsledky měření na stacionárních stanicích v období 2000 až 2009 jsou uvedeny v tabulkách č.15a  až 15h. 
 
Tabulka č.15a: Výsledky monitoringu –  suspendované částice PM 10  

 Stanice / rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Roční průměrné koncentrace PM10 (imisní limit 40 µg/m3; povolený počet překročení: 0; limit platný od 1.1.2005 

Plzeň-Doubravka 19,0 21,0 30,0 33,3 26,9 28,6 31,0 22,7 21,8 22,8 

Plzeň-Roudná 23,0 23,0 24,0 - 21,3 23,7 26,5 21,1 - - 

Plzeň–střed 24,0 13,0 21,0 28,0 23,6 24,6 27,4 22,2 25,0 28,7 

Plzeň-Slovany-MP 29,0 19,0 31,0 39,1 31,2 33,3 36,5 27,7 27,3 28,8 

Plzeň-Bory 21,0 16,0 26,0 39,1 30,3 27,6 25,8 21,4 21,2 19,2 

Plzeň-Lochotín 20,0 16,0 25,0 34,0 28,8 31,6 24,7 22,6 22,7 21,9 

Plzeň-Skvrňany 27,0 21,0 21,0 16,6 - - 14,9 11,0 - - 

Plzeň-Slovany-ČHMÚ - - - - 28,0 33,2 35,5 26,7 25,5 23,3 
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Stanice / rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Počet překročení imisního limitu/maximální 24-hodinové koncentrace PM10 

 (imisní limit 50 µg/m3; povolený počet překročení: 35; limit platný od 1.1.2005) 

Plzeň-Doubravka 
8  

100,0 

16 

93,9 

35 

122,0 

56 

139,5 

28 

133,9 

39 

123,6 

45 

213,4 

16 

125,3 

16 

94,0 

17 

120,1 

Plzeň-Roudná 
7 

78,0 

8 

65,7 

11 

102,0 

16 

119,1 

5 

91,4 

13 

86,2 

19 

159,8 

7 

111,6 

5 

76,5 

0 

60,0 

Plzeň–střed 
8 

68,0 

2 

59,9 

6 

70 

20 

117,2 

6 

107,6 

11 

79,9 

15 

139,1 

5 

92,4 

4 

76,0 

16 

77,9 

Plzeň-Slovany-MP 
18  

78,8 

3 

63,3 

35 

118,0 

80 

136,0 

36 

137,8 

53 

127,4 

56  

218,9 

30 

111,2 

28 

105,8 

29 

137,0 

Plzeň-Bory 
3 

58,8 

0 

50,2 

18 

102,0 

76 

126,7 

32 

119,8 

28 

126,9 

10 

130,6 

9 

100,8 

5 

80,1 

7 

78,6 

Plzeň-Lochotín 
7  

76,0 

2 

53,2 

22 

111,0 

54 

159,1 

27 

137,8 

41 

199,1 

17 

139,9 

11 

142,3 

11 

96,7 

13 

103,5 

Plzeň-Skvrňany 
26 

60,3 

8 

60,3 

6 

123,6 

12 

81,0 

36 

144,7 

24 

90,0 

8 

96,9 

1 

53,2 

0 

43,3 

- 

- 

Plzeň-Slovany-ČHMÚ - - - - 
22 

102,2 

37 

132,0 

36 

176,0 

20 

114,0 

14 

93,0 

 

80,0 
 
Poznámky: 
Stanice Plzeň-Slovany-ČHMÚ zahájila provoz v roce 2004 s tím, že je zaměřena na sledování koncentrací polycyklických 
aromatických uhlovodíků  a sledování koncentrací těžkých kovů v suspendovaných 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. 

  
Z údajů, uvedených v tabulce č.15a, vyplývá, že: 
 

- na žádné ze sledovaných stanic nedošlo k p řekro čení ro čního imisního limitu pro ochranu 
zdraví pro suspendované částice PM 10, v roce 2003 se však dv ě stanice (Plze ň – Slovany - 
MP a Plzeň – Bory) velmi t ěsně přiblížily, 

- od roku 2003 v četně je na n ěkolika stanicích na území m ěsta Plzn ě překračován 24 
hodinový imisní limit pro ochranu zdraví pro suspen dované částice PM 10, který platí od 
listopadu 2002 a je závazný od 1.1.2005, 

- v letech 2003 až 2006 byl na n ěkolika stanicích na území m ěsta Plzn ě zaznamenán i po čet 
překro čení 24 hodinového imisního limitu pro ochranu zdrav í pro suspendované částice 
PM10, který platí od listopadu 2002 a je závazný od 1.1 .2005, vyšší  než stanoví legislativa; 

-  
- výsledky m ěření vykazovaly do roku 2006 mírn ě rostoucí trend  (s vědomím toho, že rok 2003 

byl po celé České republice velmi imisně zatížený) s následujícím mírným snížením   
- v posledních letech jsou nejvíce imisn ě zatížené stanice Plze ň  – Slovany - MP a Plze ň - 

Doubravka .     
 

Pro ilustraci možných imisních situací je významné (i když hodinový imisní limit není stanoven), že 
maximální hodinové koncentrace PM10  byly v Plzni naměřeny v roce 2009 na stanici Plzeň-střed (347 µg/m3) 
v roce 2008 na stanici Plzeň-Lochotín (249 µg/m3), v roce 2007 na stanici Plzeň-Lochotín (389 µg/m3) v roce 
2006 na stanici Plzeň-Slovany-MP (268 µg/m3), v roce 2005 na stanici Plzeň-Lochotín (334 µg/m3), v roce 
2004 na stanici Plzeň-Bory (437 µg/m3), v roce 2003 na stanici Plze ň-Lochotín (727 µµµµg/m 3), v roce 2002 
na stanici Plzeň-střed (334 µg/m3) a v roce 2001 na stanici Plzeň-střed (259 µg/m3).   
 
Vedle měření koncentrací suspendovaných částic PM10 na stacionárních stanicích, uvedených v tabulce 
č.15a, byla ve sledovaném období prováděna doplňková měření na mobilní monitorovací stanici. Výsledky 
měření jsou uvedeny v následující tabulce č.15aa: 
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Tabulka č.15aa: Výsledky m ěření koncentrací PM 10 na mobilní stanici 

Lokalita Období 

„Roční 

průměr“ 

(mg/m³) 

Počet 

překročení 

24hod. limitu 

Max. 

24hodinová 

koncentrace 

Doubravka-54. MŠ Staniční ul.72 19.6.1997 19.6.1998 27.7 32 109.1 (48.6) 

Doubravka-54. MŠ Staniční ul.72 20.6.1998 26.6.1999 24.0 15 115 (43.9) 

Doubravka-54. MŠ Staniční ul.72 27.6.1999 19.6.2000 21.8 7 99.6 (36) 

Křiž. Rokycanská  a Pod vrchem 20.6.2000 25.6.2001 17.4 2 58.4 (26.6) 

Borská pole – Vodojem 26.6.2001 17.6.2002 20.1 11 127.5 (32.5) 

Klatovská – Zámečnická 18.6.2002 10.6.2003 45.6 119 205.8 (73.2) 

Klatovská – Zámečnická 11.6.2003 9.6.2004 50.5 163 993.5 (74.6) 

Vinice – Břeclavská 10.6.2004 29.6.2005 33.4 53 121.6 (56.3) 

Sady pětatřicátníků 30.6.2005 26.6.2006 54.9 169 224.2 (79.2) 

Křiž. Rokycanská  a Pod vrchem 27.6.2006 26.6.2007 36.4 52 136.1 (55.8) 

Křiž. Rokycanská  a Pod vrchem 27.6.2007 15.1.2008 34.4 38 114.1 (50.3) 

Bory - Klatovská (u věznice) 16.1.2008 20.1.2009 32.3 55 118.2 (55.9) 

Litice - Štěnovická ul. č. 15 23.1.2009 9.2.2010 26.9 26 111 (47.6) 

Poznámka: Vzhledem k měřícím obdobím se v případě ročního průměru do roku 2008 jedná o „pseudoprůměr“, v letech 

následujících o průměr a na stanovišti Křiž. Rokycanská  a Pod vrchem 2007/08 o průměr a počet překročení za polovinu 

roku 

 Tabulka č.15ab: Výsledky monitoringu – suspendované částice PM2,5  

 Stanice 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Roční průměrné koncentrace PM2,5 (imisní limit dosud není platný) 

Plzeň-Slovany - ČHMÚ - - - - - 21,4 24,4 18,8 18,3 17,9 

Počet překročení imisního limitu (maximální 24-hodinové koncentrace PM2,5) (zatím není stanoveno) 

Plzeň-Slovany - ČHMÚ - - - - - 90,5 151,8 80,0 76,7 62,7 

Poznámka: Stanice Plzeň-Slovany-MP zahájila měření PM2,5  v roce 2005 

 
Pro koncentrace suspendovaných částic velikostní frakce PM 2.5 zatím není stanoven žádný imisní limit. 
Navrhovaná hodnota ročního imisního limitu je 25 µg/m3. Na stanici Plzeň-Slovany nebylo zatím zjištěno 
překročení této navrhované hodnoty, což nevylučuje, že v některých lokalitách města jsou hodnoty 
koncentrací PM2,5  vyšší.  
Grafy č.1 a 2 prezentující vývoj koncentrací PM10 v Plzni v letech 2000 až 2009 ve vztahu k ročnímu a 24 
hodinovému imisnímu limitu  jsou uvedeny v Příloze č.1 k tohoto Programu.   
 
Tabulka č.15b: Výsledky monitoringu –  oxid si řičitý  
Stanice 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Roční průměrné koncentrace SO2   (imisní limit nestanoven) 

Plzeň-Doubravka 7,0 8,4 9,1 10,1 6,9 6,6 8,1 7,0 5,9 7,1 

Plzeň-Roudná 10,0 13,0 11,0 12,8 11,4 11,7 12,0 10,7 - - 

Plzeň–střed 9,0 9,9 - - 7,9 7,7 8,8 8,5 6,8 8,3 

Plzeň-Slovany-MP 8,0 9,4 11,0 9,7 6,2 6,4 5,8 3,3 3,7 6,7 

Plzeň-Bory 8,0 9,2 9,4 10,6 6,3 6,0 6,5 5,1 4,2 - 

Plzeň-Lochotín 9,0 9,0 11,0 11,3 8,1 6,8 6,6 .5,2 5,2 6,3 

Plzeň-Skvrňany 7,0 7,6 9,5 9,1 7,0 6,9 6,8 5,8 5,1 4,9 
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Stanice 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Počet překročení imisního limitu/maximální 24-hodinové koncentrace SO2 

(imisní limit 125 µg/m3; povolený počet překročení: 3; limit platný od 1.1.2005) 

Plzeň-Doubravka 
0  

36,0 

0  

41,4 

0 

42,1 

0 

 39,4 

0 

 47,0 

0 

 30,6  

0 

 44,3  

0 

28,3 

0 

25,4 

0 

45,4 

Plzeň-Roudná 
0 

 33,0 

0  

61,0 

0  

43,5 

0  

48,9 

0 

 46,8 

0 

 39,7 

0 

 47,1 

0 

59,6 

0 

 28,3 

0 

28,4 

Plzeň–střed 
0  

29,0 

0  

49,2 

0  

37,5 

0 

 41,4 

0  

36,6 

0 

 49,1 

0 

 38,2 

0 

48,7 

0 

36,8 

0 

63,7 

Plzeň-Slovany-MP 
0  

38,0 

0  

50,2 

0 

41,8 

0 

39,8 

0 

29,6 

0 

36,7 

0 

36,8 

0 

30,2 

0 

18,4 

0 

44,0 

Plzeň-Bory 
0 

31,0 

0  

49,2 

0 

43,8 

0 

39,7 

0 

 27,3 

0 

36,3 

0 

 38,6 

0 

36,9 

0 

18,6 

0 

29,1 

Plzeň-Lochotín 
0 

 57,0 

0 

43,7 

0 

 32,0 

0 

56,9 

0 

 37,5 

0 

38,0 

0 

45,8 

0 

68,9 

0 

16,4 

0 

69,3 

Plzeň-Skvrňany 
0 

31,0 

0 

35,2 

0 

41,4 

0 

43,3 

0 

55,7 

0 

39,8 

0  

45,0 

0 

55,9 

0 

33,9 

0 

52,5 

Počet překročení imisního limitu/maximální hodinové koncentrace SO2 

(imisní limit 350 µg/m3; povolený počet překročení: 24; limit platný od 1.1.2005) 

Plzeň-Doubravka 
0 

146,0 

0 

183,5 

0 

137,7 

0 

133,3 

0 

162,7 

0 

168,8 

0 

109,2 

0 

145,1 

0 

133,7 

0 

120,0 

Plzeň-Roudná 
0 

186,0 

0 

208,8 

0 

182,0 

0 

131,8 

0 

158,4 

0 

221,0 

0 

262,3 

0 

210,4 

0 

327,5 

0 

165,1 

Plzeň–střed 
0 

172,0 

0 

264,9 

0 

117,3 

0 

153,4 

0 

164,8 

1 

396,3 

0 

247,7 

0 

184,8 

0 

205,3 

0 

272,4 

Plzeň-Slovany-MP 
0  

77,0 

0 

121,7 

0 

89,2 

0 

89,2 

0 

99,1 

0  

78,6 

0 

127,0 

0 

134,3 

0 

95,6 

0 

200,3 

Plzeň-Bory 
0  

74,0 

0 

143,2 

0  

86,2 

0 

127,3 

0  

92,9 

0 

177,6 

0 

264,2 

0 

177,4 

0 

130,8 

0 

120,0 

Plzeň-Lochotín 
0 

175,0 

0 

179,0 

0 

118,9 

0 

160,8 

0 

152,9 

0 

327,5 

0 

126,2 

0 

338,2 

0 

122,0 

0 

248,5 

Plzeň-Skvrňany 
0 

65,0 

0 

164,1 

0 

117,6 

0 

190,9 

0 

258,6 

0 

193,9 

0 

164,6 

0 

209,8 

0 

279,1 

1* 

409,3 

 
Poznámka: Některé hodinové koncentrace na počátku sledovaného období byly zjištěny se zvýšenou mírou nejistoty.  
*) hodnota ovlivněna výstavbou železničního koridoru v blízkosti stanice 
 

 Grafy č.3 a 4 prezentující vývoj koncentrací SO2 na jednotlivých stanicích v letech 2000 až 2009 ve vztahu 
k ročnímu imisnímu limitu jsou uvedeny v Příloze č.1 k tohoto Programu.   
 
Z údajů, uvedených v tabulce č.15b, vyplývá, že:  
 

- průměrné ro ční koncentrace oxidu si řičitého v celém období 2000 – 2009 nep řekročily 
hodnotu 13 µµµµg/m3, 

- na území m ěsta Plzn ě byly v období 2000 – 2009 plošn ě dodrženy hodinový i denní imisní 
limit pro ochranu zdraví pro oxid si řičitý, 

- hodnota denního imisního limitu nebyla na žádné sta nici p řekročena; nejvyšší nam ěřená 
koncentrace nedosáhla ani poloviny imisního limitu,  

- hodnota hodinového imisního limitu byla mírn ě překročena pouze v jednom p řípadě v roce 
2005 na stanici Plze ň-st řed a v jednom p řípadě v roce 2009 na stanici Plze ň-Skvrňany).  
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Vedle měření koncentrací oxidu siřičitého SO2 na stacionárních stanicích, uvedených v tabulce č.15b, byla 
ve sledovaném období prováděna doplňková měření na mobilní monitorovací stanici. Výsledky měření jsou 
uvedeny v následující tabulce č.15ba: 
 
Tabulka č.15ba: Výsledky m ěření koncentrací SO 2 na mobilní stanici 

Lokalita Období 

„Roční 

průměr“ 

(mg/m³) 

Počet 

překroče

ní 24 hod 

limitu 

Max. 

24hodinová 

koncentrace 

Počet 

překroče

ní 1hod. 

limitu 

Max. 

1hodinová 

koncentrace 

Doubravka-54. MŠ Staniční ul.72 19.6.1997 19.6.1998 12.4 0 49.1 (43.3) 0 150.7 (74.7) 

Doubravka-54. MŠ Staniční ul.72 20.6.1998 26.6.1999 11.2 0 40.3 (38) 0 101.5 (66.4) 

Doubravka-54. MŠ Staniční ul.72 27.6.1999 19.6.2000 8.9 0 39.4 (33.2) 0 143 (57.5) 

Křiž. Rokycanská  a Pod vrchem 20.6.2000 25.6.2001 11.1 0 35.2 (27.8) 0 113.2 (49.7) 

Borská pole – Vodojem 26.6.2001 17.6.2002 8.6 0 32.5 (30.4) 0 201.1 (60.2) 

Klatovská – Zámečnická 18.6.2002 10.6.2003 10.1 0 33.8 (26) 0 124.4 (57.8) 

Klatovská – Zámečnická 11.6.2003 9.6.2004 10.6 0 26.8 (24.4) 0 188 (67) 

Vinice – Břeclavská 10.6.2004 29.6.2005 6.8 0 35 (31.7) 0 179.2 (70.3) 

Sady pětatřicátníků 30.6.2005 26.6.2006 10.0 0 45 (38.5) 0 237.8 (58.3) 

Křiž. Rokycanská  a Pod vrchem 27.6.2006 26.6.2007 9.0 0 29.8 (26.6) 0 127.3 (61.5) 

Křiž. Rokycanská  a Pod vrchem 27.6.2007 15.1.2008 10.4 0 62.1 (22.8) 0 187.5 (44.5) 

Bory - Klatovská (u věznice) 16.1.2008 20.1.2009 8.3 0 31.8 (24.9) 0 177.4 (53.8) 

Litice - Štěnovická ul. č. 15 23.1.2009 9.2.2010 11.5 0 40.8 (32.1) 0 197.6 (49.8) 

 
Poznámka: Vzhledem k měřícím obdobím se v případě ročního průměru do roku 2008 jedná o „pseudoprůměr“, v letech 
následujících o průměr a na stanovišti Křiž. Rokycanská  a Pod vrchem 2007/08 o průměr a počet překročení za polovinu 
roku 

  
Výsledky měření koncentrací oxidu siřičitého SO2, uvedené v tabulce č.15ba, potvrzují výsledky, zjištěné na 
stacionárních stanicích: 

- na území města Plzně nebylo zjištěno nedodržování 24 hodinového imisního limitu, 
- projevuje se v posledních letech spíše stagnující trend. 

S vědomím toho, že se v případě ročních průměrů jedná o „pseudoprůměry“, lze předpokládat, že na 
některých částech území města Plzně by mohlo ojediněle docházet k překračování denního imisního limitu 
pro SO2 
 
Tabulka č.15c: Výsledky monitoringu  – oxid dusi čitý   

Stanice 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Roční průměrné koncentrace NO2 (imisní limit 40 µg/m3; povolený počet překročení: 0; limit  platný od 31.12.2009) 

Plzeň-Doubravka 17,0 19,0 18,0 20,2 18,1 18,3 18,9 17,1 17,7 16,1 

Plzeň-Roudná 22,0 21,0 21,0 24,8 21,8 - 5,4 14,1 - - 

Plzeň–střed 37,0 38,0 34,0 34,7 14,6 - 30,2 25,7 26,9 25,0 

Plzeň-Slovany-MP 24,0 27,0 25,0 26,4 17,3 23,0 25,5 21,8 20,7 18,6 

Plzeň-Bory 20,0 21,0 21,0 24,2 19,1 21,1 22,5 19,7 21,6 - 

Plzeň-Lochotín 17,0 17,0 15,0 19,0 17,8 17,5 19,5 13,5 14,1 15,6 

Plzeň-Skvrňany - 16,0 14,0 - 7,8 13,7 11,0 9,9 10,4 9,7 
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Stanice 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Počet překročení imisního limitu /maximální hodinové koncentrace NO2 

(imisní limit 200 µg/m3; povolený počet překročení: 18, limit  platný od 31.12.2009) 

Plzeň-Doubravka 
0 

 73,0 

0 

84,0 

0 

113,0 

0 

108,1 

0 

86,9 

0 

 109,2 

0 

95,1 

0 

83,0 

0 

81,3 

0 

67,7 

Plzeň-Roudná 
0 

143,0 

0 

93,6 

0 

91,7 

0 

161,4 

0 

154,9 

0 

104,3 

0 

27,7 

0 

108,1 

0 

82,3 

0 

49,7 

Plzeň–střed 
0 

140,0 

0 

131,5 

0 

129,0 

0 

 174,2 

0 

104,8 

0 

121,7 

0 

145,8 

0 

108,5 

0 

98,9 

0 

108,7 

Plzeň-Slovany-MP 
0 

106,0 

0 

113,8 

0 

130,0 

11 

296,0 

0 

135,8 

0 

112,7 

17 

286,2 

0 

90,3 

0 

90,0 

0 

81,7 

Plzeň-Bory 
0  

75,0 

0 

106,0 

0 

82,4 

0 

119,0 

0 

147,5 

0 

101,0 

0 

110,2 

0 

91,8 

0 

158,8 

0 

95,3 

Plzeň-Lochotín 
0 

85,0 

0 

87,5 

0 

98,0 

0 

130,4 

0 

103,9 

0 

102,9 

0 

113,2 

0 

108,7 

0 

95,8 

0 

91,8 

Plzeň-Skvrňany 
2 

454,0 

0 

75,6 

0 

 77,3 

0 

84,0 

0 

 83,6 

0 

125,9 

0 

51,8 

0 

68,3 

0 

57,2 

0 

61,4 

 
Poznámka: 
K imisním limitům pro oxid dusičitý jsou vedle vlastních hodnot limitů stanoveny meze tolerance – procento, o které lze 
v letech, předcházejících cílovému roku, hodnotu limitů překročit. Tyto meze jsou stanoveny takto (v  g/m3 ): 

 
Tabulka č. 15ca: Meze tolerance pro oxid dusi čitý 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Roční limit 8 6 4 2 0 

Hodinový limit 40 30 20 10 0 

Zdroj: Nařízení vlády č.597/2006 Sb. 

 

Grafy č.5 a 6 prezentující vývoj koncentrací NO2 celkově v Plzni a na jednotlivých stanicích v letech 2000 až 
2009 ve vztahu k ročnímu imisnímu limitu jsou uvedeny v Příloze č.1 k tohoto Programu.   
 
Z údajů, uvedených v tabulce č.15c, vyplývá, že: 
 

- průměrné ro ční koncentrace oxidu dusi čitého v období 2000 – 2009 nep řekro čily hodnotu 38 
µµµµg/m 3, 

- na území m ěsta Plzn ě v období 2000 – 2009 byly s výjimkou stanovišt ě mobilní stanice Sady 
pětatřicátník ů, dodržen ro ční limit pro ochranu zdraví pro oxid dusi čitý (platné od 1.1.2010), 

- hodnota hodinového imisního limitu byla (v rámci po voleného po čtu p řekro čení) významn ěji 
překro čena pouze ve čtyřech p řípadech (v roce 2003 a 2006 na stanici Plze ň-Slovany-MP, 
v roce 2000 na stanici Plze ň-Skvrňany a na stanovišti mobilní stanice Klatovská-
Zámečnická), 

- maximální hodinové koncentrace, nam ěřené v letech 2000, 2003 a 2006, p řevyšují hodnotu 
imisního limitu zvýšenou o p říslušnou mez tolerance (240 µµµµg/m 3),  

- z hlediska ro čního limitu je nejvíce zatížena stanice Plze ň-střed a z hlediska hodinového 
limitu stanice Plze ň-Slovany-MP.  

 
Vedle měření koncentrací oxidu dusičitého NO2 na stacionárních stanicích, uvedených v tabulce č.15c, byla 
ve sledovaném období prováděna doplňková měření na mobilní monitorovací stanici. Výsledky měření jsou 
uvedeny v následující tabulce č.15cb: 
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Tabulka č.15cb: Výsledky m ěření koncentrací NO 2 na mobilní stanici 

Lokalita Období 

„Roční 

průměr“ 

(mg/m³) 

Počet 

překročení 

1hod. limitu 

Max. hodinová 

koncentrace 

Doubravka-54. MŠ Staniční ul.72 19.6.1997 19.6.1998 27.9 0 107.9 (92.7) 

Doubravka-54. MŠ Staniční ul.72 20.6.1998 26.6.1999 24.3 0 105.4 (81) 

Doubravka-54. MŠ Staniční ul.72 27.6.1999 19.6.2000 24.5 0 94 (71.6) 

Křiž. Rokycanská  a Pod vrchem 20.6.2000 25.6.2001 29.1 0 95.1 (84.8) 

Borská pole – Vodojem 26.6.2001 17.6.2002 17.3 0 83.4 (66.1) 

Klatovská – Zámečnická 18.6.2002 10.6.2003 31.2 0 132.1 (93.7) 

Klatovská – Zámečnická 11.6.2003 9.6.2004 39.0 1 207.3 (112.1) 

Vinice – Břeclavská 10.6.2004 29.6.2005 17.2 0 100.8 (77.7) 

Sady pětatřicátníků 30.6.2005 26.6.2006 42.8 0 171.6 (120.7) 

Křiž. Rokycanská  a Pod vrchem 27.6.2006 26.6.2007 28.9 0 119.4 (105.6) 

Křiž. Rokycanská  a Pod vrchem 27.6.2007 15.1.2008 29.2 0 120.5 (90.3) 

Bory - Klatovská (u věznice) 16.1.2008 20.1.2009 27.5 0 115.6 (93.9) 

Litice - Štěnovická ul. č. 15 23.1.2009 9.2.2010 16.3 0 90.1 (71.6) 

  
Poznámka: Vzhledem k měřícím obdobím se v případě ročního průměru do roku 2008 jedná o „pseudoprůměr“, v letech 
následujících o průměr a na stanovišti Křiž. Rokycanská  a Pod vrchem 2007/08 o průměr a počet překročení za polovinu 
roku 

 
Výsledky měření koncentrací oxidu dusičitého NO2, uvedené v tabulce č.15cb, potvrzují výsledky, zjištěné 
na stacionárních stanicích: 
 

- na některých částech území m ěsta Plzn ě, zejména v blízkosti frekventovaných komunikací, 
dochází ke sporadickému p řekračování hodinového imisního limitu, 

- s vědomím toho, že se v p řípadě ročních pr ůměrů jedná o „pseudopr ůměry“, lze 
předpokládat, že na n ěkterých částech území m ěsta Plzn ě, zejména v blízkosti 
frekventovaných komunikací,  z řejmě dochází také k p řekračování ro čního imisního limitu 
pro oxid dusi čitý.    

 
Tabulka č.15d: Výsledky monitoringu  – oxid uhelnatý    

Stanice 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Roční průměrné koncentrace oxidu uhelnatého ( µg/m3); imisní limit nestanoven 

Plzeň-Doubravka 457,0 446,0 417,0 508,8 472,4 348,3 379,5 362,8 410,9 357,6 

Plzeň-Roudná 199,0 236,0 210,0 206,1 169,1 161,1 199,8 165,2 - - 

Plzeň–střed 611,0 623,0 547,0 622,4 518,6 454,7 426,8 409,8 429,8 422,0 

Plzeň-Slovany-MP 523,0 567,0 605,0 639,5 505,6 453,5 446,2 273,5 287,3 279,2 

Plzeň-Bory 469,0 501,0 - 631,0 443,2 368,7 424,0 417,4 440,9 320,3 

Maximální denní 8-hodinový průměr koncentrací oxidu uhelnatého  

(imisní limit 10000 µg/m3; povolený počet překročení: 0; limit platný od 1.1.2005) 

Plzeň-Doubravka 1914 1692 1660 1899 2292 1364 1738 1100 1328 2447 

Plzeň-Roudná 5209 5266 2422 1703 3526 1529 2763 2608 - - 

Plzeň–střed 2403 2873 2440 3577 2772 2596 3017 1625 2097 2148 

Plzeň-Slovany-MP 3096 1765 3039 2352 2175 1605 2300 939 1566 1397 

Plzeň-Bory 2477 2330 1901 2950 1979 1767 2042 1602 2552 1719 
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Z údajů, uvedených v tabulce č.15d, vyplývá, že:  

- průměrné ro ční koncentrace oxidu uhelnatého v období 2000 – 200 9 nepřekro čily hodnotu 
640 µµµµg/m3, 

- na území m ěsta Plzn ě byl v období 2000 – 2009 plošn ě dodržen imisní limit pro ochranu 
zdraví pro oxid uhelnatý .  

 
Vedle měření koncentrací oxidu uhelnatého CO na stacionárních stanicích, uvedených v tabulce č.15d, byla 
ve sledovaném období prováděna doplňková měření na mobilní monitorovací stanici. Výsledky měření jsou 
uvedeny v následující tabulce č.15da: 

Tabulka č.15da: Výsledky m ěření koncentrací CO na mobilní stanici 

Lokalita Období 

„Roční 

průměr“ 

(mg/m³) 

Max. 8-

hodinová 

koncentrace 

Doubravka-54. MŠ Staniční ul.72 19.6.1997 19.6.1998 495.2 2189.2 

Doubravka-54. MŠ Staniční ul.72 20.6.1998 26.6.1999 497.1 2204.1 

Doubravka-54. MŠ Staniční ul.72 27.6.1999 19.6.2000 460.1 1466.8 

Křiž. Rokycanská  a Pod vrchem 20.6.2000 25.6.2001 540.7 2865.5 

Borská pole – Vodojem 26.6.2001 17.6.2002 347.6 1675.8 

Klatovská – Zámečnická 18.6.2002 10.6.2003 743.5 3246.4 

Klatovská – Zámečnická 11.6.2003 9.6.2004 942.0 3598.2 

Vinice – Břeclavská 10.6.2004 29.6.2005 372.8 1597.5 

Sady pětatřicátníků 30.6.2005 26.6.2006 957.8 3592.3 

Křiž. Rokycanská  a Pod vrchem 27.6.2006 26.6.2007 657.2 1970.5 

Křiž. Rokycanská  a Pod vrchem 27.6.2007 15.1.2008 868.2 2060.7 

Bory - Klatovská (u věznice) 16.1.2008 20.1.2009 564.2 1581.6 

Litice - Štěnovická ul. č. 15 23.1.2009 9.2.2010 519.7 1529.5 

 
Výsledky měření koncentrací oxidu uhelnatého CO, uvedené v tabulce č.15da, potvrzují výsledky, zjištěné 
na stacionárních stanicích:  

- na některých částech území m ěsta Plzn ě dochází ke zvýšeným imisním koncentracím, avšak 
k p řekračování 8-hodinového imisního limitu nedochází, 

- s vědomím toho, že se v p řípadě ročních pr ůměrů jedná o „pseudopr ůměry“, lze 
předpokládat, že zvýšené pr ůměrné ro ční imisní koncentrace jsou nam ěřeny zejména 
v blízkosti frekventovaných komunikací.    

 
Tabulka č.15e: Výsledky monitoringu – ozón 
Stanice 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Počet překročení cílového imisního limitu (maximální denní 8 hodinový klouzavý průměr) 

(imisní limit 120 µg/m3; povolený počet překročení: v 25 dnech v průměru za 3 roky; cílový limit platný od 31.12.2009; 

hodnocení tříletého období bude zahájeno rokem 2010) 

Plzeň-Doubravka 
22 

157 

8  

135 

7 

149 

34 

202,4 

20,3  

202,4 

 25,3  

202,4 

23,3  

164,5 

24,7 

148,2 

22,0 

153,8 

14,0 

127,6 

Plzeň -Slovany-MP 
28  

151 

21 

152 

14 

149 

26 

172,0 

13,7 

172,0 

11,7 

172,0 

7,7 

147,0 

11,7 

163,5 

14,0 

139,5 

9,3 

119,7 

Plzeň-Bory 
23 

167 

12 

143 

17 

169 

2 

122,7 

13,0 

168,7 

13,7 

160,4 

19,3 

160,4 

21,3 

144,0 

11,3 

137,1 

10,7 

140,0 

Plzeň-Lochotín 
12 

144 

19 

144 

32  

156 

32  

199,4 

25,0 

302,4 

22,0  

199,4 

21,7  

169,4 

27,0 

146,4 

24,7 

161,4 

17,7 

134,7 
 
Poznámka: Vzhledem k definici cílového imisního limitu (povolený počet překročení jako průměr za 3 roky) bylo 
vyhodnocování plnění limitu zahájeno až v roce 2004.  
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Vedle cílového imisního limitu pro ochranu zdraví byla stanovena hodnota dlouhodobého imisního cíle pro 
ochranu zdraví ve stejné výši jako cílový imisní limit (tj 120 µg/m3) s tím, že není stanoven ani termín jeho 
dodržení, ani tolerovaný počet jeho překročení. 
 
Z údajů, uvedených v tabulce č.15e, vyplývá, že:  
 

- hodnota cílového imisního limitu pro ochranu zdraví  pro ozón byla v období 2000 až 2009 na 
všech stanicích p řekračována, 

- k (těsnému) nedodržení cílového imisního limitu došlo vš ak pouze v roce 2005 na stanici 
Plzeň-Doubravka a stanice Plze ň-Lochotín se v roce 2004 ocitla na hranici nedodrže ní, 

- povolený po čet nadlimitních dn ů byl p řekročen na 2 stanicích (Plze ň-Slovany-MP a Plze ň-
Lochotín) 

- na všech čtyřech stanicích jsou opakovan ě překračovány hodnoty dlouhodobého imisního 
cíle.   

 
Vedle měření koncentrací ozónu O3 na stacionárních stanicích, uvedených v tabulce č.15e, byla 
ve sledovaném období prováděna doplňková měření na mobilní monitorovací stanici. Výsledky měření jsou 
uvedeny v následující tabulce č.15ea: 
 
Tabulka č.15ea: Výsledky m ěření koncentrací O 3 na mobilní stanici  
 

Lokalita Období 

„Roční 

průměr“ 

(mg/m³) 

Max. 

1hodinová 

koncentrace 

Max. 8-

hodinová 

koncentrace 

Doubravka-54. MŠ Staniční ul.72 19.6.1997 19.6.1998 40.7 159.2 128.9 

Doubravka-54. MŠ Staniční ul.72 20.6.1998 26.6.1999 46.5 204.9 120.2 

Doubravka-54. MŠ Staniční ul.72 27.6.1999 19.6.2000 46.4 162.6 118.8 

Křiž. Rokycanská  a Pod vrchem 20.6.2000 25.6.2001 32.5 161.8 96.1 

Borská pole – Vodojem 26.6.2001 17.6.2002 42.5 154.8 126.1 

Klatovská – Zámečnická 18.6.2002 10.6.2003 26.8 151.3 90.2 

Klatovská – Zámečnická 11.6.2003 9.6.2004 36.0 186.9 121.2 

Vinice – Břeclavská 10.6.2004 29.6.2005 49.0 193.9 177.8 

Sady pětatřicátníků 30.6.2005 26.6.2006 29.0 135.5 127.6 

Křiž. Rokycanská  a Pod vrchem 27.6.2006 26.6.2007 40.0 148.4 143.3 

Křiž. Rokycanská  a Pod vrchem 27.6.2007 15.1.2008 33.6 153.4 130.3 

Bory - Klatovská (u věznice) 16.1.2008 20.1.2009 40.9 146.6 135.8 

Litice - Štěnovická ul. č. 15 23.1.2009 9.2.2010 45.2 131.1 122.5 

  
Výsledky měření koncentrací ozónu O3, uvedené v tabulce č.15ea, potvrzují výsledky, zjištěné na 
stacionárních stanicích: 
 

- na některých částech území m ěsta Plzn ě dochází ke sporadickému p řekračování 
hodinového imisního limitu, 

- téměř na všech stanovištích byly opakovan ě překračovány hodnoty dlouhodobého imisního 
cíle pro 8-hodinové koncentrace ozónu.     
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Tabulka č.15f: Výsledky monitoringu  – benzen (m ěření zahájeno v roce 2004) 

Stanice 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Průměrné roční koncentrace benzenu 

 (imisní limit 5 µg/m3; povolený počet překročení: 0; limit platný od 31.12.2009) 

Plzeň  - Slovany-MP - - - - 1,0 0,8 1,2 0,9 1,1 1,0 

 Poznámka: K imisnímu limitu pro benzen jsou vedle vlastních hodnot limitů stanoveny meze tolerance, o které lze 
v letech, předcházejících cílovému roku, hodnotu limitu překročit. Tyto meze jsou stanoveny takto (v  g/m3 ): 

Tabulka č. 15fa: Meze tolerance pro benzen 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Roční limit 4 3 2 1 0 

Zdroj: Nařízení vlády č.597/2006 Sb. 

Z údajů, uvedených v tabulce č.15f, vyplývá, že hodnota imisního limitu pro ochranu zdraví pro benz en 
nebyla v období 2000 až 2008 na  stanici p řekročena a imisní limit by byl dodržen.  

Tabulka č.15g: Výsledky monitoringu  – benzo(a)pyren 

Stanice 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Průměrné roční koncentrace benzenu 

 (imisní limit 5 µg/m3; povolený počet překročení: 0; limit platný od 31.12.2009) 

Plzeň – Roudná 1,75 2,20 1,20 - - - 2,80 1,20 1,80 1,5 

Plzeň–Slovany-ČHMÚ - - - - 1,40 1,70 2,40 1,60 1,70 1,2 

 Poznámka: Stanice Plzeň-Slovany-ČHMÚ zahájila provoz v roce 2004 s tím, že je zaměřena na sledování koncentrací 
polycyklických aromatických uhlovodíků  a sledování koncentrací těžkých kovů v suspendovaných částicích PM10 .  

 
Z údajů, uvedených v tabulce č.15g, vyplývá, že hodnota cílového imisního limitu pro ochranu zdraví  
pro benzo(a)pyren byla v období 2000 až 2008 na obo u stanicích p řekračována.  Cílový imisní limit by 
nebyl dodržen. 

Tabulka č.15h: Výsledky monitoringu – pr ůměrné ro ční koncentrace t ěžkých kov ů (Pb, As, Cd, Ni) 
Stanice 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Pb  (imisní limit 500 ng/m3; povolený počet překročení: 0; limit platný od 1.1.2005) 

Plzeň – Husovo nám. 27,0 33,0 29,0 34,7 - 40,5 24,4 - - - 

Plzeň-Roudná  20,0 15,0 13,0 13,4 12,2 10,7 10,8 13,5 14,1 9,6 

Plzeň-Slovany-ČHMÚ - - - - 15,6 16,2 15,0 10,1 10,6 9,2 

Plzeň – Habrová 44,0 38,0 36,0 28,5 - 15,6 - - - - 

As   (imisní limit 6 ng/m3; povolený počet překročení: 0; limit platný od 31.12.2012) 

Plzeň – Husovo nám. 1,6 1,7 1,1 1,7 - 2,0 2,3 - - - 

Plzeň-Roudná  2,2 2,3 1,6 2,0 2,1 2,6 2,9 2,8 2,2 1,7 

Plzeň-Slovany-ČHMÚ - - - - 2,4 2,6 2,8 1,9 1,8 2,1 

Plzeň – Habrová 1,8 1,8 1,8 1,6 - 1,6 - - - - 

Cd  (imisní limit 5 ng/m3; povolený počet překročení: 0; limit platný od 21.12.2012) 

Plzeň – Husovo nám. 0,5 0,5 0,4 0,7 - 0,8 0,9 - - - 

Plzeň-Roudná  1,2 1,4 1,2 0,9 0,8 0,8 1,1 1,1 1,2 1,1 

Plzeň-Slovany-ČHMÚ - -- - - 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 

Plzeň – Habrová 0,5 0,6 0,4 0,5 - 0,6 -  - - 

Ni  (imisní limit 20 ng/m3; povolený počet překročení: 0; limit platný od 31.12.2012) 

Plzeň – Husovo nám. 92,2 ? 105 ? 55,3 ? - - - - - - - 

Plzeň-Roudná  2,8 1,8 1,7 2,3 4,9 3,8 3,0 10,2 5,3 5,8 

Plzeň-Slovany-ČHMÚ - - - - 2,1 1,7 2,6 2,3 1,7 1,0 

Plzeň – Habrová 56,2 ? 62,0 ? 56 ? - - - - - - - 
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Poznámky: 
Stanice Plzeň-Slovany-ČHMÚ zahájila provoz v roce 2004 s tím, že je zaměřena na sledování koncentrací polycyklických 
aromatických uhlovodíků  a sledování koncentrací těžkých kovů v suspendovaných částicích PM10 .   
Stanice Plzeň-Habrová ukončila měření v roce 2006 pro nedostatek finančních prostředků. 
Stanice Plzeň-Husovo nám. ukončila měření v roce 2008 pro nedostatek finančních prostředků. 
Metodika odb ěru vzork ů pro stanovení koncentrací niklu, která vedla k výš e uvedeným vysokým výsledk ům, byla 
pozd ěji shledána chybnou  z d ůvodu problematického m ěřícího za řízení a nam ěřené výsledky jsou nev ěrohodné.  

 
Z údajů, uvedených v tabulce 15h, vyplývá, že v období 2000 – 2008 nebyl žádný imisní limit pro t ěžké 
kovy na žádné stanici p řekro čen. Platný imisní limit pro olovo je dodržován a cí lové imisní limity pro 
arsen, kadmium a nikl by byly dodrženy.  
 
II.3.3 Závěry imisní analýzy 
 
Z údajů analýz, uvedených výše 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 bude 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). 
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II.4  Hodnocení vztahu mezi emisemi a imisní zát ěží 
 
II.4.1 Základní hodnocení 
 

Z porovnání závěrů emisní a imisní analýzy vyplývají pro období 2000 až 2009 následující skutečnosti: 

- emise oxidu siřičitého ze stacionárních zdrojů (které jsou téměř zcela tvořeny zvláště velkými a 
velkými zdroji) jsou zhruba konstantní a také imisní zátěž oxidem siřičitým zůstává na stabilní 
bezpečně podlimitní úrovni, 

- emise oxidů dusíku ze stacionárních zdrojů (které jsou téměř zcela tvořeny zvláště velkými a 
velkými zdroji) projevují mírně rostoucí trend, imisní zátěž (byť podlimitní) značně kolísá, 

- emise tuhých zne čišťujících látek ze stacionárních zdroj ů jsou velmi zvolna klesají nebo 
jsou konstantní, imisní zát ěž suspendovanými částicemi PM 10 byla však nadlimitní, ale 
v posledních t řech letech vykazuje velmi mírn ě klesající trend, 

- emise oxidu uhelnatého ze stacionárních zdrojů jsou zhruba konstantní, imisní zátěž oxidem 
uhelnatým (bezpečně podlimitní) mírně klesá, 

- nadlimitní imisní zátěž benzo(a)pyrenem vykazuje kolísavý popř. mírně klesající trend. 
 
Jestliže primární emise tuhých znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší nerostou a 
imisní zátěž suspendovanými částicemi PM10 roste, je zřejmé, že vliv stacionárních zdrojů na imisní situaci 
města není rozhodující (z možných prekurzorů tvorby sekundárních částic emise oxidu siřičitého a zřejmě i 
VOC nerostou, emise oxidů dusíku rostou jen velmi mírně a kolísavě).  
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 p říčinou zvýšené imisní zát ěže města Plzn ě zejména 
suspendovanými částicemi PM 10 ale také benzo(a)pyrenem a ozónem jsou emise z mob ilních zdroj ů 
znečišťování ovzduší, respektive ze silni ční automobilové dopravy . Významný však z ůstává , 
vzhledem k nízké emisní výšce, také vliv lokálních topeniš ť na tuhá paliva. 

Příkladem může být situace v okolí monitorovací stanice Plzeň-Slovany-MP, která se nachází v blízkosti 
silně frekventované komunikace (Koterovská třída). V tabulce č.16 jsou porovnány průměrné denní intenzity 
dopravy (osobní i nákladní) na Koterovské třídě s koncentracemi suspendovaných částic PM10 (pro popis 
vlivu stacionárních zdrojů jsou dále uvedeny denostupně D21 a emise TZL v jednotlivých kategoriích):    

Tabulka č.16: Intenzity dopravy na Koterovské t řídě a koncentrace PM 10 na stanici Plze ň-Slovany-MP: 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Intenzity automobilové 

dopravy (zaokrouhleno) 
12000 12500 13000 13500 15500 16000 16500 16400 17300 17300 

Roční koncentrace 29,0 19,0 31,0 39,1 31,2 33,3 36,5 27,7 27,3 28,8 

Počet překročení denního 

limitu (max. koncentrace) 

18 

(78,8) 

3 

(63,3) 

35 

(118,0) 

80 

(136,0) 

36 

(137,8) 

53 

(127,4) 

56  

(218,9) 

30 

(111,2) 

28 

(105,8) 

29 

(137,0) 

Denostupně D21 (zaokrouhl.)  4150 4350 4250 4100 4400 4574 4162 4301 4469 

Emise TZL REZZO1÷3 (t/rok) 326 291 233 232 233 240 205 215 273 - 

Emise TZL REZZO1 (t/rok) 252 235 175 165 187 193 156 162 169 - 

Emise TZL REZZO2 (t/rok) 42 25 25 27 15 14 17 22 29 - 

Emise TZL REZZO3 (t/rok) 32 31 33 40 31 33 32 31 75 - 

Zdroj: Magistrát města Plzně, ČHMÚ 
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 Z tabulky č.16 je zřejmé, že koncentrace suspendovaných částic PM 10 koreluje pouze s intenzitou 
dopravy (k čemuž přispívá i skutečnost, že lokální malé stacionární zdroje jsou drtivou většinou 
plynofikovány).  
Z výsledků dopravního průzkumu vyplývá, že intenzity dopravy obdobné Koterovské třídě se vyskytují i na 
dalších plzeňských komunikacích, zejména na Rokycanské, Karlovarské, Skvrňanské, Vejprnické a Sadech 
pětatřicátníků.  
 
II.4.2 Interpretace rozptylové studie 
 
Rozptylová studie pro město Plzeň pro rok 2008  byla vypočítána pomocí modelu SYMOS 97 s tím, že 
vstupní údaje o zdrojích kategorie REZZO 1 a REZZO 2 byly převzaty z databáze REZZO, emise ze zdrojů 
kategorie REZZO 3 byly odhadnuty na základě údajů o úrovni plynofikace, vytápění CZT, počtu obyvatel 
v jednotlivých lokalitách a spotřebě paliv (uhlí, plyn). Emise z dopravy byly odhadnuty na základě údajů o 
silniční síti, intenzitách dopravy, sklonu komunikací, plynulosti dopravy při statickém složení dopravního 
proudu. Do výpočtu byly zahrnuty nejvýznamnější vzdálené zvláště velké a velké zdroje znečišťování 
ovzduší v okruhu 50 km a nejvýznamnější vzdálené střední zdroje znečišťování ovzduší v okruhu 15 km. 
V případě suspendovaných částic PM10 byly do výpočtu zahrnuty i emise tuhých látek z otěrů pneumatik, 
brzdových systémů a povrchů komunikací, ale nebyla uvažována reemise. 
Vypočítané imisní koncentrace matematickým modelem byly verifikovány pomocí naměřených hodnot 
metodou lineární regrese s interpolací reziduí. 
   
Z výsledk ů rozptylové studie vyplývají následující pravd ěpodobné p říspěvky k imisní zát ěži 
suspendovanými částicemi PM 10: 

- podíl automobilové dopravy činí v centru m ěsta a podél frekventovaných komunikací 65 až 
85 % (vzhledem k tomu, že není uvažována resuspenze , může být skute čný podíl ješt ě vyšší),  

- podíl zvlášt ě velkých a velkých stacionárních zdroj ů může v průmyslových oblastech 
dosáhnout 30 až 40 %, 

- v oblastech se zástavbou rodinných dom ů (Malešice, K řimice, Rad čice, Lhota, Litice) m ůže 
příspěvek lokálních topeniš ť na pevná paliva dosáhnout až 65 %, 

- podíl pr ůmyslových (technologických) zdroj ů obecn ě nepřesahuje 25 %, v n ěkterých 
lokalitách však m ůže být výrazn ě vyšší (nap ř. areál bývalého závodu ŠKODA či okolí 
kamenolomu Litice).   

 
V případě imisní zát ěže oxidem dusi čitým činí podíl automobilové dopravy více než 80 %, podíl  
zvlášt ě velkých a velkých stacionárních zdroj ů nepřevyšuje 30 %. 
 
Základní výsledky rozptylové studie jsou uvedeny v příloze v obrázcích č.2 až č.5. Celá rozptylová studie 
včetně doprovodného textu je další přílohou této aktualizace.  
 
Výsledky rozptylové studie je nutno, vzhledem k vys oké mí ře nejistot, interpretovat jako indikaci 
lokalit, v nichž je výrazn ě zvýšená pravd ěpodobnost výskytu zvýšených koncentrací zne čišťujících 
látek v ovzduší.  
Rozptylová studie není a ani nem ůže být d ůkazem dodržování či nedodržování stanovených 
imisních limit ů; takovým d ůkazem mohou být pouze ov ěřené výsledky m ěření na monitorovacích 
stanicích. 
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II.4.2 Závěry hodnoceni vztahu mezi emisemi a imisní zát ěží 
  

- Hlavní p říčinou zvýšené imisní zát ěže města Plzn ě zejména suspendovanými částicemi PM 10 
ale také benzo(a)pyrenem a ozónem jsou s vysokou pr avděpodobností rostoucí emise 
z mobilních zdroj ů znečišťování ovzduší, respektive ze silni ční 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.  

 
Poznámka: 
Emise z dopravy (hmotnost / jednotka času) = Σ dopravní výkon vozidla (km / jednotka času) x příslušný emisní faktor 
vozidla (g znečišťující látky / km), 
kde emisní faktor je poměrně složitou funkcí  jak parametrů a vlastností vozidla samotného, tak i způsobu jízdy a 
vlastností komunikace. 
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II.5  Predikce vývoje 
 
II.5.1 Stručná analýza vybraných strategických a programových d okument ů 

 
„Nadřazeným“ programovým dokumentem je Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Plze ňského 
kraje , respektive jeho aktualizace z r.2006, připojený Programový dodatek a poslední Aktualizace v roce 
2009. Dokumenty stanovují 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 České 
republiky  (schválený vládou v červnu 2007), který rovněž považuje za prioritu snížení imisní zátěže 
suspendovanými částicemi PM10. 
 
V širších souvislostech je nejvýznamnějším dokumentem Program rozvoje m ěsta Plzn ě, který navrhuje 
řadu aktivit, které napomohou snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší města Plzně. V rámci prioritní oblasti 
Doprava jsou specifikovány následující cíle: 

- 4.3: Zatraktivnění centrální oblasti 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.    
    

II.5.2 Emisní a imisní prognóza 

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 
stacionárním zdrojům na území města Plzně – Plzeňské energetice a.s. a Plzeňské teplárenské a.s.  – CZT 
– plány snížení emisí zahrnující zdrojové emisní stropy pro oxid siřičitý, oxidy dusíku a tuhé znečišťující 
látky. V případě středních zdrojů rovněž není nutno očekávat významnější zvýšení emisí. V případě malých 
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 
alternativní 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 technicky proveditelné a řada 
obyvatel rodinných domů k tomu nepřistoupí z důvodů udržení současné kvality života.   

Mobilní zdroje 

Z výsledků dopravních průzkumů na úrovni České republiky i na úrovni města Plzně vyplývá výrazný 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 vyšším proběhem 
modernějších vozidel). V tabulce č.17 je uveden vývoj dopravního výkonu osobních a nákladních vozidel za 
roky 1995, 2000 a 2005 a prognóza pro roky 2010, 2015 a 2020 ( v mld vozokilometrů): 
 
Tabulka č.17: Vývoj dopravních výkon ů v ČR 
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.  Rozptylová studie, 
zpracovaná pro Plzeňský kraj (ATEM 2005) předpokládá, že k roku 2010 by oproti roku 2004 měly 
stoupnout emise suspendovaných částic PM10 na území města Plzně cca o 9 %. Tento předpoklad 
následující vývoj potvrzuje. 

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 siřičitého, 
oxidu uhelnatého, oxidu dusičitého a zřejmě také benzo(a)pyrenu, benzenu, těžkých kovů a ozónu. Riziko 
opětovného zvýšení imisní zátěže hrozí v případě suspendovaných částic PM10.   
 

II.5.3 Očekávaný vývoj právní úpravy ochrany ovzduší 
 
K očekávanému definitivnímu začlenění směrnice Evropského parlamentu a Rady o kvalitě ovzduší a 
čistším ovzduší pro Evropu do legislativy ČR zatím nedošlo. Je připraven návrh novely zákona o ochraně 
ovzduší zahrnující ustanovení evropské směrnice, která zavádí následující změny: 
 

- Cílový imisní limit pro suspendované částice PM2.5 ve výši 25 µg/m3 s termínem plošného dodržení 
1 ledna 2010, 

- Imisní limit pro suspendované částice PM2.5 ve výši 25 µg/m3 s termínem plošného dodržení 1 
ledna 2015 a s mezemi tolerance 20 % při vstupu směrnice v platnost alikvotně snižovanými tak, 
aby k 1.1.2015 dosáhly hodnoty 0, 

- Expoziční redukční cíl pro PM2,5 pro pozaďové městské stanice v zónách a aglomeracích 
s termínem dosažení 2020. 

 
Poznámka:  
Cílový imisní limit musí být plněn tam, kde je to v daném období možné, kdežto imisní limit je po daném 
termínu plošně závazný. Expoziční redukční cíl je snížení expozice  populace k roku 2020 oproti referenční 
hodnotě vyjádřené v %.  Referenční hodnota pro rok 2010 má být stanovena na základě průměru 
z vybraných stanic za roky 2008, 2009 a 2010 a cíl bude stanoven jak 20 % při referenční hodnotě nad 13 
g/m3 nebo jak 1,5 násobek referenční hodnoty při referenční hodnotě mez 7 a 13 g/m3. 
Směrnice měla být transponována do české legislativy do 11. 6. 2010. 
    
V roce 2009 se očekávalo přijetí novely směrnice č. 2001/81/ES o národních emisních stropech, která měla 
nově zavést národní emisní strop pro suspendované částice PM2,5 . Dále se očekávalo, že České republice 
budou výrazně zpřísněny stávající národní emisní stropy pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, těkavé organické 
látky (VOC) a amoniak. K přijetí novely však dosud nedošlo. 
 

II.5.4 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.  
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- 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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III. Vyhodnocení navržených opat ření   Programu 
Program ke zlepšení kvality ovzduší m ěsta Plzn ě byl projednán v Rad ě města Plzn ě dne 24. 4 2008 i 
v Zastupitelstvu m ěsta Plzn ě dne 11. 12. 2008. Jednotlivé cíle byly na r ůzných úrovních řízení města 
rozpracovány od koncep čních materiál ů po p římé řídící akty, jako jednotlivá opat ření.  

III.1 Stanovené cíle 
 
Cíle Programu ke zlepšení kvality ovzduší m ěsta Plzn ě:   
 

- 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, 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.. 

 
III.2 Stanovené priority 

V Programu ke zlepšení kvality ovzduší m ěsta Plzn ě byly stanoveny tyto priority: 
- 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; daří se 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 
finančních 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 (resuspen ze 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 
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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. 
 
 
III.3 Doporu čené nástroje a opat ření  
 
Doporučená opatření a podopatření byla v Programu ke zlepšení kvality ovzduší m ěsta Plzn ě uvedena 
v tabulce č. 18 
 
Tabulka č.18: Opat ření a podopat ření k napl ňování priorit Programu ke zlepšení kvality ovzduší 
města 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, oxidem dusi čitým 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. 

 
Konkrétní opatření označená podle tabulky č. 18  byla zahrnuta do více programových materiálů: 

Opatření uvedená v Programu ke zlepšení kvality ovzduší Plzeňského kraje a souvisejících 
dokumentech 

- A11: Revitalizace Americké t řídy (náklady cca 155 mil K č), - v letech 2008 až 2009 byla 
realizována I. etapa s vadami a nedodělky, která se odstraňují v roce 2010, II. etapa měla být 
dokončena v září 2010; 

- A11: Rekonstrukce řadičů křižovatek, strategické detektory, dopravní úst ředna (náklady cca 
50 mil K č), - postupně realizováno při rekonstrukcích komunikací, v průběhu léta 2010 byla 
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instalována nová dopravní ústředna, která aktuálně reaguje na hustotu provozu, má zvýšit 
plynulost  provozu; 

- A11: Revitalizace p ůvodní trasy I/27 (náklady cca 50 mil K č), - byly zpracovány podrobné 
studie revitalizace Klatovské třídy; ve smyslu této studie jsou prováděny postupné úpravy 
Klatovské v návaznosti na rekonstrukci tramvajových zastávek v lokalitách U Práce, Dobrovského 
a Dvořákova; 

- A11: Rekonstrukce k řižovatky H řbitovní x Rokycanská (náklady cca 2 mil K č), - byla 
realizována v roce 2009; 

- A21: Výstavba západní části m ěstského okruhu (náklady cca 4,3 mld K č), - v letech 2008 až 
2009 realizována nultá etapa Domažlická - Vejprnická, v roce 2010 má navázat 1.etapa Vejprnická-
Křimická (Chebská) - byla podána žádost o stavební povolení majetková příprava je dokončena, 
realizace ve spolupráci s krajem, 2010 - předpoklad spolufinancování z fondů EU, II. etapa 
Křimická - Karlovarská – provedena aktualizace DÚR; 

- A21: Další napojení Severního p ředměstí (náklady cca 300 mil K č), - na základě hlukových 
dopadů na obytná území je prováděna aktualizace řešení formou studie (úprava trasy); Napojení 
západní částí městského okruhu – viz výše; Přeložka silnice I/20; Přeložka silnice I/27; 

- A31: Systém organizace a řízení IDS (náklady cca 7 mil K č), - 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;  

- A31: Výstavba tramvajové trati Bory – Západo česká universita (náklady cca 400 mil K č), - 
předpokládá se podání žádosti o spolufinancování z fondů EU a vydání SP v roce 2010, zahájení 
stavby se předpokládá 2011; 

- A31: Výstavba trolejbusové trati Jižní p ředměstí – Borská pole (náklady cca 100 mil K č), - 
výstavba realizována, zahájení provozu 2010; 

- A31: Výstavba trolejbusové trati Goethova ulice – r ondel (náklady cca 50 mil K č), - 
zpracována DÚR, dále se zatím nepokračuje; 

- A32: Budování parkoviš ť Park and ride (náklady cca 20 mil K č), - založena společnost Parking 
Plzeň za účelem rozvíjet systém parkování v městě Plzni, důraz je kladen na systémové řešení; 

- Informace o opat ření přijatých v rámci m ěstských obvod ů se nepoda řilo do ukon čení 
zpracování této Aktualizace získat.  

- B1: Napojení 24 budov v majetku m ěsta na soustavu CZT (náklady cca 35 mil K č). - v roce 
2009 byly na CZT napojeny tyto objekty města:  Klatovská 10 - 12, Dominikánská 12, Revoluční 
100. V letošním nebo příštím roce je záměr napojit na SCZT 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: Odstra ňování zimního posypu a pravidelná údržba komunikací ; - začala být důsledněji 
prováděna v roce 2009 a letech následujících; 

- Informace o opat ření přijatých v rámci m ěstských obvod ů se nepoda řilo do ukon čení 
zpracování této Aktualizace získat.  
A 22*:  Omezení nákladní dopravy uvnitř města - pro historické jádro a okolí vyznačena zóna s 
omezením nákladní dopravy;  

- A 22*:  Vymezení zón zákazu vjezdu pro nákladní automobily a návrh a přijetí restrikcí a represí 
- A 31*:  Dotace MHD z rozpočtu města 
- Důkladné odstranění zimního posypu komunikací a jejich pravidelná údržba – ÚMO Plzeň 2 
- Odstranění zimního posypu komunikací a jejich pravidelná údržba – ÚMO Plzeň 10  
- Plynofikace stávajícího zdroje – náhrada kotlů na koks za kondenzační plynové kotle a 

rekonstrukce otopné soustavy - v průběhu r. 2009 byla zrušena a připojena na SCZT kotelna 
v majetku města - ZUŠ Revoluční 100; 0,507 MW. V budově byla současně provedena 
rekonstrukce z parního otopného systému na teplovodn.; 

- Vybudování nového kotle na biomasu o výkonu 30 MWt - v horizontu 2 let nebo kotle na směs uhlí 
a biomasy o výkonu 60 MWt v areálu Plzeňské teplárenské, a.s. dokončena výstavba tzv. 
Zeleného kotle o instalovaném výkonu 30 MW. Jedná se o kogenerační zařízení (kotel – generátor). 
Nový blok může dodávat na výstupu z blokového transformátoru elektrický výkon 10,3 MWe nebo 
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tepelný výkon až do výše 15 MWt. Slavností uvedení do provozu proběhol 20. 5. 2010 Zařízení 
může nahradit biomasou až 90 tun hnědého uhlí ročně. 

- 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 
(strana 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 současné 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 
(budova 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)  a 
nahrazen systémovou podporou přechodu z nekvalitních způsobů na ekologické způsoby 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. 

 
dotace poskytnuté v letech 

2004- 2009 
počet 

instalací  
výroba v 

MWh 
dotace v K č 

tepelná čerpadla 34 1 668 761 500 

solární kolektory 47 237 595 979 

zařízení na biomasu 9 560 213 200 

fotovoltaická za řízení 24 59 1 242 980 

ΣΣΣΣ    114 2524 2 813 659 

Konkrétní opat ření uvedená v Programu rozvoje m ěsta Plzn ě 

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:  
 

- A11: Revitalizace p ůvodní trasy silnice I/20 ,  - zpracována studie Rekonstrukce nám. Milady 
Horákové včetně navazujících komunikací (tj. včetně Slovanské třídy); 
A21: Propojení Zborovská-Motýlí-Slovanská, - zpracována studie, na úsek Klatovká – 
Zborovská v současnosti se zpracovává DÚR, úsek Zborovská-Motýlí-Slovanská není zatím řešen; 

- A22: Rekonstrukce ulice Rooseveltova (p ěší zóna s provozem MHD),  - příprava neprobíhá, 
závisí na rozvoji komunikační sítě (Komunikační systém Roudná a další); 

- A31*: Rekostrukce tramvajové trati  - Karlovarská, - dokončeny prví dvě etapy, probíhá příprava 
dalších etap  

- A31*: Optimalizace trati Plze ň-Stříbro - dokončeno 
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- A32: Budování záchytných parkoviš ť pro nákladní automobily , – v současné době příprava 
neprobíhá z důvodů možnosti využití dálničních odpočívej a v intravilánu města možnosti využítí 
komerčních autoparků  

- C32*: Revitalizace a rozvoj m ěstské zelen ě (opat ření 3.4.4), – v rámci tohoto opatření byly 
připraveny a zahájena realizace akcí „Park u Ježíška“ (realizace 2009-2010), „Mikulášké 
náměstí“ (realizace 2010-2012), „Borský park“ (2010-2013), „Park Homolka“ (realizace (2010-2011) 
a další 3 akce jsou plánovány na další období; 

- C32*: Dokon čení úpravy sad ů v centru (opat ření 3.5.3), – v rámci úprav sadového okruhu 
města byla v roce 2010 dokončena sadová úprava v Pallové ulici; 

Další opat ření 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*: : Opat ření k omezení prašnosti na stavbách – byl vydán pokyn ředitele TÚ č. 
02/2010 upravující postup pro snížení prašnosti při rekonstrukcích místních komunikací 
na území statutního města Plzně (6/2010); 

 
Poznámka: Opatření označená *) nebyla zahrnuta do původní verze Programu ke zlepšení ovzduší města 
Plzně  
 
III.4 Další kroky doporu čené k napln ění priorit Programu  
 
Účelem Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně je vytvo řit , na základě podrobné analýzy příčin 
nevyhovující kvality ovzduší, rámec pro detailní formulaci a implementaci opat ření vedoucích 
k náprav ě. K tomu bylo 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:  
 

- Dále 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,  - je postupně připravováno a realizováno, 

- v rámci rozvoje komunika ční sítě města zvážit, kde je možné nahradit „klasické“ řízené či 
neřízené k řižovatky k řižovatkami kruhovými („kruhovými objezdy“), které j sou z emisního 
hlediska p říznivější,  - byla realizována náhrada světelné signalizace – křižovatka Částkova 
Lobezská, probíhá příprava náhrad světelné signalizace křižovatky Nepomucká – Štefánkova, dále 
probíhá příprava výstavby okružních křižovatek Kaplířova – Dobřanská, Studentská – Karlovarská 
– západní okruh, 28. října – u Velkého rybníka, Chebská - Prvomájová); 

- opat ření ke zklidn ění dopravy navrhovat tak, aby nebyla v rozporu s po třebou zvýšit 
plynulost dopravního provozu,  - doporučení je akceptováno; 

- oblasti s dopravním omezením navrhovat v širším kon textu tak, aby nedošlo k 
„p řesunutí“ problému do jiné hust ě osídlené oblasti m ěsta,  - doporučení je akceptováno; 

- co nejrychleji realizovat investi ční akce v oblasti dopravní infrastruktury - zejména  západní 
část m ěstského okruhu, p řeložku silnice I/20 v úseku Plaská – Na Roudné, p řeložku silnice 
I/27 – tak, aby byla část dopravního proudu, u které je to možné, vyveden a mimo centrum 
města,  Západní okruh:  0. etapa Domažlická – Vejprnická realizována,I. etapa Domažlická – 
podána žádost o stavební povolení majetková příprava dokončena,II. etapa Křimická - Karlovarská 
– aktualizace DÚR; 
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přeložka silnice I/20: K Dráze –Jasmínová – rozestavěno, dokončení 10/2010, Plaská – Na 
Roudné – projednává se DÚR, předpoklad vydání ÚR 10/2010, Na Roudné – Rokycanská a 
Rokycanská - Jasmínová probíhá příprava investičního záměru, předpoklad zadání DÚR 2011  
Přeložka silnice I/26: obchvat Nové Hospody – rozestavěno, dokončení 6/2011; 
Přeložka silnice I/27: Tyršův sad – Sukova II. stavba, - rozestavěno, dokončení 9/2011, Sukova – 
Karlovarská – podrobná studie (2009), příprava EIA na úsek Karlovarská – Přemyslova; 

- 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,  - zóny placeného stání – založena organizace Parking Plzeň – zvýšení 
respektovanosti z 10% na 60%, ve výstavbě je parkovací objekt P+G Rychtářka, lokality u Pekla a 
sady Pětatřicátníků v přípravě), parkoviště P+R v dalších etapách; 

- 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, -  dle možností bude zajišťovat Parking Plzeň; 

- 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,  - dle možností 
v dalších etapách;  

- modernizovat vozidlový park ve řejné dopravy jednak s ohledem na emise (p ředevším 
autobusy), jednak s cílem zvýšit atraktivitu (komfo rt) cestování,  - realizuje se, zadáno 
výběrové řízení na 16 nových trolejbusů a modernizaci 6 tramvají;  

- 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),  - preference v řízení dopravy: - realizován 
dispečink MHD a sledování vozidel systémem GPS umožnilo postupně vybavovat křižovatky 
systémem preference MHD (probíhá), předpoklad realizace na všech světelných křižovatkách 
s provozem MHD; 
vyhrazené pruhy pro MHD: realizace 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;  

- 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 , - ve spolupráci kraje a Plzně – založen Plzeňský organizátor veřejné dopravy - 
POVED s. r. o., důraz na optimalizaci a zatraktivnění veřejné dopravy;  

- v souladu s Aktualizovaným Generelem cyklistické do pravy pokra čovat v budování 
cyklistických tras,  - v Zastav ěném území budovány cyklistické trasy  - v současné době 
příprava akcí: Cyklostezka Domažlická – Nová Hospoda, Cyklostezka Borská ulice, Cyklostezka 
Vejprnická, Zastávkové zálivy a cyklostezka Malostranská, Cyklostezka Chrástecká II. etapa; 
V nezastavěném území výstavba smíšených stezek pro chodce a cyklisty – greenways - v přípravě 
akce s cílem propojit stávající úseky do celistvých tras, Trasa podél Úslavy (příprava SP na 
vybrané úseky), Trasa podél Mže (příprava SP na vybrané úseky), Trasa podél Radbuzy a Úhlavy 
(připrava SP na vybrané úseky); 

- 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)  – program Greenways - viz 
výše. 

 
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 doporučeno, v rámci  naplňování Územní energetické koncepce města Plzně a na 
ni navazujících programů, realizovat následující kroky: 
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- 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 (ÚEKmP ), - ÚEKmP je pravidelně 
vyhodnocována a ktualizována; 

- zajistit p řístup k CZT nebo k zemnímu plynu co nejv ětšímu množství obyvatel m ěsta 
(zejména MO Malesice, lokalita Malé Skvr ňany),  - závisí na množství odběru (ekonomická 
efektivita), předmět podnikatelské činnosti energetických společností; 

- zvážit ekonomickou stimulaci domácností, které využ ívají lokálních topeniš ť 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 vytápění 
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) 

- v lokalitách s doporu čeným alternativním vytáp ěním preferovat nespalovací obnovitelné 
zdroje energie (tepelná čerpadla, p řípadn ě solární kolektory), -  deklarováno v akčních plánech 
k uskutečnění územní energetické koncepce a dříve podporováno dotacemi na instalaci 
obnovitelných zdrojů. Po ukončení dotačního programu na OZE může město působit na občany 
pouze osvětou 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 MWp. Teplovodních 
slunečních kolektorů evidujeme 109 instalací o celkové ploše 1 143 m2 (tj. cca 1 MW výkonu).  

- 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). – 
sledováno při uvádění 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 čišt ění komunikací mokrým zp ůsobem (suché čištění zvyšuje 
resuspenzi tuhých částic) – SVSmP stanovila harmonogram pravidelného čištění vybraných 
komunikací na území města Plzně (více než 160km), v roce 2009 od čevna do října činily náklady 
více než 1, 86 mil. Kč.; 

- co nejrychleji zahájit akce sm ěřující ke zpevn ění povrch ů dosud nezpevn ěných komunikací,  
- řešeno v rámci rekonstrukcí a investiční výstavby, 

- při provád ění stavebních prací na území m ěsta vyžadovat d ůslednou aplikaci opat ření proti 
prašnosti (nap ř. zaplachtování staveb, oplachování vozidel vyjížd ějících ze stavebních 
areálů), - vyžadují stavební úřady v rámci svých kompetencí, 

- v sou činnosti s krajským ú řadem prosazovat pravidelné čištění soukromých areál ů 
(zejména výrobních),  - řešeno v rámci Aktualizace Programu snižování emisí znečišťujících látek 
v Plzeňském kraji, 

- navrhnout systém zelen ě města včetně vhodn ě vybraných d řevin (s d ůrazem na zelené pásy 
podél exponovaných komunikací a na zatravn ění nevyužívaných ploch).  – řešeno v rámci 
projektové přípravy výstavby a rekonstrukcí příslušných komunikací. 

 
III.5 Financování 

Kromě vlastních prostředků města a prostředků ze státního rozpočtu nebo státních fondů byly na realizaci 
priorit Programu ke zlepšení kvality  ovzduší města Plzně využity prostředky z „evropských fondů“ a 
z programu Zelená úsporám. 
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Operační program Životní prost ředí umožňuje podporu v následujících oblastech:  
Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 

- Oblast podpory: Zlepšení kvality ovzduší (pořízení nízkoemisních spalovacích zdrojů, plynofikace, 
rozvoj sítě CZT, omezení plošné prašnosti). Dosud (k 21.5.2010) v okrese Plzeň-město dotaci získal 1 
projekt v celkové výši nákladů 9 mil Kč, s výší podporou 7 mil. Kč s efektem předpokládaného snížení 
emisí TZL o 774 t/rok, celá dotace vyčerpána, akce realizována v roce 2010. 

Prioritní osa 3: Udržitelné využívání zdrojů energie 
- Oblast podpory 3.1.: Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení 

využívání OZE. Dosud nebylo požádno o podporu z této oblasti. 
- Oblast podpory  3.2: Realizace úspor energie a využití odpadního tepla.  Dosud (k 10.6.2010) v okrese 

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, NOX o 4,4 t/rok, CO2 1161 t/rok 
s úsporou energie 12142 GJ/rok. Z uvedených dotací vyčerpáno téměř 36 mil Kč. 

 
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). Dosud bylo-nebylo požádáno o podporu xy projektů, z toho schváleno k realizaci …..a  
realizováno 
 
Operační program Doprava  (umožňuje podporu v oblasti budování či rekonstrukce silnic I.třídy). Dosud 
bylo-nebylo požádáno o podporu xy projektů, z toho schváleno k realizaci …..a  realizováno ….. 

Program Zelená úsporám (umožňuje podporu v oblasti úspor energie a obnovitelné zdroje domácností v 
rodinných a bytových domech). Dosud bylo - nebylo požádáno o podporu xy projektů, z toho schváleno 
k realizaci …..a  realizováno….  
 
III.6 Monitoring a aktualizace Programu 
 
Každoročně po definitivní kompletaci a verifikaci dat imisního monitoringu je prováděno hodnocení stavu 
kvality ovzduší s tím, že hlavním kriteriem je míra dodržování / nedodržování imisních limitů pro 
suspendované částice PM10 a oxid dusičitý cílových imisních limitů pro ozón a benzo(a)pyren. 
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. 
Tato řádná aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně je provedena v souladu 
s ustanovením § 7, odstavec 7 zákona o ochraně ovzduší. 
Mimořádnou aktualizaci nebylo nutno provést, protože nedošlo k významnějším změnám právní úpravy 
ochrany kvality ovzduší. 
 



Aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně 

Zpracoval ČHMU pobočka Plzeň                                  - 53 -                                          

IV. Návrhová část  - aktualizace 
 
IV.1 Upravené cíle 

 
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 
 
IV.2 Stanovení upravených 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. 
 
IV.3 Doporu čené nástroje a opat ření  
 
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 špatné kvality ovzduší města Plzně je automobilová doprava, existují 
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 
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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 
 
Poznámka: Při návrhu opatření ke zklidnění dopravy je nutno zvážit, zda nebudou z hlediska plynulosti 
dopravy kontraproduktivní. 
 

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). Spalování biomasy 
využívat 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 náro čnosti staveb (rodinných a bytových domů i 
objektů občanské vybavenosti a budovách v majetku města Plzně (včetně školek, škol, 
tělovýchovných zařízení, úřadů, kulturních center a dalších) jejich rekonstrukcemi včetně forem 
zateplování objektů. 

- novou výstavbu povolovat jen v případě, že splňuje platné energetické normy, popř. že se jedná o  
nízkoenegetické objekty 

 
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); 

- 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 

 
 

IV.4 Doporu čení dalších krok ů k napln ění priorit Aktualizace Programu 
 
Účelem Aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně je vyhodnotit stávající stav po 
realizaci části opatření Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně a vytvo řit , na základě podrobné 
analýzy příčin nevyhovující kvality ovzduší, rámec pro detailní formulaci a implementaci dalších  
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  
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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, 

- 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), 
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- 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.  
 
 
IV.5 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.    
 
IV.6 Financování 
 
Kromě vlastních prostředků města a prostředků ze státního rozpočtu nebo státních fondů lze získat 
prostředky na realizaci priorit Programu ke zlepšení kvality  ovzduší města Plzně z „evropských fondů“. 
 
Operační program Životní 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,  
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-    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.  

 
IV.7 Monitoring a aktualizace Programu 
 
Plnění Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně by mělo být vyhodnocováno každoročně po 
definitivní kompletaci a verifikaci dat imisního monitoringu s tím, že hlavním kriteriem bude míra dodržování / 
nedodržování imisních limitů pro suspendované částice PM10 a oxid dusičitý cílových imisních limitů pro 
ozón a benzo(a)pyren. 
Další řádná aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně by měla být provedena v roce 
2013, v souladu s ustanovením § 7, odstavec 7 zákona o ochraně ovzduší, jedenkrát za tři roky. 
Mimořádnou aktualizaci bude nutno provést vždy, dojde-li k významnější změně právní úpravy kvality 
ovzduší. 
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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 priority A:  Pokračování v omezování 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 zatím neda ří realizovat v p říliš velkém rozsahu (významný 
podíl dopravy ve městě vždy zůstane) je nutno v ěnovat zvýšenou pozornost 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 také omezení emisí hlavního 
skleníkového plynu – oxidu uhli čitého.  
Velký význam má i realizace opat ření priority C: Pokra čování v omezování imisní zát ěže 
suspendovanými částicemi PM 10, oxidem dusi čitým a benzo(a)pyrenem snižováním energetické 
náro čnosti staveb – úspory energií. Uspořená energie je z hlediska životního prostředí nejčiščí energií a 
přináší nejen snížení emisí většiny hodnocených látek, ale také omezení emisí hlavního skleníkového 
plynu – oxidu uhli čitého.  
Nového významu nabývá priorita D – Modernizace monitorovací sítě města Plzně, která je, 
vzhledem ke stávajícímu stavu monitoringu kvality ovzduší města Plzně, nezbytná pro další 
vyhodnocování a aktualizace Programu.  
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 zlepšen í kvality ovzduší m ěsta Plzn ě je především 
dokumentem rámcovým, bylo by vhodné navázat na ni l épe zejména podrobným realiza čním 
(akčním) plánem, který by detailn ě specifikoval konkrétní akce v četně očekávaných finan čních 
náklad ů a přínosů ke zlepšení kvality ovzduší na území m ěsta. Tento „ak ční“ plán, zpracovaný 
odbornými útvary Magistrátu m ěsta Plzn ě, by se mohl stát i „zásobníkem“ nám ětů projekt ů pro 
získávání dota čních titul ů.  
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VI. Osoby odpov ědné za realizaci Programu 
 
Rada města Plzně. 
 
 

VII. Zdroje informací 
 
Informace použité při přípravě Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně byly získány především 
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),  

- Roční Zpravodaj o znečištění ovzduší v Plzni, ČHMÚ Pobočka Plzeň (2004, 2005, 2006, 2007, 
2008 a 2009), 

- Znečištění ovzduší na území České republiky, ČHMÚ, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006, 
2007, 2008  a 2009) 

- Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika, ČHMÚ, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005,2006, 2007, 2008, 2009 

- 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 

naplňování, 2009  
- 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 Zelená úsporám 
- Emisní bilance zdrojů REZZO, ČHMÚ  2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006, 2007 a 2008   
- Emission Inventory Guidebook, EMEP (September 2006).    
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Obrázek č.1: Schámatické znázornění městkých obvodů města Plzně. 
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Graf č.1: Počet překročení denního imisního limitu pro PM 10 (povolený počet 35 překročení za rok 
vyznačen tmavozelenou čarou) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Graf č.2: Průměrné ro ční koncentrace PM 10 (imisní limit ve výši 40 µg/m3) 
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Graf č.3: Průměrné ro ční koncentrace SO 2  v Plzni (imisní limit byl od roku 2007 zrušen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č.4: Průměrné ro ční koncentrace SO 2 na jednotlivých stanicích 
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Graf č.3: Průměrné ro ční koncentrace SO 2  v Plzni (roční imisní limit vyznačen zeleně) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č.6: Průměrné ro ční koncentrace NO 2 na jednotlivých stanicích 
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Obrázek č.2: Průměrné ro ční koncentrace oxidu dusi čitého  v roce 2008 – modelový výpo čet   
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č.3:  Maximální 1-hodinové koncentrace suspendovaných částic oxidu dusi čitého  v roce 
2008 – modelový výpo čet 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č.4: Průměrné  roční koncentrace suspendovaných částic PM 10  v roce 2008 – modelový 
výpo čet   
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č.5: Maximální 24-hodinové koncentrace suspendovaných částic PM 10v roce 2008 – 
modelový výpo čet 
 


